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Makbuz karfl›l›¤›nda tahsil ve noter hissesi
Madde 43/10- Makbuz karfl›l›¤›nda tahsil ve noter hissesi
a
Madde 118 - Noterliklerde yap›lan ifllemler ve düzenlenen Madde 118 - Noterliklerde yap›lan ifllemler ve düzenlenen

ka¤›tlar dolay›s›yla özel kanunlar› uyar›nca ödenmesi gereken ka¤›tlar dolay›s›yla özel kanunlar› uyar›nca ödenmesi gereken
(5281 Say›l› Kanun’un 43/10-a’nc› maddesi ile de¤ifltirilen
vergi, harç ve resimler makbuz karfl›l›¤›nda tahsil olunur.
ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
fiu kadar ki, noterler tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarlar›
31/12/2004) vergi, resim ve harçlar ile de¤erli kâ¤›t
üzerinden yüzde üç oran›nda noter hissesi al›rlar.
bedelleri makbuz karfl›l›¤›nda tahsil olunur.
Bu hissenin noterlere ödenmesi, beyiye aidatlar›n›n ödenmesine fiu kadar ki, noterler tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarlar›
iliflkin hükümler dairesinde yap›l›r.
üzerinden yüzde üç oran›nda noter hissesi al›rlar.
Bu hissenin noterlere ödenmesi, beyiye aidatlar›n›n
ödenmesine iliflkin hükümler dairesinde yap›l›r.
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Madde 43/10- Harç, vergi ve resim bedellerinin yat›r›lmas›
b
Madde 119 - (De¤iflik 1. f›kra: 16.11.1989-3588/11 md.)

Harç, vergi ve resim bedellerinin yat›r›lmas›

Madde 119 - (De¤iflik 1. f›kra: 16.11.1989-3588/11 md.)

Noterler 118 inci madde uyar›nca tahsil ettikleri (5281 Say›l›
Kanun’un 43/10-b’nci maddesi ile de¤ifltirilen ibare.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) vergi, resim ve harçlar ile de¤erli kâ¤›t
Beyannameler her ay›n 1 ile 15 inci ve 16 ile sonuncu günlerine bedellerini afla¤›da yaz›l› süre içinde ilgili vergi dairesine bir
ait iki devre için haz›rlan›r ve her ay›n 15 inci ve son gününü beyanname ile bildirmek ve ayn› süre içinde yat›rmakla
takip eden 7 ifl günü içinde ilgili dairelere verilir.
yükümlüdürler.
Noterler 118 inci madde uyar›nca tahsil ettikleri vergi, resim ve
harçlar› afla¤›da yaz›l› süre içinde ilgili vergi dairesine bir
beyanname ile bildirmek ve ayn› süre içinde yat›rmakla
yükümlüdürler.

(De¤iflik 3.f›kra: 16.11.1989-3588/11 md.) Beyannamelerin, ait
olduklar› döneme iliflkin vergi, resim ve harç tahsilat›n›n ayr›
ayr› toplamlar› ile bu dönemde yap›lan ifllemlerin birinci ve
sonuncusunun yevmiye numaras› da yaz›lmak suretiyle toplam
say›s›n› gösterecek flekilde ve üç nüsha olarak düzenlenmesi
zorunludur.

Beyannameler her ay›n 1 ile 15 inci ve 16 ile sonuncu günlerine
ait iki devre için haz›rlan›r ve her ay›n 15 inci ve son gününü
takip eden 7 ifl günü içinde ilgili dairelere verilir.

(De¤iflik 3.f›kra: 16.11.1989-3588/11 md.) Beyannamelerin, ait
olduklar› döneme iliflkin (5281 Say›l› Kanun’un 43/10-b’nci
maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005
(Dördüncü f›kra: 16.11.1989-3588/17 md. ile Yürürlükten tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) vergi, resim ve
kald›r›lm›flt›r.)
harçlar ile de¤erli kâ¤›t bedelleri tahsilat›n›n ayr› ayr›
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Madde 43/10- Noter, yat›rmakla yükümlü oldu¤u paray›, ikinci f›kradaki toplamlar› ile bu dönemde yap›lan ifllemlerin birinci ve
süreler içinde posta veya banka havalesi ile ilgili daireye sonuncusunun yevmiye numaras› da yaz›lmak suretiyle toplam
b
gönderebilir. Bu halde, havale makbuzu da beyanname say›s›n› gösterecek flekilde ve üç nüsha olarak düzenlenmesi
nüshalar› ile birlikte ilgili daireye ibraz edebilir.
zorunludur.
Noterlerin ilgili dairelere verece¤i iki nüsha beyannameden bir
nüshas› ve eki makbuz nüshalar› o dairede kal›r. Di¤er nüshaya
(Kapsad›¤› para vezneye yat›r›lm›flt›r) veya (Kapsad›¤› paran›n
posta veya banka havalesi ile gönderildi¤ine dair makbuz ibraz
edilmifltir) flerhleri verilerek, resmi mühür ve imza ile
onayland›ktan sonra, notere geri verilir. Noter bu nüshay› 71
inci madde uyar›nca verece¤i ayl›k cetvel ile birlikte Türkiye
Noterler Birli¤ine gönderir. Yat›rd›¤› para için ilgili daireden
alaca¤› makbuz noterlikte saklan›r.

