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Tax Law

 

Electronic Address Requirement for Electronic 

Notification of Documents issued by Tax Authorities.  

 

The Tax Procedural Law General Communiqué No. 456 

(“Communiqué”) published in Official Gazette No: 29458 dated 

August 27, 2015 regulates the procedures and principles of 

electronic notification of documents issued by tax authorities 

pursuant to the Tax Procedural Law No. 213 (“Law”). According 

to this Communique, the obligatory tax payers must submit 

their electronic address to the relevant tax authority before 1 

January 2016.  After January 1, 2016, Tax Authority may duly 

serve the documents by sending the documents to the 

electronic notification address.  

 

Those who are under the obligation to use an electronic 

notification address within the scope of Communiqué are as 

follows:  

 

 Corporate taxpayers: They should submit an Electronic 

Notification Request Application (“Application”) before 

January 1, 2016 personally to the relevant tax authority via 

their legal representative or someone who has the authority 

to perform transactions with regard to electronic notification 

system with a notarized power of attorney.  

 Commercial, Agricultural, Professional Income tax payers: 

They should fulfill the Application electronically via the tax 

authority website. Besides, they may deliver the Application 

personally to the relevant tax authority  
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or via their legal representative or someone who has the authority to perform 

transactions with regard to electronic notification system with a notarized power of 

attorney.  

 

 Those who optionally request electronic notification. 

 

Except the application via electronic system, after making the application, a sealed 

envelope including a user code and a password will be provided by tax authority to the 

taxpayers.  

 

In case the obligatory tax payers would not comply with the Communique’s 

requirements, they might be subjected to the penalties pursuant to the Duplicated 

Article 355 in accordance with Article 148, Article 149 and Duplicated Article 257 of the 

Law which are varying between TRY 330 – 1300.  
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Vergi Hukuku 

 
Vergi Dairesince Düzenlenecek Belgelerin Elektronik 

Tebligatı Kapsamında Elektronik Adres Bildirim 

Mecburiyeti  

27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği (“Tebliğ”), vergi dairelerinde düzenlenen ve 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’na (“Kanun”) göre tebliği gereken 

evraklara ilişkin olarak yapılacak elektronik tebligatın usul ve 

esaslarını düzenlemektedir.  Bu Tebliğe göre elektronik adres 

bildirmekle yükümlü mükellefler 01 Ocak 2016 tarihine kadar 

elektronik adreslerini ilgili vergi dairesine bildirmekle 

yükümlüdürler. Bu kapsamda vergi dairelerince yapılcak 

tebliğler, tebliğe elverişli elektronik adres vasıtasıyla 

yapılabilecektir.  

 

Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma 

zorunluluğu getirilenler şu şekilde belirlenmiştir:  

 

 Kurumlar Vergisi Mükellefleri: 01 Ocak 2016 tarihine 

kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi” (“Bildirim”) 

kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi 

dairesine bizzat veyahut kanuni temsilcileri veya 

elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya 

yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletname 

yetkili kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir.  

 Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi 

mükellefiyeti bulunanlar: 01.01.2016 tarihine kadar 

Bildirim’i internet vergi dairesinde elektronik ortamda 
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doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları 

gerekmektedir.  

 

 İsteğe bağlı kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.  

 

Elektronik ortam dışında ilgili vergi dairesine başvuran mükelleflere, vergi dairesinde 

kapalı zarfda internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola, ve şifresi verilecektir. 

Tebliğ ile elektronik adres bildirimi zorunlu olan mükelleflerin, bu bildirimi yerine 

getirmemesi halinde Vergi Usul Kanunu’nun  148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri 

uyarınca, yine aynı Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki 330-1300 TL arasında 

değişen miktarda cezai müeyyide uygulanacaktır.  
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Here at KILIÇ and Partners, we pride ourselves on being 

commercially minded and client focused. We are a full service 

corporate law firm, who provide professional legal services, 

consultation and representation to International and Turkish 

companies who operate cross border business within and 

outside of Turkey from our base in Istanbul. Our multi national 

and international clients operate in many different sectors of 

commerce, including Banking, Energy, Steel, Technology and 

Telecoms to name only a few.  
 

Our country specific international legal desks and lawyers 

have substantial knowledge of cross border transactions, in all 

major industries. They are experts in cross cultural and 

multilingual business representation and are always available, 

to provide consultation advice, and assistance in: 

Dutch, English, French, German, Italian, Kazak, Portuguese, 

Russian, Spanish, Ukrainian, and Turkish – this sets us apart 

from many other law firms in Turkey. 
 

Our international law firm in Istanbul brings together a 

multicultural and multilingual team dedicated to each region. 

