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E-UYGULAMALARIN
KAPSAMI GENİŞLİYOR:..
19 Ekim’de yayımlanan tebliğlerle vergide elektronik uygulamaların kapsamı genişlefildi
Birçok mükellefin genellikle 2020 yılı içinde bu uygulamalara dahil olması gerekiyor.
Ancak bu konuda kafalar biraz karışık. Biz de bu hafta bu konuyu özetlemeye çalıştık.
zun yıllardır beyanname ve bildirimlerin çok büyük
bir kısmı elektronik olarak veriliyor. Ödemeler ban
kalardan elektronik olarak yapılıyor. Yani hiç vergi
dairesinin kapısından girmeden mükellef olmaktan kaynak
lanan ödevlerin hemen hepsi yerine getirflebiliyor.
Mükellefler açısından bir de defter ve belgeler var elbet,
Artık birçok mükellef elektronik ortamda belgelerini hazır
layıp müşterilerine gönderiyor ve yine elektronik ortamda
defterlerine kaydedip defter ve belgelerini elektronik olarak
saklayabiliyorlar. Baştan sadece htiyari olarak başlayan
bu uygulamalar zamanla bazı mükellefler için zorunlu hale
getirildi.
Son olarak 19 Ekim’de yayımlanan tebliğle, e-Defter
uygulamasının kapsamı biraz daha genişletildi. Aynı tarihte
yayımlanan başka bir tebliğle ise e-belgelerle ilgili daha
önceki tebliğlerin çoğunun yürüdükten kaldınldığını ve konu
nun tek birtebliğde toplandığını görüyon.ız. Aynı zamanda
bu tebliğle bazı mükellefler için elektronik belge düzenleme
zorunluluğu da getiriliyor.
Kimler kapsama giriyor, hangi tarihten itibaren zorunluluk
başlıyor gibi sorular havada uçuşuyor. Biz de uygulayıcılara
biraz olsun yardımcı olabilmek açısından, 56 sayfalık tebliğde
yer alan söz konusu zorunluluklar hakkında özet bilgiler
vermek istedik.
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E-DEFTER
Elektronik deftere ilişkin esaslar 2011 yılında yayımlanan
Elektronik Defter Genel Tebliği ile belirlenmişti. Bu uygu
lama, sadece yevmiye defteri ve defteri kebirin elektronik
olarak tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve
ibrazını içeriyor. Kapsama girmeyen diğer defterlerin (envan
ter defteri, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere
defteri, yönetim kurulu karar defteri, damga vergisi defteri
gibi) kağıt ortamında tutulmasına devam ediliyor.
19 Ekim tarihli tebliğle, e-Fatura uygulamasına geçme
zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Defter
uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzen
leme yapıldı. E-Deftere geçiş işlemlerinin, e-Fatura uygula
masına geçiş süresi içinde tamamlanması gerekiyor. E-Fatura
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uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler
bakımından ise e-Defterzorunluluğu, izleyen yılın başından
itibaren başlıyor.
Aynı tebliğle, Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız
denetime tabi olan şirketler de 1 Ocak 2020 tarihinden iti
baren e-Defter kapsamına alındı. 2020 ve müteakip yıllarda
bağımsız denetime tabi olma şartlannı sağlayan mükellefler
açısından e-Defter zorunluluğu, şartların sağlandığı yılı takip
eden yılın başından itibaren başlıyor.
E-FATURA ZORUNLULUĞU
Ilk olarak, brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzerinde
olan mükellefler için elektronik fatura uygulamasına geçme
zorunluluğu getirildiğini söyleyebiliriz. Bu şartı 2018 veya
2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1 Temmuz
2020 tarihinden, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde
sağlayanlar ise ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci
ayının başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek
zorundaıar.
Bunun dışında 2019 yılında Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’ndan (EPDK madeni yağ lisansı (bayilik lisansı dahifl
alanlar ile Özel Tüketim Vergisi (ÖT’v9 Kanunu’na ekli (111) sayılı
listedeki malların (alkollü, alkolsüz bazı içecekler, tütün ve
tütün mamulleri) imal veya ithalini 2ül9yılında gerçekleşti
renlerin, 1 Temmuz2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygu
lamasına geçmeleri gerekiyor. Söz konusu işlemleri 2020 ve
sonraki yıllarda gerçekleştiren mükellefler içinse zorunluluk,
lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı
izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlıyor.
Diğer taraftan;
• Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına
elektronik ticaret ortamı sağlayan gerçek veya tüzel kişi aracı
hizmet sağlayıcıları,
• Internet ortamında gerçek veya tüzel kişilere ait
motorlu taşıtlar ve gayrimenkullerin satış veya kiralanma
sına ilişkin ilanlar yayınlayan internet sitelerinin sahipleri
veya işletmecileri,
• İnternet reklamcılığı hizmet aracıları da
e-Fatura kapsamına alındı. Bu mükelleflerde 1 Temmuz