(Dördüncü f›kra: 16.11.1989-3588/17 md. ile Yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.)

Noter, yat›rmakla yükümlü oldu¤u paray›, ikinci f›kradaki
süreler içinde posta veya banka havalesi ile ilgili daireye
gönderebilir. Bu halde, havale makbuzu da beyanname
nüshalar› ile birlikte ilgili daireye ibraz edebilir.

Noterlerin ilgili dairelere verece¤i iki nüsha beyannameden bir
nüshas› ve eki makbuz nüshalar› o dairede kal›r. Di¤er nüshaya
(Kapsad›¤› para vezneye yat›r›lm›flt›r) veya (Kapsad›¤› paran›n
Beyannamenin flekil ve düzenleme tarz› ile bu maddenin posta veya banka havalesi ile gönderildi¤ine dair makbuz ibraz
uygulanma flekli Adalet ve Maliye Bakanl›klar›nca müfltereken edilmifltir) flerhleri verilerek, resmi mühür ve imza ile
haz›rlanacak bir yönetmelikte belirtilir.
onayland›ktan sonra, notere geri verilir. Noter bu nüshay› 71
inci madde uyar›nca verece¤i ayl›k cetvel ile birlikte Türkiye
Noterler Birli¤ine gönderir. Yat›rd›¤› para için ilgili daireden
alaca¤› makbuz noterlikte saklan›r.
Beyannamenin flekil ve düzenleme tarz› ile bu maddenin
uygulanma flekli Adalet ve Maliye Bakanl›klar›nca müfltereken
haz›rlanacak bir yönetmelikte belirtilir.
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Madde 43/10- Zaml› yat›rma
Zaml› yat›rma
c
Madde 120 - Noterler 119 uncu maddede gösterilen süre içinde Madde 120 - Noterler 119 uncu maddede gösterilen süre içinde

(5281 Say›l› Kanun’un 43/10-c’nci maddesi ile de¤ifltirilen
ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) Vergi, resim ve harçlar ile de¤erli kâ¤›t
bedellerini ilgili daireye yat›rmad›klar› veya bu süre içinde
posta veya banka arac›l›¤› ile ilgili daireye havale etmedikleri
takdirde, yat›rma için tan›nan son günü izleyen ilk 30 gün
içindeki yat›rmalarda % 10, müteakip her 30 gün için ise ayr›ca
% 2 gecikme zamm› öderler. Bu zam Türkiye Noterler
Birli¤inin gösterece¤i milli bir bankadaki hesaba ödenerek
al›nacak 2 nüsha makbuzdan biri ilgili daireye ibraz edilmek
suretiyle gecikmifl harç, vergi ve resim bedelleri yat›r›l›r.
Noterin, bu makbuzu ibraz edememesi halinde, tahsilat› yapan
Harç, vergi ve resmin ilgili daireye geç yat›r›lmas› veya hiç memur keyfiyeti Türkiye Noterler Birli¤ine bildirir.
yat›r›lmamas› hallerine iliflkin di¤er kanunlar hükümleri (5281 Say›l› Kanun’un 43/10-c’nci maddesi ile de¤ifltirilen
sakl›d›r.
ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004)vergi, resim ve harç ile de¤erli kâ¤›t bedelinin
ilgili daireye geç yat›r›lmas› veya hiç yat›r›lmamas› hallerine
iliflkin di¤er kanunlar hükümleri sakl›d›r.
harç, vergi ve resim bedellerini ilgili daireye yat›rmad›klar›
veya bu süre içinde posta veya banka arac›l›¤› ile ilgili daireye
havale etmedikleri takdirde, yat›rma için tan›nan son günü
izleyen ilk 30 gün içindeki yat›rmalarda % 10, müteakip her 30
gün için ise ayr›ca % 2 gecikme zamm› öderler. Bu zam Türkiye
Noterler Birli¤inin gösterece¤i milli bir bankadaki hesaba
ödenerek al›nacak 2 nüsha makbuzdan biri ilgili daireye ibraz
edilmek suretiyle gecikmifl harç, vergi ve resim bedelleri
yat›r›l›r. Noterin, bu makbuzu ibraz edememesi halinde,
tahsilat› yapan memur keyfiyeti Türkiye Noterler Birli¤ine
bildirir.
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