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ELEKTRONİK BİLET UYGULAMASI 
 

Maliye Bakanlığı elektronik bilet uygulamasına ilişkin 462 ve 463 sıra nolu VUK tebliğleri 

25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı resmi gazete yayımlanmıştır. E-bilet uygulaması ihtiyari 

olup, talepte bulunulması halinde yapılacak işlemler ve yükümlülükler ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Bu sirkülerimizde; belirlenen hizmetleri biletle alanların gider ve KDV 

yönünden yapacakları açıklanmıştır.   

 

Elektronik bilet uygulamasın dâhil olacak sektörler; 

 

- Hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden işletmeler,  
 

-   Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen 
işletmeler  

 

Biletleri Kullanan Vergi Mükelleflerinin Gider Ve KDV Yönünden Yapacakları 

İşlemler 

 
Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi 
 

E-Biletler, Başkanlıkça kendilerine izin verilen iletim şekline uygun olarak muhatapları 
tarafından muhafaza ve ibraz edilmesi halinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik 
edici belge (Sistemde ortaya çıkan sorun nedeni ile elden düzenlenen belgeler hariç) olarak 
kabul edilecektir.  

 
Muhatabı tarafından gider gösterilecek veya indirime konu edilecek e-Biletlerin yasal saklama 
süresince teslim şekline uygun olarak muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Elektronik 
iletim izni alan hava yolu firmalarınca düzenlenen e-Biletin kağıt çıktısı da e-Fatura 
uygulamasına dahil olmayanlar tarafından elektronik ortamdaki aslına uygun olmak 
koşuluyla, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik edici belge olarak kullanılabilecektir. 
Bu durumda söz konusu e-Bilet çıktısının ayrıca imzalanmasına kaşe/damga tatbik edilmesine 
gerek bulunmamaktadır. 

 
Düzenlenecek Elektronik Biletlerde Katma Değer Vergisi Uygulaması 
 

Katma değer vergisine tabi olan işlemleri için bilette yer alan tutardan matraha dahil olmayan 
unsurları ayrıştırdıktan sonra iç yüzde yoluyla katma değer vergisi hesaplayıp beyan 
edeceklerdir.  
 
Bu hizmetlerden yararlanan mükellefler ise 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 
ve müteakip maddelerinde düzenlenen vergi indirimine ilişkin hükümlere bağlı kalmak 
şartıyla, bu maddede belirtilen şekilde hesaplanan katma değer vergisini indirim konusu 
yapabileceklerdir.  
 
Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinden istisna olan 
yurt dışı taşımalara ait e-Biletlerde katma değer vergisinin hesaplanmayacağı tabiidir. 

SAYGILARIMIZLA,…. 

 


