
E-Özelgeleri

SMMM Selçuk GÜLTEN



Özelge-001

Konu : E-fatura ve e-defter uygulama zorunluluğu olup olmadığı

Sayı : 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-823

Tarih : 06/06/2013

Soru : Şirketinizin sakız ve yumuşak şeker gibi gıda ürünleri imal ve ihracatı işi ile

iştigal ettiğini, pazarlama ve yönetim faaliyetlerinde kullanılan taşıtlar için yakıt

ihtiyacının bir kısmının anlaşmalı bir akaryakıt firması tarafından taşıt tanıma sistemi

kullanılarak kurumunuza fatura edildiği, söz konusu faturaların akaryakıt bayisinden

bağımsız olarak ana firma tarafından kesildiği, madeni yağ lisansına sahip bu firmadan

aylık ortalama 19 bin TL'lik mal alındığı, şirketinizin 2011 yılı brüt satış hasılatının ise

77 milyon TL olduğunu dolayısıyla söz konusu alış tutarının hasılatın çok küçük bir

yüzdesi olduğunu belirterek; 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca

e-fatura ve e-defter kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hususunda

Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.



Özelge

Söz konusu Tebliğin, "3. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu"

başlıklı kısmının "3.1. Kapsama Giren Mükellefler" alt başlıklı bölümünde kimlerin

zorunluluk kapsamında olduğu "3.1.1. ...

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni

yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden

31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

...

3.1.3. Bu Tebliğ veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

kapsamında elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine

yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri

zorunludur.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar ile özelge talep formunda belirtilen hususlar

birlikte değerlendirildiğinde; kurumunuzun 2011 yılında 77 milyon TL brüt satış

hasılatına sahip olup 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ

lisansına sahip firmalardan mal alması ve anılan Tebliğde bu alış tutarının herhangi bir

hadle sınırlandırılmaması nedeniyle şirketiniz elektronik defter ve elektronik fatura

uygulama zorunluluğu kapsamında bulunmaktadır.



Özelge-002

Konu : Serbest bölgede elektronik defter tutma ve elektronik fatura 

düzenleme zorunluluğu olup olmadığı

Sayı : 64597866-105[229-2014]-67

Tarih : 05/05/2014

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formu ile gümrük hattı dışında toptan ve

parekende ticaret faaliyetiyle iştigal eden şirketinizin 421 sıra numaralı Vergi Usul

Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik fatura (e-Fatura) ve elektronik defter (e-

Defter) uygulamasına dahil olacak mükellefler arasında yer aldığı belirtilerek;

-Serbest bölgede bulunan şubeniz tarafından, şirketinize ve diğer şirketlere ait

Türkiye'deki gümrüksüz satış mağazalarına yapılan satış işlemlerinin elektronik fatura

kapsamına dahil olup olmadığı, dahil olmaması durumunda kağıt ortamında fatura

düzenlenmesine devam edilip edilemeyeceği,

- Serbest bölgedeki şubenize Türkiye'den ihraç edilecek mallara ilişkin olarak

ihracatçı firmalar tarafından elektronik fatura düzenleme zorunluluğunun bulunup

bulunmadığı,



Özelge

- Mevcut uygulamada serbest bölgeden Türkiye'ye yapılan satışlarda gümrük

müdürlüklerinin işlem yapabilmek için mutlaka kağıt ortamında düzenlenen fatura aslını

istediği belirtilerek, Gümrük Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında e-fatura sistemine

ilişkin olarak elektronik entegrasyon olup olmayacağı,

- Serbest bölgedeki fiziki ortam gereği ticaret ve fatura ilişkisi gözönüne

alındığında, e-fatura sisteminde meydana gelecek herhangi bir teknik arıza veya

yoğunluk nedeniyle fatura düzenlenememesi durumunda gümrük müdürlüğüne

verilmek üzere geçici olarak kağıt ortamında fatura basımının yapılıp yapılamayacağı,

yada bu konuya ilişkin başkaca bir yöntemin mevcut olup olmadığı,

- E-Fatura sisteminde düzenlenen faturanın yasal geçerlilik kazanması için

adına fatura düzenlenen firma tarafından sistem içerisinde onayının gerekip

gerekmediği,

- Serbest bölgede faaliyet gösteren şubeniz için ayrı defter tasdik ettirdiğiniz,

e-Defter uygulamasına geçildikten sonra da bu uygulamanıza devam edip

edemeyeceğiniz, hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir



Özelge

-3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun "Muafiyet ve Teşvikler" başlıklı 6'ncı

maddesinde :

"...

Kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere

ilişkin olarak, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağımlı

olmaksızın düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir..." hükmü yer almaktadır.

- Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin Vergi Usul Kanununun defter tutma

ve belge düzenine ilişkin hükümlerine uyma zorunlulukları bulunmaktadır. Bununla

beraber, Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesi ile kullanıcıların tutmak zorunda

oldukları defterler ve düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu

hükümlerine bağlı olmaksızın düzenleme yapma konusunda Maliye Bakanlığına yetki

verilmiştir.

- Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin her bir iş yeri için ayrı ayrı defter tasdik

ettirmek suretiyle defter tutmaları mümkün olup bu durumda işyerlerinin mali

tablolarının hesap dönemi sonunda konsolide edilmeleri gerekmektedir. Ancak, her bir

iş yeri için ayrı ayrı defter tasdik ettirmek yerine merkezden tek bir defter tasdik

ettirilerek bu defterde merkez ve şube hesaplarının ayrı ayrı kodlanarak izlenmesi de

mümkün bulunmaktadır.



Özelge

- Ayrıca, serbest bölgede bulunan şubeniz tarafından şirketinize ve diğer şirketlere ait

olan Türkiye'deki gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler için muhatabın

www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup

olmadığı kontrol edilecek, kayıtlı kullanıcı ise 01.04.2014 tarihinden sonra

elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenlenecektir. Benzer şekilde

Türkiye'den ihraç edilecek mallara ilişkin olarak ihracatçı firmalar tarafından şirketinize

düzenlenecek faturalar için de aynı açıklamalar dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

- Bununla birlikte; Serbest Bölge Müdürlüklerine fatura aslı ibrazının gerektiği

hallerde, elektronik faturanın kağıt çıktısının kabul edilip edilmeyeceği, kabul

edilecekse nasıl ve hangi şartlarla kabul edileceği Ekonomi Bakanlığının ilgili

birimlerinin kararına bağlıdır.

- İşyerlerinin mali tablolarının hesap dönemi sonunda konsolide edilmeleri ve elektronik

defter uygulamasında her bir iş yeri için ayrı ayrı defter tutulabilmesine imkan veren

teknik standartların yayımlanması şartıyla Vergi Usul Kanununun e-Defter uygulaması

hükümlerine uygun her şube için ayrı olarak elektronik ortamda defter tutulması

mümkün bulunmaktadır.



Özelge-003

Konu : Elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu 

bulunan mükelleflerin hk.

Sayı : 27575268-105[Mük242-2013-312]-1046

Tarih : 24/09/2013

Soru : İlgi özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... 

vergi numaralı mükellefi olduğunuz, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı 

listedeki malları imal, inşa eden mükelleflerden hizmet satın aldığınız, ancak hizmet 

satın alırken akaryakıt firmasından araç için yağ, su, vb. sarf malzemelerin satın 

alınabildiği belirtilerek, elektronik fatura ve elektronik defter kullanma zorunluluğunuzun 

bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.



Özelge

- Buna göre; 58 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde yer alan listede yer alan

mükelleflerden sadece hizmet alımı yapılması halinde 2011 yılı gelir tablosundaki brüt

satış hasılatınızın belirlenen haddin üzerinde olsa bile elektronik fatura ve elektronik

defter uygulamasına geçilme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

-Ancak, söz konusu listede yer alan mükelleflerden hizmet alımının yanı sıra tüketim

amaçlı olsa bile mal alımında bulunulması ve 2011 yılı gelir tablosundaki brüt satış

hasılatınızın belirlenen haddin üzerinde olması halinde elektronik fatura ve elektronik

defter uygulamasına geçilmesi gerekmektedir.



Özelge-004

Konu : Elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zorunluluğu.

Sayı : 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-830

Tarih : 10/06/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kurumunuzun 20/12/2012

tarihinde ... ve Tic. A.Ş. ile birleştiği, birleşme nedeniyle tüzel kişiliği tasfiye olan ... ve

Tic. A.Ş'nin elektronik defter ve elektronik fatura zorunluluğu getirilmesine ilişkin olarak

yayımlanan 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 3.1.1/b bölümü

kapsamında belirtilen koşullara sahip olduğu, ancak birleşme neticesinde tüzel kişiliği

devam etmekte olan kurumunuzun 2011 ve 2012 dönemleri için aynı şartları

taşımadığı, ... ve Tic. A.Ş'nin kurumunuza devrolması sonrasında, kurumunuz

bünyesinde birleşme öncesi faaliyeti olan, 4760 sayılı ÖTV(III) sayılı listedeki malları

imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden mal alımının devam ettiği belirtilerek,

kurumunuzun 2013 vergilendirme döneminde elektronik defter tutma ve elektronik

fatura düzenleme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız

görüşü talep edilmektedir.