ZORUNLU ELEKTRONİK UYGULAMALAR VE BAŞLANGIÇ TARİHLERi
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E-Defter

E-Fatura

01.01.2020
Bağımsız denetime tabi alan şinketiso
E-Fatura geçiş süresi içinde E-Falurnya geçiş zorunluluğu bulunan mikellefler
Izleyen yıim başında

E-Faturayo yıl içerisinde zorunlu olarak geçen
mükelWler

01.01.2020

Sebze ve meyve ticareti yapan kanıisyoncu veya
tüccarlar

01.0/.2020

2018 yılı itibarıyla brüt salış hasılatı
Milyon TInin üzerinde olan gerçek
ve tüzel kişilen

EPDX’dan lisans alanmükellefler ÖW (1)
ÖTV (111) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya
ithal edenler
Aracı hizmet sağlayıcıları, inlerneı ortamında ilan
yoşıııloyoolar ie Internet reklomnIı hizmet aradan
E-Arşiv Fatura
01.01.1020
E-Falura uy9ulamasına dahil olmuş gerçek ve ıüzel
kişileı (1910.2019’dan önce isteğe bağlı olarak
geçenler dahil)
Aracı hizmet sağlayıcılorı, internel ortamında ilan
yayınloyanlor Ile Internet reklanuılığe hizmet oraalorı
E-Fatura mükellefiyetinin E-Fatura uygulamasına dahil olacak mükeflefler
başladığı tarihten itibaren (19,I0,2019duıu itibaren isteğe bağlı alarak
geçecekler dahil)
E-lrsallye
01.01.2020
Sebze ve meyve ticareti yapan kamisyancu veya
tüccarlar
01.07.2020
E-Fatura sistemine kayıtlı alan ve 2018 yılı brüt satış
lwlaIı 25 milyon TL üzerinde olan tüm mükellefler
EPDK’dan lisans alan mükelleller ÖTV (1)
bTV (111) sayılı listedeki malları mu1, inşa ve/veya
ithal edenlec
Maden Kanunu kapsamında düzenlenen Işletme
ruhsatı sahipleri ve üretim faarıyetinde bulunanlar
Demir, çelik (olIr 12/73) imali, ithali veya ihracı
faaliyetinde bulunanlar
Şeker imalatçıları
Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcıkr
E-Serbest Meslek 01.06.2020
1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetlerine devam
Makbuzu
etmekte alanlar
Ije haşladıkları ayı izleyen l/2/2020’den Çbu tarih dahil) itibaren fooliyete
3. ayın sonuna kadar
başlayacak alanlar
E-Müstah,Il
01.01.2020
Sebze ve meyve ticareti yapan kamisyancu veya
Mekhıozu
ıüccarlar
01.07.2020
E-Fatura uygulamasında bulunan ve faaliyetleri
gereği müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu
bulunanlar
E-Bilet
01.07.2020
Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinenaa
işleımeleıi
01.01.2021
Kara ve deniz yalu Ile yolcu taşımacılığı yapan
mükellefler

mükelleflerince, bu uygulamaya kayıtlı olmayan
vergi mükellefieri ile vergi mükellefi olmayanlara
kesilen faturaların ise kağıt <e-Arşiv fatura kapsa
mındaysa e-Arşiv Fatura) olması gerekiyor.

