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MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER  

HAKKINDA KISA NOTLAR 
 

31.12.2015 tarihi itibari ile yükümlülüklerin son günü olan bazı uygulamaların süresi 

uzatılmıştır. Bu konuda yayımlanan mevzuat kapsamında özet bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 

 

 E-fatura uygulamasına kayıtlı işletmeler; mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracına 

ilişkin e – faturaları 01.01.2017 tarihinden itibaren düzenleyeceklerdir. Önceden 

yayımlanan tebliğte bu süre 01.01.2016 tarihi idi. (25.12.2015 tarih 29573 Sayılı. 

R.Gazetede yayınlanan 461 Sıra Nolu VUK G.Tebliği) 

 E-tebligat uygulamasına ilişkin başvuruların son günü 31.03.2016 tarihi olarak 

belirlenmiştir. Önceden yayımlanan tebliğte bu süre 31.12.2015 tarihi idi. (25.12.2015 

tarih 29573 Sayılı. R.Gazetede yayınlanan 467 Sıra Nolu VUK G.Tebliği) 

 İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap 

dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan işletmeler E-Arşiv 

uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Önceden yayımlanan tebliğte; yalnızca 

2014 takvim dönemi esas alınmıştır. (24.12.2015 tarih 29572 Sayılı. R.Gazetede 

yayınlanan 464 Sıra Nolu VUK G.Tebliği) 

 Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti işletmelerin cirolarına göre en 

erken 01.04.2016 tarihine ertelenmiştir. Önceden yayımlanan tebliğte bu süre 

01.01.2016 tarihi idi. (25.12.2015 tarih 29573 Sayılı. R.Gazetede yayınlanan 466 

Sıra Nolu VUK G.Tebliği) Konuya ilişkin sirkülerimiz ayrıca yayımlanacaktır. 

 Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin ömürlerine ilişkin tablo yenilenmiştir. Güncel 

tablo GİB internet (http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler)  

sitesinde bulunmaktadır. 25.12.2015 tarihinden itibaren aktifleştirilen iktisadi 

kıymetler belirlenen yeni oranlar üzerinden itfa edilecektir. (25.12.2015 tarih 29573 

Sayılı. R.Gazetede yayınlanan 466 Sıra Nolu VUK G.Tebliği)  

 KDV uygulama tebliğinde indirimli oranda kdv iadelerinden esas alınacak alt sınır 

2016 yılı için 20.600,-TL olarak belirlenmiştir. İndirimle oranda teslimler nedeni ile 

iade konu olabilecek KDV tutarı 20.600TL aşması halinde talep edilebilecektir.  

(25.12.2015 tarih 29573 Sayılı. R.Gazetede yayınlanan 4 Seri Nolu KDV Uygulama 

G.Tebliği) 

 Ek istihdama yönelik teşvik süresi 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır. Önceden 

yayımlanan mevzuata göre bu süre 31.12.2015 tarihi idi. (28.12.2015 tarih 29576 

Sayılı. R.Gazetede yayınlanan 2015/8321 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Konuya 

ilişkin yayımlanan 23.05.2011 tarih ve 14 sirkülerimizden yararlanabilirsiniz. 

(http://www.yordamdenetim.com/sirkuler/8-2011/54-torba-kanunla-getirilen-ek-

istihdam-tesviki-2011-14)  
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