Özelge

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ‘nun 136'nci maddesi hükmünde; "Birleşmeyle,

devralan şirket devrolunan şirketin mal varlığını bir bütün halinde devralır. Birleşmeyle

devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; devir yoluyla birleşme sonucu

tüzel kişiliği sona eren kurum ... ve Tic. A.Ş.'nin 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10

Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olarak, elektronik defter ve elektronik fatura

uygulamasında gerekli şartları taşıması, kurumunuzun külliyen, devrolunan şirketin mal

varlığını bir bütün halinde devralması ve 20/12/2012 tarihinden itibaren adı geçen

şirketin kurumunuza devrolması sonrasında kurumunuz bünyesinde 4760 sayılı ÖTV

Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden mal

alımınızın devam etmesi sebebiyle elektronik defter tutma ve elektronik fatura

düzenleme zorunluluğunuz bulunmaktadır.



Özelge-005

Konu : Elektronik fatura kullanımı

Sayı : 67854564-1741-594

Tarih : 25/09/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kurumunuzun 4572 sayılı 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında faaliyetlerini sürdürmekte 

olan Tarım Satış Kooperatifleri Birliği olduğu, anonim ve limited şirket statüsünde 

bulunmadığı belirtilerek, 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-

fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda 

Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.



Özelge

- 08/02/2013 tarihli 58 no'lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 5015 sayılı Petrol Piyasası

Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile 4760 sayılı Özel Tüketim

Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden

mükelleflerden mal alışları bulunan ve 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatları

421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1.1. bölümünün "a" ve "b"

maddelerinde belirlenen hadleri aşan mükelleflerin söz konusu Tebliğ kapsamında

elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacakları belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda; anonim ve limited şirket

statüsünde bulunmayan birliğinizin 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin

3.1. bölümünde yer alan hususlara haiz olması halinde elektronik fatura ve

elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.



Özelge-006

Konu : Şirketin nev'i değişikliğinde elektronik defter tutma ve elektronik 

fatura kullanma mecburiyetinin bulunup-bulunmadığı hk.

Sayı : 27575268-105[Mük.242-2012-9391]-360

Tarih : 10/04/2014

Soru : İlgi özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi

numaralı mükellefi olduğunuz, şirketinizin limited şirket olarak ... vergi numarasında

faaliyet göstermekte iken 13/08/2012 tarihi itibariyle 6102 sayılı Türk ticaret Kanununun

180 ve 193'üncü maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu

maddesine göre nevi değişikliği yaparak anonim şirkete dönüştüğü, 2011 takvim

yılında 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Özel Tüketim

Vergisi Kanunu'nun (III) sayılı listede yer alan malları imal, inşa ve ithal eden

mükelleflerden mal alışlarınızın bulunduğu, 31/12/2011 tarihi itibariyle brüt satış

hasılatınızın toplamının 10 Milyon TL'yi geçtiği belirtilerek, elektronik defter tutma ve

elektronik fatura kullanma mecburiyetiniz olup olmadığı hususunda Başkanlığımız

görüşü talep edilmiştir.



Özelge

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 180'inci maddesinde, bir şirketin hukuki şeklini

değiştirebileceği ve yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu, 181'inci

maddesinde ise bir sermaye şirketinin başka türde bir sermaye şirketine dönüşmesinin

geçerli türde değişiklik olduğu belirtilerek maddede değişiklik türleri sıralanmıştır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Şirketinizin nevi (tür) değişikliği

sonucunda 13/08/2012 tarihi itibariyle limited şirketten, anonim şirkete dönüşmesinin

eski şirketin devamı olması, şirketinizin 421 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile

getirilen mecburiyet uyarınca, 2011 takvim yılında 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III)

sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden mal alışlarınızın

bulunması ve 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatını

aşmanız nedeniyle, elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme

zorunluluğunuz bulunmaktadır.



Özelge-007

Konu : Elektronik fatura uygulamasında kayıtlı kamu kurum ve 

kuruluşlarına düzenlenecek belge hk.

Sayı : 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1019

Tarih : 17/04/2014

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin her türlü tıbbi

malzeme, cihaz ve ürünlerin ithalatı, ihracatı, yurtiçi perakende ve toptan satışı

faaliyetinde bulunduğu, elektronik fatura ve elektronik defter kullanma uygulamasına

tabi olan Şirketinizin, kamu hastaneleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ihale ile satış

yaptığı söz konusu satışlar için fatura düzenlediği, Şirketinizin e-fatura düzenleme

zorunluluğunun başladığı tarihte, www.efatura.gov.tr adresinde ilan edilen kayıtlı Kamu

Kurum ve Kuruluşlarına e-fatura düzenlemek zorunda olup olmadığı ile düzenlemek

zorunda olunması halinde düzenlenen faturaya ilişkin sonradan yapılan itiraz veya

iadenin gider pusulası düzenlenerek yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız

görüşü talep edilmektedir.



Özelge

- Şirketinizin e-fatura düzenleme zorunluluğunun başladığı tarihten itibaren

www.efatura.gov.tr adresinde ilan edilen e-fatura sistemine kayıtlı Kamu Kurum ve

Kuruluşlarına elektronik fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Ayrıca katma değer vergisi ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan

kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal iadeleri için Vergi Usul Kanunu 234

üncü maddesi hükmü uyarınca gider pusulası düzenlemesi mümkün bulunmaktadır.



Özelge-008

Konu : Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma

Sayı : 70280967-105[Mük.257-2013/10)]-117

Tarih : 27/06/2013

Soru : İlgi kayıtlı dilekçede; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün …... Vergi kimlik

numarasında tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi faaliyetinden

dolayı kayıtlı mükellef olduğunuz, firmanızın %99,9 unun Kocaeli Büyük Şehir

Belediyesine ait olduğunu, mal alışlarınızın hammadde olarak değil bakım onarım işleri

için olduğunu ve kamu kuruluşu olarak değerlendirilmeniz gerektiğini belirterek

elektronik fatura kullanma zorunluluğunuz olup olmadığı hususunda görüş talep

etmektesiniz.



Özelge

- Diğer taraftan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü

maddesinde mahalli idarelerin tanımı "Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle

sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya

bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri" şeklinde yapılmıştır.

Ancak, 421 sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinde belirtilen elektronik

fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu dışında

tutulan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan

idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının arasında bulunmadığınız

tespit edildiğinden madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 takvim yılı

içinde her hangi bir şekilde mal alımı yapmanız ve 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25

milyon TL brüt satış hasılatına sahip olmanız halinde elektronik defter tutma ve

elektronik fatura kullanma uygulamasına dahil olma zorunluluğunuz bulunmaktadır.



Özelge-009

Konu : Vergi Usul Kanunu Uygulamaları

Sayı : 72788441-105-55

Tarih : 20/09/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, ... 'ye makarna ve irmik sattığınızı,

satılan ürünlerin ... tarafından sürekli olarak pazarlandığı ve firmanıza "raf bedeli" ve

benzeri adlarla pazarlama giderleri fatura edildiği, yıl sonlarında ise "ciro primi" fatura

edildiği, ... 'den herhangi bir mal alışınızın olmadığı, müşteriniz olduğu ve 2011 yılı

cironuzun 10.000,00TL'yi aştığı belirtilerek, raf açma ve ciro primleri adı altında

yansıtma faturalarından dolayı elektronik fatura ve defter tutma zorunluluğunuzun olup

olmadığı hakkında bilgi talep edilmektedir.



Özelge

- Madeni yağ lisansına sahip olan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli

(III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden sadece mal alışları

bulunan mükellefler Genel Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter

uygulamalarına dahil olacaklardır. Hizmet alımları kapsam dahilinde değildir.

Mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün,

alkol veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren

brüt satış hasılatına göre zorunluluk kapsamına alınacaktır." açıklamalarına yer

verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununa

ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden mal alımınızın

olması halinde elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmeniz

gerekmekte olup, bu kapsamda herhangi bir mal alımınızın olmaması halinde ise

elektronik fatura ve defter kullanmak zorunluluğunuzun olmayacağı tabiidir.

Buna göre; tarafınıza düzenlenen "raf bedeli" ve "ciro primi" faturalarından dolayı

zorunluluk kapsamında değerlendirilmeniz mümkün bulunmamaktadır.



Özelge-010

Konu : Elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçiş koşulları.

Sayı : 64597866-105[MÜK.257-2013]-73

Tarih : 20/05/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız ... vergi kimlik numaralı 

mükellefi olan şirketinize Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca (EPDK) ayrı bir 

madeni yağ lisansı verilmemekle birlikte, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuat uyarınca adı geçen Kurulca ... Dağıtıcı Lisansı verildiği, ilgili lisansın "Özel 

Hükümler" bölümünde; bu lisansın ... ne 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuat uyarınca dağıtım, ihrakiye teslimi, taşıma, depolama, madeni yağ ithali ve 

... adresinde bulunan tesisinizde madeni yağ üretimi faaliyeti yapmak üzere verildiği 

belirtilerek, 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik 

defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğunuzun bulunup 

bulunmadığı hususunda tereddüt oluştuğundan, Başkanlığımız görüşünün talep 

edildiği anlaşılmaktadır.

Not: İhrakiye: Liman ve havaalanlarındaki taşıtlara ücret karşılığı sağlanan

akaryakıt



Özelge

- Tebliğin "3.2. Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçiş Süresi" başlıklı

bölümünde;

"3.2.1. 3.1. bölümde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;

a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle

Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir.)

b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter

yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test

süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)

içerisinde geçmeleri zorunludur." açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, Enerji Piyasası Düzenleme

Kurumunca şirketinize ayrı bir madeni yağ lisansı verilmemekle birlikte, şirketinize

verilen ... DAĞITICI LİSANSI'nın özelge talep formunuz ekinde Başkanlığımıza ibraz

edilen örneğinin "BÖLÜM II", "ÖZEL HÜKÜMLER" başlıklı bölümünde; bu lisansın

şirketinize 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

uyarınca dağıtım, ihrakiye teslimi,taşıma, depolama, madeni yağ ithali ve ... ki

tesiste madeni yağ üretimi yapmak üzere verildiği anlaşıldığından, 421 Sıra No'lu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince elektronik defter ve elektronik fatura

kullanma zorunluluğunuz bulunmaktadır.