Our teams include lawyers focused on Arbitration, Corporate, 

Mergers and Acquisitions, Securities, Banking and Finance, 

Antitrust and Competition, Dispute Resolution and Litigation, 

and Legal Risk Management with decades of legal experience 

and knowledge between them. 
 

We offer legal services, which are client focused and designed 

for the needs of our International clients and business 

partners. We have extensive knowledge and experience of 

doing worldwide business, the culture differences and legal 

processes. Our law firm’s strengths lie with our highly 

qualified legal professionals. KILIÇ & Partners, also work in 

partnership, with a global network of legal professionals, which 

places us in a strong legal position to assist our clients, 

whenever and wherever they require our services. 
 

For further information we kindly invite you to visit our website 

http://www.kilicandpartners.com/ or download and go 

through our corporate e-brochure.  
 

DISCLAIMER: This Law Bulletin has been prepared by KILIÇ & 

Partners for information purposes only.                                    

KILIÇ & Partners exerts maximum effort to ensure that the 

information published in this report is obtained from reliable 

sources, is up-to-date and accurate. Information, comments 

and recommendations should not be construed as legal 

advice. KILIÇ & Partners does not accept any responsibility for 

any losses or damages. 

 

 

Kılıç ve Ortakları olarak, ticari tecrübemiz ve müvekkil odaklı 

çalışmamız ile gurur duyuyoruz. Türkiye içinde ya da dışında 

sınırlar ötesi ticari faaliyet gösteren Türk ve uluslararası 

şirketlere profesyonel hukuki hizmet, danışmanlık ve temsil 

sağlayan tam donanımlı İstanbul merkezli kurumsal bir 

firmayız. Çok uluslu ve uluslararası müvekkillerimiz bankacılık, 

enerji, çelik, teknoloji ve telekomünikasyon gibi farklı ticari 

sektörlerde faaliyet göstermektedir.  
 

Farklı ülkelerin hukukunda uzman bölümlerimiz ve 

hukukçularımız tüm ana sanayi dallarındaki uluslararası 

işlemlerde üstün bilgi donanımına sahiptirler. Bunun yanısıra, 

kültürler arası ve birden çok dilde ticari temsil alanında 

uzman çalışanlarımız herzaman Flemenkçe, İngilizce, 

Fransızca, Almanca, İtalyanca, Kazakça, Portekizce, Rusça, 

İspanyolca, Ukraynaca ve Türkçe danışmanlık, tavsiye ve 

destek sağlamaya hazrıdırlar. Bu da bizi Türkiye’de bulunan 

diğer hukuk şirketlerinden ayırt eden özelliğimizdir. 
 

İstanbul’da bulunan uluslararası hukuk şirketimiz bölge 

odaklı çalışan, çok kültürlü ve çok dilli uzmanlardan oluşan 

takımı bir çatı altında birleştirmektedir. Takımımız, tahkim, 

şirketler, birleşme ve devralmalar, menkul kıymetler/tahviller, 

bankacılık ve finans, rekabet hukuku, anlaşmazlık çözümü ile 

dava takibi, ve hukuki risk yönetimine yılların hukuki 

deneyimi ve bilgisi ile odaklanan hukukçulardan 

oluşmaktadır. 
 

Yabancı müvekkillerimizin ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını ön 

planda tutan müvekkil odaklı hukuki hizmet sunmaktayız. 

Kültürel farklılıklar ve hukuki süreçlerle ilgili uluslararası 

düzeyde geniş çaplı bilgi ve deneyime sahibiz. Şirketimiz 

gücünü üstün nitelikli hukuk uzmanlarından almaktadır. Kılıç 

ve Ortakları’nın bir başka özelliği de müvekkillerine 

diledikleri zaman ve yerde talep ettikleri yardımda 

bulunabilmelerinde ve onları yönlendirmelerinde önemli bir 

yere getiren uluslararası iş ağına sahip hukuku uzmanları ile 

ortak çalışmasıdır. 
 

Ayrıntılı bilgi için sizleri web sitemizi ziyaret etmeniz için davet 

etmekteyiz http://www.kilicandpartners.com/  veya kurumsal e-

broşürümüzü indirebilirsiniz. 

 

UYARı: Bu hukuk bülteni Kılıç ve Ortaklarıı tarafından bilgilendirme 

amaçlı olarak hazırlanmıştır. Kılıç ve Ortaklarıı sunulan bilgilerin güvenilir 

ve güncel kaynaklara dayanmakla birlikte yayımı tarihinden sonra 

gerçekleşecek değişiklikler hakkında garanti verememektedir. Bilgiler, 

yorumlar ve tavsiyeler, yasal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Kılıç ve 

Ortaklarıı verilen bilgilerin yorumlanmasından doğabilecek herhangi bir 

kayıp veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. 
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