-

-

2020 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını
tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundalar.
2020 veya takip eden hesap dönemlerinden itibaren işe
başlayanlann ise işe başlama tarihinden itibaren üç ay içinde
e-Fatura sistemine dahil olmaları gerekiyor.
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticare
tiyle iştiga eden mükellefler ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar
<2020 veya takip eden hesap dönemlerinde işe başlayacak
olanlar ise işe başlama tarihinden itibaren üç ay içinde)
e-Fatura uygulamasına geçmek zorundalar.
Yukarıda sayılan mükellefler arasında olmayan ya da
şartlan sağlamayan mükellefler de isterlerse başvuru yapıp
e-Fatura kapsamına dahil olabilirler.
Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-Fatura uygulamasına
kayıtlı kullanıcılar olması halinde, bunlar arasında düzenle
nen faturaların tamamının e-Fatura olması zorunlu. E-fatura

İHRACATEA E-FATURA

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellef
lerden, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı
[rürkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak
yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyenler
1 Temmuz 2017 tarihinden beri e-Fatura uygula
ması kapsamındalar. Türkiye’de ikamet etmeyenlere
özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki
satışlaraçısından ise bu zorunluluk 1 Temmuz 2020
tarihinden itibaren başlıyor.
E-ARŞİV FATURA

E-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler,
e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere yaptık
ları mal satışı ve hizmet ifalarında faturayı e-Fatura
olarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi
mükellefleri ve vergi mükellefi olmayanlara yaptıkları
mal satışı ve hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv
Fatura olarak düzenlen-ek zorundalar.
Alıcının talebine göre e-Arşiv Faturayı (belgenin
aslı) kağıt veya elektronik ortamda iletebilirler.
Düzenleyene ait nüshanın <ikinci nüsha) ise elekt
ronik ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor.
Önceki tebliğler kapsamında e-Fatura uygula
masına dahil olmuş ya da 19 Ekim2019 tarihinden
önce isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına
geçmiş olan mükelleflerin, 1 Ocak 2020 tarihine
kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmeleri
gerekiyor. E-Fatura bölümünde yer verdiğimiz
zorunluluklar kapsamında belirtilen tarihlerde e-Fa
tura uy9ulamasına dahil olacak mükeliefler ile 19 Ekim’den
itibaren isteğe bağlı olarak e-Fatura sistemine geçecek olan
mükelleflerin ise e-Faturaya geçiş süresnde ayrıca e-Arşiv
Faturaya geçiş işlemlerini de tamamlamalan gerekiyor.
E-Fatura bölümünde faaliyetleri tanımlanan; aracı hizmet
sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracılan ile internet
ortamında ilan yayınlayanlar da 1 Ocak 2020 tarihine kadar
e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundalar. 2020 ve
takip eden hesap dönemlerinden itibaren bu işlerle iştigal
edecek olan mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren
üç ay içinde e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmeleri gerekyor.