Özelge-011

Konu : Faturalarda müşteri vergi dairesi ve numarasının bulunmaması, 

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş.

Sayı : 11395140-105[230-2012/VUK-1- . . .]--1575

Tarih : 20/05/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formlarınız ile; ... tarihli ve ... sayılı ... Kanun ile 

kurulmuş kamu tüzel kişiliğini haiz bir kurum olduğunuz, ... müşterilerinizin tamamına 

yakınının mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, bakanlıklar vb. kamu 

kuruluşları olduğu, söz konusu kurum ve kuruluşların ... vergi numaralarını 

belirtmedikleri, istenilmesine rağmen bu bilgilere ulaşılamadığı, bu durumundaki 

müşterileriniz adına düzenlenen faturalarda vergi kimlik numarasının yazılamadığı;

Kurumunuzun kurumlar vergisi mükellefi olduğu ve 2011 takvim yılında 421 

Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğden belirtilen mükelleflerden mal alışınızın 

bulunduğu, brüt satış hasılatınızın da tebliğde belirtilen tutarları geçtiği, bununla birlikte 

brüt satış hasılatınızın tamamının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare kurum ve kuruluşlarına yapılan satışlardan 

oluştuğu belirtilerek;



Özelge

- Müşterinin vergi dairesi ve vergi kimlik numarasının bilinememesi durumunda

faturaların ne şekilde düzenleneceği,

- Kurumunuzun elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçilip

geçilmeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Anılan Kanunun 232 nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek ve almak zorunda olan

mükellefler, münhasıran bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlara düzenledikleri

faturalarda, müşterinin ad ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap

numarasının doğruluğundan sorumludurlar.

Bu itibarla, Kurumunuzun anılan Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında

sayılanlara fatura düzenlemesi halinde, bu belgelerde vergi kimlik numarası veya T.C.

Kimlik numarası bilgisine yer verilmesi zorunludur. Ancak, bu belgelerin mezkur fıkrada

sayılmayanlara, örneğin nihai tüketicilere düzenlenmesi halinde vergi kimlik numarası

veya T.C. Kimlik numarası bilgisine yer verilme zorunluluğu bulunmamaktadır.



Özelge

- Tebliğin "Kapsama Giren Mükellefler" başlıklı 3.1.2 nci bölümünde; "Bu Tebliğ

kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10/12/2003 tarihli ve 5018

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum

ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik fatura uygulamasından

yararlanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır" denilmiştir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. Maddesinde "İktisadî kamu kuruluşları:

Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait

veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan

ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu kuruluşudur" hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ...tarihli ve ... sayılı ... kanun ile kurulmuş olan ve kamu tüzel kişiliğine

haiz olan ve ... aracılık eden Kurumunuzun elektronik fatura ve elektronik defter

uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunmamaktadır.



Özelge-012

Konu : Elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu 

bulunan mükelleflerin hk.

Sayı : 27575268-105[Mük257-2013-239]-889

Tarih : 21/08/2013

Soru : İlgi özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... 7 vergi

kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 58 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküler ekinde 5015

sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükellefler ile

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa

veya ithal eden mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve belirlenen brüt satış hasılatına

sahip olan mükelleflerin elektronik fatura ve elektronik defter kullanma zorunluluğunun

bulunduğu belirtilerek, 2011 yılında söz konusu Sirkülerin ekinde yer alan firmalardan

satın alınan malların (kola, temizlik malzemeleri, akaryakıt vb) tamamının tüketim

amaçlı olması nedeniyle elektronik fatura ve elektronik defter kullanma

zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep

edilmiştir.



Özelge

- Madeni yağ lisansına sahip olan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli

(III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden sadece mal alışları

bulunan mükellefler Genel Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter

uygulamalarına dahil olacaklardır. Hizmet alımları kapsam dahilinde değildir.

- Mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün,

alkol veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren

brüt satış hasılatına göre zorunluluk kapsamına alınacağı açıklamalarına yer

verilmiştir.

- Buna göre, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa

veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan ve 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari

10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler ile 5015 sayılı Petrol Piyasası

Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim

yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt

satış hasılatına sahip olan mükelleflerin satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına

veya herhangi bir özelliğine ( sadece tüketim amaçlı olup, ticari amaçla satın alınıp

alınmadığı dahil) bakılmaksızın söz konusu Tebliğ ve Sirkülerde belirlenen şartları

taşıdığınızdan elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunluluğunuz

bulunmaktadır.



Özelge-013

Konu : Elektronik fatura uygulamasına geçiş hk.

Sayı : 27575268-105[Mük.242-2013-368]-1389

Tarih : 30/12/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ...

vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuzu belirterek, ... 397 ve 421 Sıra

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca elektronik fatura uygulamasına dahil

olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

... sayılı ... Kanununun "Kuruluş ve unvan" başlıklı 1'inci maddesinde;

Türkiye'de banknot ihracı imtiyazına sahip ve bu Kanunda yazılı görev ve yetkileri haiz

olmak üzere " ... " unvanı altında anonim şirket olarak bir banka kurulduğu ve

Bankanın, bu Kanunda sarahat bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi

olduğu, "Banka defter ve kayıtlarının mahiyeti" başlıklı 66'ncı maddesinde de;

Bankanın her türlü evrak, kayıt, defter ve senetleriyle bunlara dayanan hesap

özetlerinin resmi belge sayıldığı hükmüne yer verilmiştir.



Özelge

- Diğer taraftan, 07/09/1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe giren 243 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Bankalar

Tarafından Düzenlenecek Belgeler" başlıklı (A) bölümünde;

"Bankalar, yaptıkları hizmet ve satış işlemlerine ilişkin kayıtlarının dayanağı olan fatura

yerine, aşağıda açıklanan şartlara uygun olarak belge düzenlemek zorundadırlar.

- Bankalar, döviz alım satım işlemleri ile menkul kıymetler borsasında aracı

kurum sıfatıyla müşterileri adına yaptıkları menkul kıymet alım satımları hariç olmak

üzere, yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek

tutarları aşağıdaki şartlara uygun olarak düzenleyecekleri dekontlarla

belgeleyeceklerdir.

.....

b) Fatura yerine geçmek üzere düzenlenen dekontları, fatura düzenlenmesini

gerektirmeyen diğer işlemler (örneğin, bankanın merkez veya şubeleri arasında

cereyan eden iç işlemler veya banka lehine bir bedelin tahakkukunu gerektirmeyen

muameleler) için düzenlenen dekontlardan ayırmak üzere ayrı sıra numaraları

kullanılacaktır...."



Özelge

- Buna göre, anonim şirket olarak kurulan kurumunuzun sermaye şirketi olması

nedeniyle 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen şartları

taşıması halinde, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme

zorunluluğu bulunmaktadır.



Özelge-014

Konu : İnternet ortamında yapılan satışlarda fatura yerine ödeme 

kaydedici cihaz fişi düzenlenip düzenlenemeyeceği.

Sayı : 11395140-105[232-2012/VUK-1- . . .]--993

Tarih : 17/04/2014

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; internet üzerinden yaptığınız 

satışlara istinaden fatura yerine ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleyip 

düzenleyemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşlerini talep etmektesiniz.



Özelge

- 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "4 - Kapıdan veya Mesafeli

Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni" başlıklı

bölümünde, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 9/A maddesinde

mesafeli sözleşmelerin; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim

araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya

hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeler

olarak tarif edildiği belirtilerek "Bundan böyle, sadece kapıdan ve mesafeli sözleşmeler

düzenlenerek yapılan satışlara ilişkin iade işlemleri için Vergi Usul Kanununun

mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden iade bölümünün

yer alacağı bir faturanın düzenlenmesi ve en az iki örneğinin müşteriye malla beraber

gönderilmesi uygun görülmüştür.

Söz konusu faturanın alt kısmına açılacak iade bölümünde;

- Malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası,

- İade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar yer alacaktır.

Bu şekilde düzenlenen fatura malla beraber müşteriye gönderildiğinde müşteri

malı iade etmek isterse iadeye ilişkin bölümü dolduracak ve iki örnek olan faturanın bir

örneğini mal ile birlikte malı satana geri gönderecek, bir örneği kendinde kalacaktır."

açıklaması yapılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; internet üzerinden yaptığınız satışlar mesafeli

sözleşme kapsamında değerlendirileceğinden, bu satışlarınız için tutarına

bakılmaksızın fatura düzenlemeniz gerekmektedir.



