SİRKÜLER NO: YORDAM–2015/S–22

İST. 04.12.2015

2016 YILINDA KULLANILACAK YASAL DEFTERLERİN TASDİKİNİ
31.12.2015 TARİHİNE KADAR YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ.
ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER)
Vergi mevzuat kapsamında; elektronik defter (e-defter) uygulamasına en son dâhil olan
işletmeler 07.07.2015 tarihinden yayımlanan YORDAM–2015/S–17 nolu sirkülerimizde
belirtilmişti. E-defter ve e-fatura vb işlemlere ilişkin kısa açıklamalar 03.11.2014 tarihinde
yayımlanan YORDAM–2014/S–31 nolu sirkülerimizde mevcuttur.
Bu kapsamda tutulabilecek defterler Yevmiye ve Kebir defteridir. Diğer defterler kağıt
ortamında tutulmaya devam edecektir.
Ayrıca konuya ilişkin http://efatura.gov.tr/dosyalar/EfaturaEdefterDuyuru.pdf sitesinden
yayımlanan duyuru sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.
LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN NOTERLERE TASDİK ETTİRECEKLERİ
TİCARİ DEFTERLER
1- Yevmiye defteri
2- Defteri kebir
3- Envanter defteri
4- Pay defteri *
5- AŞ.’lerde Yönetim Kurulu karar defteri**
6- Genel kurul toplantı ve müzakere defteri *
7-Damga Vergisi defteri**
* Hali hazırda kullanılan pay ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin (AŞ genel
kurul karar defteri, Limited şirketlerde ortaklar kurulu karar defteri) sayfaları yeterli ve
süresinde ilgili toplantı tutanakları deftere işlendi ise yeniden tasdik ettirilmesine gerek
yoktur.
**Hali hazırda kullanılan yönetim kurulu karar defteri ile damga vergisi defterinin
sayfaları yeterli ise OCAK/2016 döneminde ara tasdik yaptırılabilir. Yeterli sayfası
bulunmuyor ise yeni defter tasdik ettirilmesi gerekiyor.
İŞLETMESİNİ TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDEN GERÇEK KİŞİLER
Ticaret Kanunumuz tacirlerin tutacağı defterleri ve tasdik zamanlarını düzenlemiştir. Bütün
tacirler bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadırlar. Tutulacak defterler;
1- Yevmiye defteri
2- Defteri kebir
3- Envanter defteri
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NOT:
1- Defter tasdikleri için ticaret kanununa göre bağlı bulunulan sicil memurluğundan sicil
tasdiknamesi alınması gerekmektedir. Konuya ilişkin yayımlanan tebliğe göre; tacir
bilgilerinde değişiklik bulunmuyor ise; hali hazırda kullanılan sicil tasdiknameleri
noterlere fotokopileri ile beraber ibraz edilebilir.
2- Esnaf odasına kayıtlı olanlar veya bir odaya kayıtlı olmayanlar ise VUK hükümlerine
göre defterlerini tasdik edecekler.
3- TTK ve Vergi Kanunlarında belirtilen yükümlülükler ve cezalar nedeni ile 2016
senesinde kullanılacak defterlerin tam olarak kullanıma hazır bulunması ve süresinde
tasdikleri önemlilik arz etmektedir.
SAYGILARIMIZLA,…

Bu tasdik dönemine ilişkin Kısa Bilgiler;
-Noterler tarafından onaylanacak defterlerin, Noterler birliğinin sistemine girişi ve şifre alımı
yalnızca muhasebe büroları içindir. Bu işleminde herhangi bir mecburiyeti yoktur. Kurumlar
veya kişiler defter tasdiklerini noterlerde eskisi gibi yapmaya devam edebileceklerdir.
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E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURULARI
HAKKINDA DUYURU
Bilindiği üzere; 20/6/2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe
giren 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;
a) 2014 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,
b) Söz konusu Tebliğin yayım tarihinden önce;
-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların
imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar,
münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında
değerlendirilmeyecektir.)
- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları
imal, inşa ve ithal eden mükelleflere,
1/1/2016 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu
getirilmiştir.
Bu kapsamda söz konusu mükelleflerin vergisel uygulamalar bakımından hukuki bir
sorun yaşamaması adına 31/12/2015 tarihine kadar gerekli başvurularını ve
hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.
e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına başvurular Başkanlığımızın; www.efatura.gov.tr,
www.edefter.gov.tr internet adreslerinden elektronik imza araçları (tüzel kişiler için
MALİ MÜHÜR, gerçek kişiler için NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA) ile,
elektronik ortamda yapılmakta olup bu nedenle, söz konusu uygulamalara başvuru
işlemleri öncesinde mükelleflerimizin elektronik imza araçlarını temin etmiş olmaları
gerekmektedir.
MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN : https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go
E-FATURA BAŞVURUSU İÇİN : https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/
E-DEFTER BAŞVURUSU İÇİN : https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/
Temin işlemlerinin alabileceği süreler de göz önünde bulundurularak elektronik imza
araçlarının, e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi olan 31/12/2015
tarihinden önce temin edilmesi, söz konusu uygulamalara mükelleflerimizin süresinde
başvuru yapılması bakımından önem arz etmektedir.
Mükelleflerimizin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine
ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS
kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında
gösterilen bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru
şekilde üretimi ve zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri
gerekmektedir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
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