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COVID-19: Revenue Administration Temporarily Allows Electronic Petition 
Submissions and Electronic Tax ID Number Applications 
 
Recent Development 
 
The Ministry of Treasury and Finance’s Revenue Administration (“Administration”) published an 
announcement on its website about certain measures taken within the scope of the fight against COVID-19 on 
March 19, 2020 (“Announcement”). According to the Announcement, among others, work commencements, 
work terminations, branch openings or closings, address changes, and no-debt letter requests addressed to tax 
offices should be electronically submitted until April 10, 2020. According to the Announcement, no physical 
application to tax offices to obtain a potential tax ID number will be necessary. 
 
What Does the Announcement Say?   
 
In the fight against COVID-19, it is imperative that citizens avoid crowded places unless there is a compelling 
reason, and therefore the Administration adopted several measures on legal entities’ activities related to 
registration procedures including incorporation, liquidation, address change, etc. 
  
According to the Announcement, until April 10, 2020, all petitions related to registrations at the Trade Registry, 
including petitions of work commencement, work termination, branch opening-closing, address change, and 
requests for no-debt letters will be sent electronically via the Interactive Tax Office’s website (ivd.gib.gov.tr), 
mobile application (RA Mobile), or mail. 
 
The Announcement further states that those who are not Turkish citizens will be able to make their applications 
for potential tax ID numbers via the Interactive Tax Office’s website (ivd.gib.gov.tr). Accordingly, potential tax ID 
numbers will be electronically created and provided, along with an evidencing official document, via the 
Interactive Tax Office’s website to the relevant person. 
 
Conclusion 
 
Thus, if non-Turkish citizens, for the first time, are appointed as members of board of directors/managers or 
manager/representative, or become shareholder in a company already incorporated or to be incorporated in 
Turkey, they will not need to physically apply to the tax office in order to obtain a potential tax ID number. 
 
The Administration has implemented measures to facilitate electronic tax office transactions related to Trade 
Registry registrations in order to support social distancing and prevent the spread of COVID-19. 
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COVID-19: Gelir İdaresi Başkanlığı Geçici Olarak Vergi Dairelerine Tüm Dilekçelerin 
ve Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Alınmasına Yönelik Başvuruların Elektronik 
Ortamda Sunulmasına İzin Verdi 
 
Yeni Gelişme 
 
19 Mart 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (“Başkanlık”) tarafından Başkanlık’a 
ait internet sitesinde COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler hakkında bir duyuru (“Duyuru”) 
yayınlandı. Duyuru’ya göre, vergi uygulamaları konusunda alınan tedbirler doğrultusunda, diğerleri yanı sıra, 10 
Nisan 2020 tarihine kadar, işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış, adres değişikliği, borcu yoktur yazısı 
ile ilgili dilekçelerin vergi dairelerine elektronik ortamda sunulmasının önünün açıldı. Duyuru’ya göre ayrıca, 
potansiyel vergi kimlik numarası alınması işlemi için de vergi dairesine şahsen başvuru zorunluluğu kaldırıldı. 
 
Duyuru Ne Anlama Geliyor? 
 
COVID-19 ile mücadele kapsamında zorunlu durum olmadıkça vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmaması 
gerekli olduğundan, Başkanlık tarafından tüzel kişilerin kuruluş, tasfiye, adres değişikliği gibi tescil işlemleri ile 
bağlantılı olan konularda çeşitli tedbirlerin alınmasına karar verildi. 
 
Duyuru’ya göre, 10.04.2020 tarihine kadar vergi dairesine, işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış, adres 
değişikliği, borcu yoktur yazısı talebi gibi Ticaret Sicili nezdinde gerçekleştirilecek tesciller ile bağlantılı işlemler 
için verilecek tüm dilekçeler elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesi (ivd.gib.gov.tr) veya 
mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden ya da posta yoluyla gönderilecektir. 
 
Duyuru’da ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin, potansiyel vergi kimlik numarası taleplerini 
İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir. Buna 
göre, potansiyel vergi kimlik numarası elektronik ortamda oluşturularak tevsik edici resmi bir belge ile birlikte 
İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesi üzerinden ilgili kişiye sunulacaktır. 
 
Sonuç 
 
Böylece, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin ilk defa yönetim kurulu / müdürler kurulu üyesi veya 
müdür / temsilci olarak atanması ya da Türkiye’de kurulu veya kurulmuş bir şirkette pay sahibi olmaları 
durumunda, potansiyel vergi kimlik numarası almak için bundan böyle vergi dairelerine müracaat etmelerine 
gerek olmayacaktır. 
 
COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi ve sosyal mesafenin korunmasının desteklenmesi için,  Ticaret 
Sicili’nde gerçekleştirilecek tesciller ile bağlantılı vergi dairesi işlemleri açısından kolaylaştırıcı uygulamalar 
Başkanlık tarafından devreye sokulmuştur. 
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