Özelge-015

Konu : Elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması

Sayı : 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1293

Tarih : 23/08/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kurumunuzun yurtdışındaki mukim 

firmalardan ithal ettiği her türlü sigara ve tütün mamüllerini ülkemizin gümrük giriş ve 

çıkış kapılarında faaliyet gösteren "duty free shop" lara transit ticaret kapsamında 

toptan ve perakende satışı işi ile iştigal ettiğini, tüm satışlarınızın transit ticaret 

kapsamında gerçekleştirildiğini ayrıca yurt içi veya yurt dışı satışlarınızın 

bulunmadığını, satış işlemlerini yaptığınız ürünler millileştirilmeksizin ithal edildiği için 

ithalat işlemlerinin KDV ve ÖTV'ye tabi olmadığı gibi bu ürünlerin kurumunuzca transit 

ticaret kapsamında gümrüksüz satış mağazalarına satışı aşamasında da KDV ve ÖTV 

uygulanmadığını, 421 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "3. Elektronik 

Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu" başlıklı bölümünde kapsama giren mükellef 

grubuna dahil olarak elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçip 

geçmeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.



Özelge

- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa

veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları

malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı

gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek ise

elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Bu kapsamda

alış yapanların tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde

faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

-Özel hesap dönemine sahip mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında

2011 takvim yılında sona eren özel hesap dönemi brüt satış hasılatını dikkate

alacaklardır." denilmektedir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları ithal etmeniz nedeniyle elektronik fatura ve 

elektronik defter kullanma uygulamasına dahil olma zorunluluğunuz bulunmaktadır.



Özelge-016

Konu : Elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu 

bulunan mükelleflerin hk.

Sayı : 27575268-105[Mük.242-2013-244]-1250

Tarih : 27/11/2013

Soru : İlgi özelge talep formunuzda; ... Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, 58 

No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerine ekli listede yer alan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 

kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükellefler ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 

ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve ilgili 

Tebliğde belirlenen brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflere elektronik defter tutma ve elektronik 

fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğunun bulunduğu belirtilerek,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliğe haiz, özel bütçeli bir kuruluş olan ve 

31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2013 yılı Merkezi Bütçe 

Kanununda E sayılı cetvelinde yer alan ve gelirlerinden Hazineye pay aktarılması nedeniyle Kamu 

İktisadi Kuruluş gibi değerlendirilen kurumunuzun 2011 yılı brüt satış hasılatının 40.842.534,64-

TL'sinden 80.858,13-TL'nin üretimi yapılmayan ancak stoklardan yapılan şarap geliri olması ve 2011 

yılında yaklaşık kesilen 113.000 adet satış faturasından sadece 59 adet faturanın şarap satışı ile ilgili 

olması nedeniyle elektronik fatura kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda 

Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.



Özelge

- Kamu iktisadi Kuruluşları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 2 nci

maddesinin üçüncü fıkrasında; "Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu

idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci

ve ikinci fıkralar dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu

kuruluşudur." şeklinde tanımlanmıştır. İlgili maddenin birinci ve ikinci fıkralarında ise

sermaye şirketleri ve kooperatifler sayılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda; ... iktisadi kamu kuruluşu

kapsamında olduğundan (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. Maddesinin

birinci ve ikinci fıkraları dışında kaldığından) elektronik fatura ve elektronik defter

uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

.



Özelge-017

Konu : Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Uygulamasında Brüt Hasılat 

Tespitinde Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşinden Elde Edilen Gelirin Dikkate 

Alınıp Alınmayacağı.

Sayı : 68554973-105[413-2013/11]-101

Tarih : 17/09/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin; ihracat, imalat, inşaat ve 

onarım işlerinin yanı sıra yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile de iştigal ettiğini, 

31/12/2011 tarihli gelir tablosunda kayıtlı brüt satış hasılatının önceki yıllardan 

aktarılarak gelen yıllara sari inşaat onarım işleri hak ediş gelirleri ile birlikte cari yıl 

hasılatlarının toplamından oluştuğunu belirterek, yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde 

kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceğinden ve karın tamamının da o 

yılın geliri sayılacağından, yıllara sari inşaat ve onarım işinden elde edilen gelirin 2011 

yılı brüt satış hasılatının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı, 421 seri no.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen hasılat limitinin uygulanıp uygulanmayacağı 

hususunda görüş talep edilmektedir



Özelge

- Yıllara sari inşaat işi kapsamında elde edilen gelirin işin bittiği yıl kati olarak tespit

edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak vergilendirileceği tabiidir. Dolayısıyla

şirketinizin 2011 yılında sona eren yıllara sari inşaat işleri kapsamında elde ettiği gelirin

2011 yılı brüt satış hasılatı tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen 25

Milyon TL. ve 10 Milyon TL. brüt satış hasılatının hesabında sadece madeni yağ ile

4760 sayılı Kanun'a ekli (III) sayılı listedeki mallar ile ilgili brüt satış hasılatınızın değil

tüm faaliyetleriniz ile ilgili toplam satış hasılatınızın dikkate alınması gerekmekte olup,

mal alımlarınızın, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ

lisansına sahip olanlardan ya da 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III)

sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden yapılması ve söz konusu

tebliğde belirlenen brüt satış hasılatı rakamlarının aşılması halinde elektronik fatura ve

elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğunuzun bulunduğu tabiidir.



Özelge-018

Konu : Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş

Sayı : 64597866-105[MÜK.242-2013]-29

Tarih : 20/02/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunun tetkikinden, Başkanlığımız ... vergi 

kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin, aktifine kayıtlı binek araçlarının akaryakıt 

ihtiyaçlarını "Taşıt Tanıma Sistemi" ile akaryakıt bayilerinden karşıladığı, temin edilen 

akaryakıtlar için bayiler yerine madeni yağ lisansına sahip ana şirket tarafından fatura 

düzenlendiği ve akaryakıt bedellerinin de ana şirkete ödendiği belirtilerek, 421 Sıra 

Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre elektronik fatura ve elektronik defter 

uygulamasına geçip geçmeyeceğiniz hususunda tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız 

görüşü sorulmaktadır.



Özelge

- Madeni yağ lisansına sahip ana şirketten bayiler aracılığıyla akaryakıt temin eden

şirketinizin, 31/12/2011 tarihi itibariyle brüt satış hasılatı 25 milyon TL yi

aştığından, 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalar

doğrultusunda elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmesi

gerekmektedir.



Özelge-019

Konu : Elektronik fatura uygulamasına geçiş hk.

Sayı : 27575268-105[Mük.242-2013-361]-1383

Tarih : 30/12/2013

Soru : İlgi özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... 

vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, Kuruluşunuzun Kamu İktisadi Teşebbüsü 

olarak faaliyet göstermekte iken, ... sayılı Kanun ile ... Anonim Şirketi olarak unvan 

değişikliğine gidildiği ve nev'i değişikliğinin ... tarihinde tescil edildiği belirtilerek, 

sermayesinin tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan Kuruluşunuzun kamu iktisadi 

teşebbüsü olması ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi olmaması nedeniyle 

elektronik fatura kapsamı dışında faturalandırma yapmakta iken, anonim şirkete 

dönüşmesi sebebiyle elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğunun 

bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.



Özelge

- 3.1.2. Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10/12/2003

tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan

idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik fatura

uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır."

açıklamasına yer verilmiştir.

Öte yandan; ... ile ... Anonim Şirketinin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları

ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup, ... listeden

çıkarıldığı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listenin "B- Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)"

bölümünde yer almakta iken, ... Kanunu ile nevi değişikliği yapılarak anonim şirkete

dönüşen ve sermayesinin tamamı Hazineye ait olan Kurumunuzun, 421 Sıra No.lu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayım tarihi itibariyle henüz nevi değişikliği

yapılarak anonim şirkete dönüşmemiş olması nedeniyle elektronik fatura kullanma

zorunluluğu bulunmamaktadır.



Özelge-020

Konu : Elektronik fatura elektronik defter uygulaması

Sayı : 67854564-1741-93

Tarih : 21/02/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; şarap imalatı

işinden dolayı ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi sicil numarasında kayıtlı

mükellefi olduğunuz, 2011 yıl sonu brüt satış hasılatınızın 4.7 Milyon TL olduğu

belirtilerek 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre

elektronik defter ile elektronik fatura kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı

hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.



Özelge

- Konuya ilişkin olarak 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "3.

Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu" başlıklı bölümünün "3.1. Kapsama

Giren Mükellefler" alt başlıklı bölümünün (b) bendinde, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal

edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi

itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanların elektronik defter ve

elektronik fatura kullanacak mükellefler kapsamına alındığı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hükme göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III)

sayılı listedeki malları imal etmeniz nedeniyle elektronik defter ve elektronik fatura

kullanma zorunluluğunuz bulunmaktadır.



Özelge-021

Konu : Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma

Sayı : 70280967-105[Mük.257-2013/2]-73

Tarih : 19/04/2013

Soru : kayıtlı dilekçede; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik

numarasında gıda sektörü ve akaryakıt istasyonu faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellef

olduğunuz, 2011 takvim yılı satış hasılatınızın 443.681.670 TL olduğu, bunun

1.252.782 TL’sinin akaryakıt istasyonuna, kalan satışların ise gıda işine ait olduğunu

belirterek elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğunuz olup

olmadığı hususunda görüş talep etmektesiniz.



Özelge

- 421 sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği ile mükelleflerin vergi kanunlarına

uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla, elektronik fatura

kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmiştir.

Anılan Tebliğ ile;

-5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan,

-Madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden

31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan,

Mükelleflere elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu

getirilmiştir.

Ayrıca, yapılan düzenleme ile madeni yağ lisansına sahip olanlardan mal alanlar

açısından 2011 takvim yılı içinde her hangi bir şekilde alım yapılmış olması yeterli

kabul edilmiş, bu alımlara ilişkin herhangi bir miktar sınırlaması getirilmemiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalar ve dilekçenizde beyan edilen veriler dahilinde,

elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma uygulamasına dahil olma

zorunluluğunuz bulunmaktadır.