UYGULAMAYA DAHİL OLMAYANLAR
E-Arşiv Fatura uy9ulamasına dahil olrrayan mükelleflerce,
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların,
vergiler dahil toplam tutarının 30 bin lirayı aşması halinde,
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VERGDE GÜNDEM
söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenmesi
gerekiyor. Bu tutar, vergi mükelleflerine düzenlenenler açı
sından, vergiler dahil toplam 5 bin lira olarak dikkate alını
yor. Tutar karşılaştırması yapılırken, aynı günde aynı kişilere
düzenlenen faturalartopluca dikkate alınacak. Bu kapsam
daki e-Arşiv Faturaların, GİB tarafından sunulan e-Belge
düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi gerekiyor.
Söz konusu faturalann istisnai durumlar haricinde e-Ar
şiv Fatura yerine matbu (kağıt) fatura olarak düzenlenmesi
halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi
mükellefier için düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura
için ayrı ayrı olmak üzere özel usulsüzlük cezası kesilecek.
E-iRSALIYE
Aşağıda sayılan mükelleflerin, 1 Temmuz 2020 tarihine
kadar e-lrsaliye sistemine dahil olmalan gerekiyor.
•E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müte
akip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 milyon lira ve
üzeri olan mükellefler,
• ÖW Kanunu’na ekli (1) sayılı listedeki mallann imali,
ithali, teslimi gibi faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans
(bayilik lisansı dahil) alan mükellefler,
•ÖTV Kanunu’na ekli (111) sayılı listedeki mallann imal,
inşa, ithalini ve ana bayiidistribütör şeklinde pazarlamasını
gerçekleştiren mükellefler,
•Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruh
sat/sertifikası sahipleri ve bu kişilerle yaptıkları sözleşme
kapsamında maden üretimi yapan gerçek ve tüzel kişile,
• Şeker imalatı gerçekleştiren mükellef ler,
• Demir ve çelik ile demir veya çelikten eşyanın imal,
ithal veya ihracını gerçekleştiren mükellefler,
• Gübre Takip Sistemine kayıtlı kullanıcılar.
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve tica
retiyle iştigal eden mükellefler çinse e-lrsaliye sistemine
dahil olma tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirlenmiş durumda.
2020 yılı başından itibaren yukarıdaki faaliyetlere başla
yan mükellefler için e-lrsaliye uygulamasına geçme zorun
luluğu, söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen
dördüncü ayın başından itibaren başlayacak.
E-SERBEST MESKLEK MAKBUZU
1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyete devam etmekte
olan serbest meslek erbabının 1 Haziran 2020 tarihine, 1
Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyete
başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen üçüncü
ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına
dahil olmaları gerekiyor. Vergiden muaf serbest meslek
erbabı için bu zorunluluk söz konusu değil.
E-MÜSTAHSIL MAKBUZU
Müstahsil makbuzu, gerçek usulde vergiye tabi olmayan
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çiftçilerden mal satın alımında düzenlenen ve
fatura yerine geçen ticari bir belgedir.
E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükellef
lerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu
düzenlemek zorunda olanların 1 Temmuz 2020 tarihine,
komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle
iştigal eden mükelleflerin ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar
e-Müstahsil Makbuzu sistemine dahil olarak söz konusu bel
geleri e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemeleri gerekiyor.
2020 veya sonraki yıllarda e-Fatura uygulamasına
geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu
bulunan mükelletlerin ise e-Fatura uygulamasına geçiş
süresi içinde e-Müstahsil makbuzu uygulamasına da dahil
olmaları gerekiyor.
E-BİLET
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen şehirle
rarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden
Di yetki belgeli işletmeler 1 Ocak 2021 tarihine kadar
e-Bilet uygulamasına geçmek zorundalar. 2021 veya
sonraki yıllarda faaliyetlerine başlayanların ise faaliyete
başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren
e-Bilet uygulamasına dahil olmaları gerekiyor Söz konusu
işletmeler belirtilen tarihlerden itibaren, yolcu biletleri
ve yolcu listelerini e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi olarak
düzenleyecekler.
Zorunluluk getirilen bir diğer mükellef grubu ise yedi
ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri,
Bunlar 1 Temmuz 2020 tarihine kadar (bu tarihten sonra
faaliyete başlayanlar, faaliyetlerine başladıklan ayı izleyen
dördüncü ayın başına kadar) e-Bilet uygulamasına geçmek
ve giriş biletlerini e-Bilet olarak düzenlemek zorundalar,
BAKANLIK KARAR VEREBİLİR
Bunlar dışında Gelir idaresi Başkanlığı (GIB), yapı
lan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli
ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen
mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve
ciro tutarına bağlı olmaksızın, e-Defte e-Fatura, e-Arşiv
Fatura, e-lrsaliye, e-Gider Pusulası ve e-Müstahsil Mak
buzu uygulamasına geçirebilir. Bu işlem yazılı bildirim
yapılmak ve geçiş hazırlıkları için en az üç ay süre vermek
suretiyle gerçekleştirilecek.
BAZILARI İSE İSTEĞE BAĞLI
Tebliğ uyarınca; gider pusulası, dekont, sigorta poli
çesi, sigorta komisyon gider belgesi ve döviz alım/satım
belgelerinin de elektronik olarak düzenlenebilmesi müm
kün. Ancak bunlarla ilgili birzorunluluk bulunmuyor. Talep
eden mükellefler, GİB’e başvurarak tebliğde belirtilen
hazırlık işlemlerini yapmak suretiyle gerekli izni alabilirler.

