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SİRKÜLER NO: YORDAM–2018/S–70     ĠST. 11.12.2018 

 

 

MALĠ UYGULAMALARDA KULLANILAN ELEKTRONĠK SĠSTEMLERE KONU 

ĠġLEMLERDE YENĠ DÜZENLEMELER TASLAK HALĠNDE GELĠR ĠDARESĠ 

BAġKANLIĞI (GĠB) ĠNTERNET SĠTESĠNDE YAYIMLANMIġTIR. 

 

 

e-Fatura, e-Defter, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu uygulamalarına 

zorunlu olarak dahil olacak mükellefleri yeniden belirlemek amacıyla hazırlanan ve 

10.08.2018 tarihinde kamuoyunun görüşüne sunulan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ‟lerinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslakları gelen görüşler ve talepler çerçevesinde 

güncellenmiştir. Söz konusu güncelleme ile önceki taslakta belirtilen 1.1.2019 tarihi 

mükelleflerimizden gelen talepler dikkate alınarak 01.07.2019 olarak güncellenmiş ve bu 

çerçevede; 

 

 

E-Fatura ve E-Defter Hakkındaki GeliĢmeler 

 

• 2017 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL‟yi aşan mükelleflerin 1.1.2019 tarihi yerine, 

1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına ve 1.1.2020 tarihinden itibaren de e-

Defter Uygulamasına (2018 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL yi aşan mükellefler ise ilgili 

yılı izleyen 2 nci yılın başından itibaren) geçiş zorunluluğu getirilmesi, 

 

• 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 

5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği 

tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren (2017 yılı cirosundan dolayı aşanlar için 

1.7.2019 tarihine kadar) e-ArĢiv Fatura uygulamasına de zorunlu olarak geçmeleri,  

 

• ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV III 

sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin, lisans alımı veya ÖTV 

mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından e-Fatura ve e-Defter 

uygulamasına (2018 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler 

için 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına, 1.1.2020 tarihinden itibaren e-Defter 

uygulamasına) geçiş zorunluluğu getirilmesi, 

 

• E-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda 

kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ları 01.07.2019 tarihinden itibaren elektronik 

ortamda ve e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğunun getirilmesi, 

 

öngörülmektedir. 
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E-ArĢiv Fatura Hakkındaki GeliĢmeler 

 

• e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 

1.7.2019 tarihine kadar e-ArĢiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğunun  getirilmesi,  

 

• E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet 

Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına 

zorunlu olarak dahil olmaları,  

 

• e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya 

kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aĢması halinde 

söz konusu faturaların 1.7.2019 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet 

Portali üzerinden e-ArĢiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi,  

 

öngörülmektedir. 

 

 

E-Ġrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu Hakkındaki GeliĢmeler 

 

• E-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamalarına 1/7/2019 tarihinden itibaren zorunlu 

olarak dahil olması gereken mükellef grupları, mal sevkiyatı işlemleri ile serbest meslek 

mensubu grupları belirlenmiştir. 

 

- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış 

hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 

- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki 

malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu (EPDK)'ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler ve bu 

mükelleflerin lisans konusunu oluşturan mal sevkiyatı işlemleri,  

- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki 

malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını 

gerçekleştiren mükellefler ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik (III) sayılı 

listeye konu malların sevkiyatı işlemleri,  

- 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası 

sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden 

maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler ve bu mükelleflerin 

ruhsat veya sertifikalarına konu malların sevkiyatı işlemleri,  

- 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına 

yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz 

şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya 

kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da 

kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin 

karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu 

ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler ve bu mükelleflerin şeker sevkiyatı 

işlemleri,  
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- e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile 

demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan 

mükellefler ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik söz konusu mallara ait 

sevkiyat işlemleri,  

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına 

alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar ve bu 

mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik gübre sevkiyatı işlemleri, 

 

 • e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: Serbest meslek erbabı olup, 

hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, 

müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest 

meslek faaliyetinde bulunanlar.  

 

Diğer Yükümlülükler Hakkında 

 

• 483 SN VUK Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti 

şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil 

olan mükelleflerin;  vergiler dahil 500 TL yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında 

düzenlenecek e-Arşiv Faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile 

düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine 

kullanılabilmesine imkan verilmesi,   

 

• Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi 

düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 

3 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu 

getirilebilmesi,   

 

• Tebliğde belirtilen mükellef gruplarına e-Arşiv Faturalarının düzenlenmesi ve müşterilerine 

kağıt ortamda iletilmesinde el terminallerinin kullanılabilmesine  imkan verilmesi,  

 

öngörülmektedir. 

 

• Tebliğe e-Dekont uygulaması da dahil edilerek Bankaların hali hazırda kağıt ortamda 

düzenlemek, muhafaza ve ibraz etmek durumunda kaldığı DEKONT belgesinin elektronik 

ortamda elektronik belge olarak düzenlenip, muhafaza ve ibraz edilmesine imkan verilmesi ve 

bu düzenleme ile dileyen bankaların söz konusu uygulamadan yararlanabilmesine imkan 

verilmiştir. 

 

SAYGILARIMIZLA,…  

 

 

 

NOT; İlgili tebliğ taslakları ile kılavuzlar GİB „nın e-defter ve e-fatura sistemlerinde 

bulunmaktadır. 