Özelge-022

Konu : Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma

Sayı : 67854564-1741-92

Tarih : 19/04/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; akaryakıt,

madeni yağ ve türevlerinin alım satımı faaliyetinden dolayı …... Vergi Dairesi

Müdürlüğünün ...... vergi sicil numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, madeni yağ

lisansına sahip mükelleflerden 2011 yılında alışınızın olduğundan bahisle 2011 yılı brüt

satış hasılatınızın 138.176.785,71.- TL, madeni yağ brüt satış hasılatınızın

ise 85.746,18.-TL olduğu belirtilerek 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel

Tebliğindeki açıklamalara göre elektronik defter ile elektronik fatura kullanma

zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep

edildiği anlaşılmıştır.



Özelge

- Konuya ilişkin olarak 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "3.

Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu" başlıklı bölümünün "3.1. Kapsama

Giren Mükellefler" alt başlıklı bölümünün (a) bendinde, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı

Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan

2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25

Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanların elektronik defter ve elektronik fatura

kullanacak mükellefler kapsamına alındığı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hükme göre, 25 Milyon TL brüt satış hasılatının hesabında sadece

madeni yağ brüt satış hasılatınızın değil tüm faaliyetleriniz ile ilgili toplam satış

hasılatınızın dikkate alınması icap etmektedir.

Bu itibarla,5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ

lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 yılında mal alışınız olduğundan ve yukarıda

belirtilen faliyetlerinizden dolayı 31.12.2011 tarihi itibariyle brüt satış hasılatınızın 25

Milyon TL 'yi (138.176.785,71.-TL) aşması nedeniyle elektronik defter ve elektronik

fatura kullanma zorunluluğunuz bulunmaktadır.



Özelge-023

Konu : Elektronik fatura 

Sayı : 76071283-105(229-2013-6)-11

Tarih : 19/04/2013

Soru : Şirketinizin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına 

sahip olan firmalardan 2011 yılında mal alımında bulunduğu, kullandığınız ticari programda 

düzenlenen faturaların muhasebe kaydının entegre olarak yapıldığı, muhasebe kaydının 

denkliğinin sağlanması için faturada gösterilen satış iskontolarının "611 Satış İskontoları" 

hesabına borç, "600 Yurtiçi Satışlar" hesabına alacak kaydı yaptığı, bu işlem neticesinde " 600 

Yurtiçi Satışlar" hesabının iskonto tutarı oranında arttığı, görülmüştür.

-2011 yılı gelir tablosunda brüt satış hasılatının 27.330.582,04-TL, satış iskontolarının

2.994.258,72- TL, olması gereken brüt satış hasılatının ise 24.336.323,32.-TL olduğu,

-421 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen asgari 25.000.000,00-TL 

'lik tutarın altında kaldığını, bu durumda elektronik faturaya geçiş için brüt satış hasılatının 

belirlenmesinde iskonto dahil olan 27.330.582,04.-TL'lık tutarın mı, yoksa iskontodan sonra 

kalan 24.336.323,32-TL'lık tutarın mı dikkate alınacağı hususunda görüş talep ettiği



Özelge

- Öte yandan, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan

Kavramsal Çerçevede, tam açıklama ilkesi; finansal tablolardaki bilgilerin güvenilir

olması için önemlilik ve maliyet sınırları içinde bütünü kavramasını yani tam olması

gerektiğini, bilginin bir kısmının dâhil edilmemesi bilginin tamamının yanlış veya

yanıltıcı olmasına bu nedenle de güvenilirlik ve uygunluk özelliğini kaybetmesine yol

açtığı belirtilmektedir.

Bu ilkeler gereği, işletmeler gerek faturalarda, gerek muhasebe kayıtlarında,

gerekse finansal tablolarda yapmış oldukları toplam satış ve toplam iskonto tutarlarını

göstermek durumundadırlar. Eğer, yapılan iskontolar doğrudan "60 Brüt Satışlar"

hesap grubundaki hesaplardan mahsup edilerek gösterilirse muhasebe ilkelerine

uyulmamış olacak ve finansal tablolar yanıltıcı olacaktır.

Bu sebeple, yapılmış olan tüm iskontolar ilk önce "60 Brüt Satışlar" hesap grubuna

dahil edilmeli ve yapılan iskontolar da "61 Satış İndirimleri" hesap grubunun içinde yer

alan "611 Satış İskontoları" hesabında ayrı gösterilmelidir. Bu şekilde yapıldığı

takdirde, finansal tablo kullanıcıları doğru ve tam bir bilgiye ulaşmış olacaklardır. Bir

işletme, iskonto yaptığında, bu iskontonun işletmenin muhasebe kayıtlarında ve gelir

tablosunda ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, söz konusu iskontolar

"611 Satış İskontoları" hesabında izlenmelidir.



Özelge

- Bu itibarla, brüt satış hasılatının hesabında, "60 Brüt Satışlar" hesap grubunda yer

alan tutarların, "611 Satış İskontoları" hesabında yer alan tutarlar düşülmeden dikkate

alınması gerekmektedir. Elektronik fatura uygulamasında zorunluluk kapsamında

olunup olunmayacağı hususunun tespitinde de Brüt Satış Hasılatının esas alınacağı

tabiidir.



Özelge-024

Konu : E-fatura ve e-defter uygulama zorunluluğu olup olmadığı.

Sayı : 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-823

Tarih : 06/06/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin sakız ve yumuşak şeker gibi 

gıda ürünleri imal ve ihracatı işi ile iştigal ettiğini, pazarlama ve yönetim faaliyetlerinde 

kullanılan taşıtlar için yakıt ihtiyacının bir kısmının anlaşmalı bir akaryakıt firması 

tarafından taşıt tanıma sistemi kullanılarak kurumunuza fatura edildiği, söz konusu 

faturaların akaryakıt bayisinden bağımsız olarak ana firma tarafından kesildiği, madeni 

yağ lisansına sahip bu firmadan aylık ortalama 19 bin TL'lik mal alındığı, şirketinizin 

2011 yılı brüt satış hasılatının ise 77 milyon TL olduğunu dolayısıyla söz konusu alış 

tutarının hasılatın çok küçük bir yüzdesi olduğunu belirterek; 421 Sıra No'lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-fatura ve e-defter kullanma mecburiyetinin bulunup 

bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.



Özelge

- Özelge talep formunda belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde; kurumunuzun 

2011 yılında 77 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olup 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip firmalardan mal alması ve anılan 

Tebliğde bu alış tutarının herhangi bir hadle sınırlandırılmaması nedeniyle şirketiniz 

elektronik defter ve elektronik fatura uygulama zorunluluğu kapsamında bulunmaktadır.



Özelge-025

Konu : T.C. Kimlik numarası ve vergi kimlik numarası bilinmeyen 

müşterilere yapılan ürün satışlarının tesliminde belge düzeni.

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-915

Tarih : 08/03/2012

Soru : İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuz ve ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenizde;

- İşyerinizde bulunan giyim eşyası, hırdavat, küçük elektronik, kırtasiye, 

oyuncak, hediyelik eşya ve benzeri ürünleri bir internet sitesi aracılığıyla sattığınız,

- Ödeme yapıldığında aracı site tarafından ürün fiyatı üzerinden %10 komisyon 

kesintisi yapılmak suretiyle kalan tutarın banka hesabınıza yatırıldığını,

- Vergi mükellefiyeti bulunan ve isteyen müşterilerden T.C. kimlik numarası, vergi 

kimlik numarası ve diğer bilgilerini verenlere irsaliyeli fatura düzenlemek suretiyle söz 

konusu ürünleri gönderdiğinizi,



Özelge

- Müşterilerinizin % 99'unun nihai tüketici olduğunu ve bu kişilere yapmış

olduğunuz satışların bir kısmının ürünün beğenilmemesi, kargodan teslim alınmaması

veya sair nedenlerle iade edilmesi durumunda, tarafınıza iade faturası

düzenleyemediklerinden tarafınızda düzenlenen faturanın iptalini

gerçekleştiremediğinizi,

- T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası ve diğer bilgilerini aracı internet

sitesinin sistemine girmeyerek fatura düzenlenmesi için gerekli bilgileri vermeyen

müşterilere, irsaliyeli fatura yerine ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleyerek ürün

sevkiyatı yaptığınızı belirterek, yapılan bu işlemlerin doğru olup olmadığı hususundaki

Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.



Özelge

- Bu itibarla, Vergi Usul Kanunu'nun 232'nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara

fatura düzenlemeniz halinde, bu belgelerde vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik

numarası bilgisine yer vermeniz gerekli olup internet üzerinden sipariş veren nihai

tüketicilere yapacağınız ürün teslimlerinize ilişkin olarak düzenleyeceğiniz

faturalarda vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası bilgisine yer verme

zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

Öte yandan, mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlar için iade kısmının

matbaa baskılı olduğu faturaları kullanmanız gerekmekte olup iade durumunda iadeye

ilişkin bölümün müşterileriniz tarafından doldurularak ürünle beraber firmanıza

gönderilmesi sureti ile iade işlemi yapılabilecektir.



