SİRKÜLER NO: YORDAM–2020/S–36

İST. 17.06.2020

GEÇMİŞ TARİHLERDE ERTELENEN BAZI KANUN HÜKÜMLERİ
01.07.2020 TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜGE GİREKECEKTİR
Bilindiği üzere, daha önceden çıkarılan bazı Kanunların yürürlülük tarihleri birçok kez
ertelenmiş/uzatılmıştı. Yeni bir erteleme olmaz ise 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe
girecek mevzuat ve uygulamalar kısaca aşağıda belirtilmiştir.
*01.07.2020 Tarihi İtibariyle e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu Ve e-Bilet
Uygulamasına Tabi Olacak İşletmeler
* Az tehlikeli işyerlerinde; İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu
01.07.2020 tarihi itibariyle başlayacaktır.
*İşyeri Kira Sözleşmeleri Yönünden 01.07.2020 Tarihinden Yürürlüğe Girecek Kanun
Hükümleri
* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hk
1- Az tehlikeli işyerlerinde; İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma
Zorunluluğu
Az tehlikeli işyerlerinde; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli
çalıştırma yükümlülüğü bazı şartlar dâhilinde 01.07.2020 tarihine ertelenmişti. Ancak
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatında yapılan düzenlemeler; işveren
veya işveren vekili tarafından 01.07.2020 tarihine kadar yerine getirilecekti. Yani İşveren
veya işveren vekili bu işlemlerden sorumlu olacaktır. Konuya ilişkin bilgi ve
yükümlülüklerin yer aldığı sirkülerimiz 10.07.2017 tarih YORDAM–2017/S–36 sayı ile
yayımlanmıştı. Konuya ilişkin sirkülerimize www.yordamdenetim.com veb adresinden
ulaşabilirsiniz.
İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmezse işyerinin tehlike sınıfı ve
çalışan sayısına göre her ay için 11.735 TL ila 35.205 TL arasında idari para cezası
ödenmesi söz konusu olabilecektir.

2- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hk.
Kırşehir Bartın, Amasya, Çankırı illerinde 01.06.2017 tarihinde uygulamaya başlanan
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi beyan zorunluluğuna 01.01.2020 tarihinden itibaren
BURSA, ESKİŞEHİR VE KONYA illeri merkez ve ilçelerinden bulunan
mükellef/işverenler (281 Seren No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç)
dâhil edilmişti.
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Diğer illerde yer alan vergi mükellefler/işverenler için yükümlülükler 01.07.2020 tarihine
ertelenmişti. Bu nedenle tüm vergi mükellefleri 01.07.2020 tarihinden itibaren kapsam
dâhilinde olacaktır.
3- İşyeri Kira Sözleşmeleri Hk.
6353 sayılı Kanunla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu (“TBK”)‟nun kira sözleşmesine ilişkin bazı maddelerinin yürürlüğü, kiracısı tacir
veya tüzel kişiler olan işyeri kiraları bakımından sekiz yıl süreyle ertelenmiş olup
yürürlüğü ertelenen ilgili hükümler 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Ertelenen TBK‟nun maddeleri ; kira ilişkisinin devrini düzenleyen 323. maddesi,
bağlantılı sözleşme yasağı öngören 340. maddesi, kiracının güvence vermesi başlıklı 342.
maddesi, kira bedelinin belirlenmesine yönelik 344. maddesi ve sözleşmedeki cezai şart
ile muacceliyet kayıtlarını geçersiz kabul eden 346. maddesidir.
Bu sebeple, 01.07.2020 tarihine kadar kiracısının tacir veya tüzel kişi olduğu işyeri kira
sözleşmelerinin gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.
4- 01.07.2020 Tarihi İtibariyle e-Belge Uygulamasına Tabi Olacak Vergi
Mükellefleri
e-Fatura Uygulamasına Tabi Olacak Vergi Mükellefleri
1-2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş
hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
2-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali,
teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans
alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler
3-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya
ithal edenler
4-Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin
gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari
faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı
hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu
araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet
sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların
yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları
5-İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu; e-Fatura uygulamasına
kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci
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maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye‟de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan
bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye‟de
ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek
olanlar.
e-İrsaliye Uygulamasına Tabi Olacak Vergi Mükellefleri İle Kullanıcı ve Sertifika
Sahipleri
1- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi
vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.
2- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini
ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.
3- 4/6/1985 tarihli ve 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.
4- 4/4/2001 tarihli ve 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.
5- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir
veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan
mükellefler.
6- Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına
yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi‟ne kayıtlı kullanıcılar.
7- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış
hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Tabi Olacak Vergi Mükellefleri
e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı
zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar

e-Bilet Uygulamasına Tabi Olacak Vergi Mükellefleri
Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri,
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Ortak Hükümler
Mali Mühür Temini
Yayımlanan tebliğ göre; e-belge uygulamalarının kullanımı için “Mali Mühür” sahibi
olunması gerekiyor. Mali mühür GİB adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan
elektronik sertifika alt yapısını ifade eder. Mali Mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile
ilgili tüm bilgi ve belgeler mm.kamusm.gov.tr adresinde yer almaktadır.
e-Fatura Uygulamasına Tabi Tüm Mükellefler E-Arşiv Fatura Uygulamasına Tabi
Olacaklar
Zorunluluk kapsamında veya tercih olarak e-fatura sistemini kullanan tüm mükellefler
01.07.2020 tarihinden itibaren e-arşiv fatura sistemine dâhil olmakta, yani bu sisteme dâhil
olanlar; 01.07.2020 tarihinden itibaren istisnai durumlar hariç kağıt fatura
düzenleyemeyecekler.
-E fatura kullanıcısı olan mükellefler birbirine düzenleyecekleri faturaları e-fatura
uygulamasından
-Diğer tüm satışlarını(e fatura mükellefi olmayan vergi mükellefleri ve nihai
tüketiciler yapılan teslim ve hizmetler) e-arşiv fatura uygulaması,
üzerinden yapacaklardır.
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Mükellefleri
Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullananlar tercih olarak E-arşiv fatura sistemi ile ödeme
kaydedici cihazları(yıllar itibari ile belirlenin tutarı aşmamak kaydı ile) beraber
kullanabilecekler. E arşiv fatura kullanıcıları isterler ise; yeni nesil ödeme kaydedici cihaz
kullanmayabilir. Bunun için bağlı bulundukları Vergi Dairesine muafiyet talep yazısı ile
başvurmaları, muafiyet için gerekli bilgi işlem şartlarını sağlamalıdırlar.
e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 483 sıra nolu V.U.K. nun 6.
Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti
bulunan mükellefler tarafından, vergi dahil toplam satış tutarı 500,-TL „ye kadar olan
perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenen e-Arşiv Faturasının, müşteri bilgileri yerine,
yalnızca “NİHAİ TÜKETİCİ” ibaresine yer vererek düzenlenmesi halinde, düzenlenen bu
belge perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir.
İrsaliye Yerine Geçen e-Fatura ve e-Arşiv fatura
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar,
yaptıkları satışlara ilişkin e-Arşiv Fatura kağıt çıktısı malın yanında bulunması şartı ile
irsaliye yerine kullanabilirler. Söz konuş kağıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” İfadesinin
yazılması zorunludur.
e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirine düzenledikleri e-faturada düzenlenme
tarihi yanında düzenleme zamanın da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde e-Faturanın
kağıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konuş kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” İfadesinin
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yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu
imkândan yararlanmak için e-Faturanın malın tesliminde düzenlenmesi gerekir.
e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefleri malın tesliminde düzenledikleri e-Arşiv
Faturada düzenlenme tarihi yanında düzenleme zamanın da saat ve dakika olarak gösterilmesi
halinde e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konuş kâğıt çıktıya “İrsaliye
yerine geçer.” İfadesinin yazılması ve kağıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından
imzalanması zorunludur.

SAYGILARIMIZLA, .....
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