Özelge-026

Konu : E-faturada, bölge kodu, sipariş tarihi ve no.su, matbu irsaliye no.su, 

ürün kodu, marka kodu, hizmeti alan kişi ismi vb bilgilerin yer alıp almayacağı

Sayı : 64597866-105[MÜK.257-2014]-56

Tarih : 21/04/2014

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ... ... vergi kimlik numaralı mükellefi 

olan şirketinizin 01/01/2014 tarihinden itibaren e-fatura sistemine geçmeyi plânladığı, bu 

kapsamda diğer e-fatura kullanıcılarından tarafınıza bölge kodu, sipariş tarihi ve 

numarası, matbu irsaliye numarası bilgileri, ürün kodu, marka kodu, hizmeti alan kişi ismi 

vb zorunlu olmayan bilgilerin de e-fatura üzerinde bilgi amaçlı belirtilmesi yönünde 

talepler geldiği belirtilerek, söz konusu bilgilerin e-faturada yer alıp almayacağı 

hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.



Özelge

- Kullanım Kılavuzunun Fatura Bilgileri Bölümünde yer alan ve faturaya kaynak

teşkil eden siparişe ait numara ve tarih bilgisi girilmesi zorunlu bir alan

olmayıp, kullanıcının tercihine bırakılmıştır.

Faturadan önce irsaliye düzenlenmiş ise İrsaliye Tarihi ve İrsaliye Numarasının

İRSALİYE BİLGİLERİ alanında gösterilmesi ise zorunludur.

Ayrıca, Alıcı Bilgileri Bölümünde yar alan VKN/TCKN alanına alıcının vergi kimlik

numarası girildiğinde, UNVANI kısmına alıcının unvanının, söz konusu alana TC

Kimlik numarası girildiğinde ise Adı, Soyadı kısımlarına alıcının Adı ve

Soyadının tam olarak girilmesi zorunludur.

Satılan mal ve/veya hizmete ilişkin bilgilerin gösterildiği Mal/Hizmet Bilgileri

Bölümünde; satılan mal ve/veya hizmete ilişkin bilgilerin gösterileceği (malın

veya işin; nevi, miktarı, birimi, birim fiyatı, iskonto oranı, iskonto tutarı, mal hizmet

tutarı, KDV oranı, KDV tutarı) açıklanmıştır.

Diğer taraftan; e-fatura sisteminde yer alan Not bölümüne faturada yer verilmesi

zorunlu olan ibareler veya faturada yer verilmek istenen diğer hususlar

yazılabilir.



Özelge

- Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler uyarınca, 01/01/2014 tarihinde e-fatura

sistemine dahil olacak olan şirketinizin e-fatura düzenlemesi esnasında irsaliye tarihi

ve numarası, alıcı bilgileri ile satılan mal ve/veya hizmete ilişkin bilgilere faturada yer

vermesi zorunludur.

Ancak, mal ve/veya hizmet sattığınız müşterilerin talepleri doğrultusunda faturada

yer vermeniz istenen siparişe ait numara ve tarih bilgisi, ürün kodu, marka kodu ve

bölge kodu gibi bilgiler ise seçimli olduğundan bu bilgilere yer verilmesi tercihinize

bırakılmıştır.



Özelge-027

Konu : E-Fatura Uygulaması

Sayı : 19579043-105[2013-1]]-93

Tarih : 30/10/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; sigara satış ticareti faaliyetinizde, 

sigaraları üretici firma ... .nin satış yaptığı ... .'den aldığınız ve brüt satış hasılatınızın 10 

milyon TL'yi aştığı belirtilerek, şirketinizin e-fatura uygulaması zorunluluğu bulunup 

bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.



Özelge

- Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında

madeni yağ lisansına sahip olan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli

(III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükellef listesi www.gib.gov.tr ve

www.efatura.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmaktadır.

Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde

belirtilen brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler zorunluluk kapsamındadır."

açıklamaları yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar ile özelge talep formunda belirtilen

hususlar birlikte değerlendirildiğinde; 2011 yılı brüt satış hasılatınız 10 milyon TL'yi

aşmakla birlikte; mal alışlarınızı http://www.gib.gov.tr/ ve efatura.gov.tr internet

adreslerinde yayımlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı

listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden yapmamanız nedeniyle

elektronik fatura kullanma uygulamasına dahil olma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

http://www.gib.gov.tr/


Özelge-028

Konu : Ba Bs Formu düzenleme

Sayı : 61504625-14666/8276-73

Tarih : 28/11/2012

Soru : İlgi kayıtlı dilekçenizde; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... Vergi

Kimlik Numaralı mükellefi olarak halk otobüsü işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuzu,

günlük kazancınızı belgelemek için muhtelif müşteriler adına fatura kesip

kesemeyeceğinizi, fatura düzenlenmesi ve fatura tutarının 5.000.-TL'yi aşması

durumunda ne gibi bir işlem yapmanız gerektiği hususunda, Defterdarlığımızdan görüş

verilmesi talep edilmektedir.



Özelge

- Yukarıda yer alan açıklamalara göre; bilanço esasına göre defter tutmanız dolayısıyla

382 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine istinaden gün sonunda elde ettiğiniz

kazanç ile ilgili "muhtelif müşteriler" ibareli fatura düzenlenmesinde 213 sayılı Vergi

Usul Kanunu açısından yasal bir isabetsizlik bulunmamakta olup, bir kişi veya kurum

adına düzenlenmeyip muhtelif müşteriler adına gün sonunda düzenlenen fatura

bedelleri katma değer vergisi hariç 5.000 TL'yi geçmesi durumunda Bs bildirim formu

ile bildirilmesi gerekmektedir.



Özelge-029

Konu : E-fatura ve e-defter uygulama zorunluluğu olup olmadığı

Sayı : 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1502

Tarih : 17/09/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 20/11/1981 tarih ve 2560 

sayılı Kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz ... Vergi Dairesi ... vergi kimlik 

numaralı, ... Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı müstakil bütçeli kurum olduğunuz, 

... Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürüttüğünüz, kurumlar 

vergisinden muaf olduğunuz dolayısıyla Vergi Usul Kanunu Belge Basım Yönetmeliği 

hükümlerine de tabi bulunmadığınız, 2011 takvim yılında 421 Sıra No'lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğden belirtilen mükelleflerden mal alışınızın bulunduğu, brüt satış 

hasılatınızın da anılan Tebliğde belirtilen tutarları geçtiği,

Bununla birlikte; anılan Tebliğ'de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu 

kurumlarının elektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma 

zorunluluğu bulunmadığı belirtilerek, kurumunuzun elektronik defter ve elektronik fatura 

uygulamasına geçme zorunluluğu bulunup bulunmadığı hususunda tereddüdünüz hasıl 

olduğundan bahisle Başkanlığımızın görüşlerinin talep edildiği anlaşılmıştır.



Özelge

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 2'inci Maddesinde "İktisadî kamu kuruluşları:

Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait

veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan

ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu kuruluşudur." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı Kanun ile kurulmuş ve kamu tüzel

kişiliğine haiz olan ... Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürüten

kurumunuz iktisadi kamu kuruluşu kapsamında olduğundan (5520 Sayılı Kurumlar

Vergisi Kanunu'nun 2. Maddesinin birinci ve ikinci fıkraları dışında

kaldığından) elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme

zorunluluğu bulunmamaktadır.



Özelge-030

Konu : Serbest Bölge Yurt Dışı Satışlarının e-Fatura, e-Defter Kapsamında 

Olup Olmadığı

Sayı : 68554973-105[413-2013/22]-39

Tarih : 05/05/2014

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunda, e-fatura uygulamasında 58 seri

no.lu Sirkülerde esas alınan brüt satış hasılatında 25.000.000.-TL. sı ve yukarısı

rakamlara yurt dışı satışlarının dahil olup olmadığını, firmanızın 2011 yılı satışlarının;

62.996.917.-TL.sının Serbest Bölge yurtdışı, 690.432,98 TL. sının merkez şube yurtdışı,

478.127.-TL.sının merkez şube yurtiçi olmak üzere toplam 64.195.476,98.-TL. olduğunu,

firmanızın satış hasılatının serbest bölgeden yapılan yurt dışı satışlarından teşekkül

ettiğini belirterek, yurt içi satışlarınızın 25.000.000.-TL.sının altında kalması nedeniyle e-

fatura ve e-defter kapsamına dahil olup olmadığınızın bildirilmesi istenilmektedir.



Özelge

- Mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün,

alkol veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları

gösteren brüt satış hasılatına göre zorunluluk kapsamına alınacağı açıklamalarına

yer verilmiştir.

- Brüt satış hasılatının hesaplanmasında, yurtiçi ya da yurt dışı satış hasılatlarınızın

değil şirketinizin 2011 yılı gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış

hasılatının dikkate alınması gerekmektedir.



Özelge-031

Konu : Elektronik ortamda düzenlenecek faturalarda yedi günlük sürenin 

hesabı.

Sayı : 64597866-105[MÜK.257-2014]-106

Tarih : 14/07/2014

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız ... vergi numaralı 

mükellefi olan şirketinizin grup şirketleriyle arasında mevcut olan finansal cari hesaplara 

adatlandırma yoluyla hesapladığı faizler için 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle elektronik 

fatura sistemini kullanarak fatura düzenleyeceğinden bahisle şirketinizce elektronik 

ortamda düzenlenen söz konusu faturaların 7 günlük fatura düzenleme süresini 

aşabilecek şekilde düzenlenmesinin veya onaylanmasının mümkün olup olmadığı 

hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.



Özelge
- Kanunun 231 inci maddesinde ise faturanın düzenlenmesi esnasında uyulması

gereken kurallar 6 bent halinde sayılmış olup, 5 inci bentte ; "Fatura, malın teslimi veya

hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde

düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

- Diğer taraftan; faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda

iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 397 sıra

numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (3.) bölümünde e-faturanın yeni bir

belge türü olmadığı, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu

açıklandıktan sonra "e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi" başlıklı (5.) bölümünün

beşinci paragrafında "Mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen

hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve

düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır." açıklaması

yapılmıştır.

-Yukarıda yer alan hüküm ve düzenlemelere göre; gerek kâğıt ortamında gerekse

elektronik ortamda düzenlenecek faturaların malın teslimi ve/veya hizmetin ifasından

itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu yedi günlük süre

azami süre olduğundan, bu süreye riayet edilmemesi halinde Vergi Usul Kanununda

öngörülen cezaların uygulanacağı tabiidir.



Özelge-032

Konu : Ltd. Şti.nden A.Ş.ne dönüşen şirketin E-Faturaya geçiş tutarının 

hesaplanması.

Sayı : 95133703-105[421-2013/10]-52

Tarih : 14/04/2014

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile 14.12.2012 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere elektronik fatura 

kullanma zorunluluğu getirilmesi hakkında düzenlemeler yapıldığı ve elektronik fatura 

kullanma zorunluluğu getirilen mükellef gruplarının belirtildiği, firmanızın 30.11.2011 tarihinde 

nevi değişikliği yaparak Limited Şirketten Anonim Şirkete dönüşüm yaptığı, her iki şirketin de 

ayrı ayrı vergi numarasının bulunduğu, E-Faturaya geçiş rakamı olarak, brüt satış hasılatı 

rakamını, nevi değişikliği yaparak Anonim Şirkete dönüşüm yapmış olduğunuz 30.11.2011-

31.12.2011 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan brüt satış hasılatını mı, yoksa nevi 

değişikliği yapmadan önceki Limited Şirket ve nevi değişikliğinden sonraki Anonim Şirketin 

yani her iki şirketinde brüt satışlarının toplamlarının mı dikkate alınacağı hakkında bilgi 

istenilmektedir.



Özelge
- Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Devir, bölünme ve hisse değişimi"

başlıklı 19. maddesinde; " (1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde

gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya

iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması.

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum

tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.

(2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir

hükmündedir..." hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle; şirketiniz nev'i değişikliği öncesindeki limited şirketin devamı

niteliğinde olduğundan, 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki

tutarların hesabında, nev'i değişikliği yapmadan önceki Limited Şirketin brüt satışları ile

nev'i değişikliğinden sonraki Anonim Şirketin brüt satışlarının toplamlarının dikkate

alınması gerekmektedir.



Özelge-033

Konu : Ciro pirimi ve satıştan iade halinde e-fatura uygulaması

Sayı : 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1410

Tarih : 02/09/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuzun 2011 yılı brüt satış 

hasılatının 18.490.578,15 TL olduğu, 2011 yılında ... kırtasiye ürünleri satışı yapıldığı, ... 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya 

ithal eden mükelleflerden olduğu, adı geçen firmanın belli bir ciroyu geçmesi sebebiyle 

kurumunuz tarafından ciro primi ödemesi yapıldığı, karşılığında tarafınıza ciro primi 

faturasının düzenlendiği, ayrıca satışı yapılan ürünlerin çeşitli sebeplerle kurumunuza iadesi 

dolayısıyla adı geçen şirket tarafından kurumunuza iade faturası düzenlendiği söz konusu 

faturaların satıştan iade olarak kayıtlarınıza alındığı, 2011 yılında ... mal alışınızın 

bulunmadığı, ilgili firma tarafından kurumunuza düzenlenen faturaların ciro primi ve ürün 

iadeleri ile ilgili olduğu belirtilerek; kurumunuzun elektronik defter ve elektronik fatura 

uygulaması zorunluluğu bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep 

edilmektedir.



Özelge
- ... 2011 yılında kurumunuza düzenlemiş olduğu faturaların mal alımına ilişkin

olmaması, kurumunuz tarafından adı geçen şirkete yapılan ciro primi ödemeleri ile

kurumunuzca yapılan satışların bir kısmının iadesine ilişkin olması halinde elektronik

defter tutma ve elektronik fatura kullanma uygulamasına dahil olma zorunluluğunuz

bulunmamaktadır.



Özelge-034

Konu : Süt ürünleri imalatı ve toptan ticareti nedeniyle E-fatura sistemine geçiş 

zorunluluğu bulunup bulunmadığı hk.

Sayı : 41931384-105[Mük.242-2013-17]-33

Tarih : 03/09/2013

Soru : İlgide kayıtlı yazınız ile, süt ürünleri imalatı ve toptan ticareti işi ile iştigal 

ettiğinizi, 2011 yılı net satış cironuzun 18.664.310,65-TL olduğunu, yaptığınız işin nevisi

nedeniyle e-fatura sistemine geçme zorunluluğunuzun bulunmadığını, ancak müşterileriniz 

arasında ... gibi firmalara yaptığınız satışların zaman zaman iade edilmesi ve bu kapsamda 

iade alınan mallar nedeniyle, e-fatura kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı 

hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmiştir.



Özelge
- Sattığınız malların iadesi nedeniyle kurumunuza düzenlenen iade faturaları mal alışı

kapsamında değerlendirilemeyeceğinden e-fatura kullanma zorunluluğunuz

bulunmamaktadır.



Özelge-035

Konu : Vakıf üniversitesinin e-fatura ve e-defter uygulamasına tabi olup 

olmadığı.

Sayı : 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1411

Tarih : 02/09/2013

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Üniversitenizin 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu'nun 4'üncü maddesinin 1/a bendi uyarınca Kurumlar Vergisinden muaf 

bulunduğu belirtilerek, Kurumunuzun 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

uyarınca e-fatura ve e-defter uygulamasından muaf olup olmadığı ile muaf olunmaması 

halinde 2011 yılı brüt satış hasılatı hesaplanırken "Bağış ve Yardımlar" kaleminin dikkate 

alınıp alınmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.



Özelge
- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 56'ncı maddesinin "b" bendinde;

üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dâhil kamu kurum ve

kuruluşlarına tanınan malî muafiyetler, istisnalar ve diğer malî kolaylıklardan aynen

yararlanacakları belirtilmiş olup, aynı Kanun'un Ek 7'nci maddesine göre de vakıflarca

kurulacak yükseköğretim kurumlarının bu Kanun'un 56'ın maddesinde yer alan malî

kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edecekleri hüküm altına

alınmıştır. Bu hüküm ve açıklamalar ile 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel

Tebliği'nin "3.1.2."inci bölümündeki açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, Vakıf

Üniversitenizin elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu

bulunmamaktadır.



Özelge-036

Konu : Kâğıt veya elektronik ortamda düzenlenecek faturalara sevk irsaliyesi 

numarası yerine İlaç Takip Sistemince üretilen Teslimat Numaralarının yazılıp, 

yazılmayacağı.

Sayı : 64597866-105[229-2014]-82

Tarih : 27/05/2014

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ilaç ve ilaç aktif maddeleri ticaretinden 

dolayı Başkanlığımız ... vergi numaralı mükellefi olan şirketinizin faaliyet gösterdiği sektörde 

mal sevkiyatlarının Sağlık Bakanlığının zorunlu uygulamaları çerçevesinde ERP sistemleri 

üzerinden yaratılan "Teslimat Numaraları" ile yapıldığı ve Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemine 

(İTS) bu numara aracılığıyla tüm satış bilgilerinin (ürünün İTS kodu, karekod no, karekod sıra 

no, miktar, müşteri bilgileri, karekod üzerinden fiyat) entegre olarak aktarıldığı, satış 

aşamasında "Teslimat Numaraları" nın sevk irsaliyesi ve fatura (kâğıt ve e-fatura) üzerine 

yazdırıldığı ve böylece tüm satış işlemlerinin tek bir numara ile takip ve sorgulamasının 

yapılabileceği belirtilerek, e-fatura sistemine fiilen geçilmesi ile birlikte elektronik ortamda 

düzenleyeceğiniz satış faturalarına irsaliye numarası yerine ERP sistemi tarafından türetilen 

"Teslimat Numaraları" nın (bu numaranın aynı şekilde sevk irsaliyesi üzerine de yazdırılması 

koşuluyla) yazdırılmasının mümkün olup olmayacağı hususunda tereddüt oluştuğundan 

Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.



Özelge
- Diğer taraftan; anılan Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin 2 nci fıkrasında

elektronik belge; "...şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre

düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar

bütünüdür." şeklinde tanımlandıktan sonra, bu Kanunda ve diğer vergi kanunlarında

defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve

belgeler için de geçerli olduğu, hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan hükümlere göre; gerek kâğıt ortamında gerekse elektronik

ortamda düzenlenecek faturalara sevk irsaliyesi tarih ve sayısının yazılması yasal

zorunluluk olduğundan, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konan "İlaç Takip

Sistemi" nce tıbbi ürünlerin üretim veya ithalatından itibaren tedarik zincirinde

gerçekleştirdiği tüm hareketleri izlemek amacıyla kullanma zorunluluğu getirilen

"Teslimat Numaraları" nın sevk irsaliyesi tarih ve sayısının yerine kullanılması mümkün

bulunmamaktadır.



Özelge-037

Konu : Vergi Usul Kanunu Uygulamaları

Sayı : 72788441-105-19

Tarih : 17/04/2014

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, firmanızın 2011 yılında 10 Milyon ciroyu 

geçtiği, tebliğde belirtilen firmalardan ... 2011 yılında mal satışı yaptığınızı, satışını yaptığınız 

mallarla ilgili anılan firmadan satış iskontosu, fiyat farkı ve satış iadeleri olmak üzere fatura 

girişleri olduğu, mal alışınızın olmadığı belirtilerek, elektronik fatura ve elektronik defter 

kullanmak zorunda olup olmadığınız hakkında bilgi talep edilmektedir.



Özelge
- Mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ,

tütün, alkol veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları

gösteren brüt satış hasılatına göre zorunluluk kapsamına alınacaktır." açıklamalarına

yer verilmiştir.

Buna göre; satış iskontosu işlemi, bir mal veya hizmet satışı olması halinde

satışı yapan mükellef tarafından fatura üzerinde yapılabilecek bir indirim işlemi olup,

alıcının satış iskontosu ile ilgili fatura düzenleme ihtimali bulunmamaktadır.

Bununla birlikte; satış yaptığınız mallara ilişkin olarak söz konusu firmadan

tarafınıza , fiyat farkı ve satış iadeleri adı altında kesilen faturalar ise mal alımı olarak

nitelendirilemeyeceğinden elektronik fatura ve defter kullanma zorunluluğunuz

bulunmamaktadır.

Ancak ; 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa

veya ithal eden mükelleflerden mal alımınızın olması ve brüt satış hasılatınızın 2011

yılı için belirtilen haddi aşması halinde elektronik fatura ve elektronik defter

uygulamasına geçmeniz gerektiği tabiidir.



Özelge-038

Konu : Havayolu Şirketlerinin Düzenlediği Elektronik Biletler Fatura Yerine Geçer

Sayı : 95133703-VUK-2012/5-36

Tarih : 25/03/2014

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile … Acentesi olduğunuz, uçak bileti

sattığınız, … internet üzerinden biletleri sisteminize yüklediği, ayrıca bir fatura

düzenlemedikleri, elektronik biletlerin fatura yerine geçtiği, ancak ayda yaklaşık … biletin

satıldığı, bunların muhasebe kaydının tek tek yapılmasının ve muhafazasının güç olduğu,

sistemden sattığınız biletlerin günlük dökümünü ayrıntılı bir şekilde rapor halinde aldığınız

belirtilerek, bu raporlara istinaden toplu bir şekilde muhasebe kaydına giriş yapıp

yapamayacağınız ile raporun ekindeki biletleri muhafaza edip etmeyeceğiniz hakkında bilgi

istenilmektedir.



Özelge
- Havayolu şirketlerinin acenteleri aracılığıyla yaptıkları bilet satışlarında, bilet

bedeline acentenin komisyon bedeli dâhil ise acentenin bu bedel için havayolu şirketine

fatura düzenlemesi gerekmekte, bilet bedeline acentenin komisyon bedeli dâhil değil

ise acentenin, müşteriden alacağı komisyon bedeli için müşterinin vergi mükellefi ya da

fatura düzenleme limiti altında kalmakla beraber fatura isteyenlerden olması

durumunda fatura, bunlar dışında kalanlar için ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlemesi

gerekmektedir.

Buna göre, defter kayıtlarınıza hâsılat olarak intikal ettireceğiniz tutar yukarıda

belirtildiği şekilde belgelendirilen komisyon tutarı olacaktır. Öte yandan, komisyon

gelirinin, günlük olarak alındığı belirtilen ve özelge talep formunuz ekinde örneğine yer

verilen rapora istinaden kanuni defterlerinize kaydedilmesi mümkün bulunmamakta

olup, muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve

vuzuhunu bozmayacak şekilde Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde yer alan

süreler dikkate alınarak kayıtlara intikal ettirilmesi ve belgelerin aynı Kanunun 253 üncü

maddesi uyarınca ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl

süreyle muhafaza edilmesi mecburiyeti bulunmaktadır.



Özelge-039

Konu : Elektronik faturada red süresi hk

Sayı : 67854564-1741-317

Tarih : 26/06/2015

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ……….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün 

…………. vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, 28.04.2014 tarihinden itibaren 

e-fatura portalı üzerinden ticari fatura senaryosu ile göndermiş olduğunuz bazı faturalarınızın 

11.08.2014 tarihinde alıcı firma tarafından e-fatura uygulaması üzerinden reddedildiği, söz 

konusu faturaların Türk Ticaret Kanununun 21'inci maddesinin 2'nci fıkrasında belirtilen 8 

günlük itiraz süresi içinde itiraz edilmediğinden bahisle defterlerinize kayıt edilerek 2014/Nisan 

vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde beyan edildiği, 2014/Ağustos ayında karşı 

firma tarafından reddedilen ve 2014/Nisan ayında kayıtlara alınarak ilgili dönem beyannamesi 

ile beyan edilen söz konusu faturaların karşı firmanın kayıtlarına alınmadan yok hükmünde 

sayıldığı belirtilerek, konuyla ilgili olarak yapılacak işlem hususunda Başkanlığımız görüşü 

istenilmektedir.



Özelge
- Temel fatura senaryosunda düzenlenen faturalara e-fatura uygulaması üzerinden

red yanıtı dönülme imkanı bulunmaz iken, Ticari fatura senaryosunda düzenlenen

faturalara e-fatura uygulaması üzerinden itiraz mahiyetinde, mali mühür ile imzalı

elektronik bir belge üreten yapıyı barındıran "red" yanıtı dönülebilmektedir.

- Temel fatura senaryosunda düzenlenen faturalara e-fatura uygulaması üzerinden

red yanıtının dönülememesi, Türk Ticaret Kanununun 18'inci maddesinde belirtilen

harici yöntemlerle ( noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli

elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile ) itiraz edilebilmesi

imkanını ortadan kaldırmamaktadır. Bir başka ifade ile temel fatura senaryosunda

düzenlenen faturalara Türk Ticaret Kanununun 18'inci maddesinde belirtilen

yöntemler ile itiraz edilebilmesi imkanı bulunmaktadır.

- Ticari fatura senaryosunda düzenlenmiş olan faturalara ilişkin olarak alıcıların e-

fatura uygulaması üzerinden red yanıtı dönmemeleri, Türk Ticaret Kanununun

18'inci maddesinde belirtilen yöntemlerin Kanunun 21'inci maddesinde belirtilen

sürede kullanılabilme hakkını ortadan kaldırmamaktadır.

- Gerek e-fatura uygulaması üzerinden red yanıtı dönülmesi gerekse Türk Ticaret

Kanununun 18'inci maddesinde belirtilen yöntemler ile faturaya itiraz edilmesine

ilişkin olarak Türk Ticaret Kanununun 21'inci maddesinde belirtilen 8 (sekiz) günlük

itiraz süresine uymak tacir olmanın hukuki sonuçlarındandır.

- Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar ve e-Fatura uygulaması üzerinden dönülen

red yanıtları söz konusu faturaların alıcı tarafından fatura içeriğinin kabul edilmiş

olduğu sonucunu doğurmaktadır.



Özelge
-Ticari fatura senaryosuna göre düzenlenip gönderilmiş bir fatura için alıcısı tarafından

dönülen "red" yanıtının satıcı açısından hukuki sonuç doğurabilmesi ve dikkate

alınabilmesi için söz konusu yanıtın Türk Ticaret Kanununun 21'inci maddesinde

belirtilen sürede yapılması gerektiği açık olup, bu sürede itiraz edilmiş olması faturanın

düzenlenmiş ve alıcısına iletilmiş olduğunu kabul etme gereğini ortadan

kaldırmamaktadır.

-Bu nedenle düzenlenmiş ve alıcısının posta kutusuna başarılı şekilde iletilmiş e-

Fatura, itiraz halinde alıcı ile satıcı arasındaki hukuki ihtilaf süreci tamamlanıncaya

kadar geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Alıcı tarafın hukuki ihtilafa (itiraza) konu

hususlarının, satıcı tarafından yasal ve zorunlu olarak yerine getirilmesi için itirazın

Türk Ticaret Kanununun 21'inci maddesinde belirtilen sürede yapılması gerektiği

açıktır. Süresinden sonra gerek e-Fatura uygulaması üzerinden "red" yanıtı ile gerekse

harici yollar ile yapılan itirazların satıcı tarafından kabul edilme zorunluluğu

bulunmamakta olup düzenlenmiş e-Faturanın taraflar arasındaki işlemlere dayanak

teşkil etmesine hukuki bir engel bulunmamaktadır.

-Ayrıca gerek e-Fatura uygulaması üzerinden "red" yanıtı ile gerekse harici yollar ile

yapılan itirazların, fatura alıcısı tarafından süresinde yapılmış olup olmadığının satıcı

tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.



Özelge
-Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; sistem üzerinden yapılan sorguda e-

Fatura uygulamasından Entegrasyon yöntemi ile faydalanmakta olduğunuz ve

belirttiğiniz tarih olan 28.04.2014'te de bu yöntemi kullandığınız belirlenmiş olup, teknik

olarak bu tarihte ve sonrasında (15.01.2015 tarihine kadar) ticari fatura senaryosu

kapsamında gönderdiğiniz faturalara 8 günden sonra alıcıları tarafından kabul / red

uygulama yanıtı verilmesi mümkün olmakla beraber, Türk Ticaret Kanununun ilgili

hükmü gereğince kanuni itiraz süresinden sonra yapılmış olan itirazları dikkate alma

zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Bu nedenle, süresinden sonra yapılmış itiraza konu

e-faturalarınızı ilgili oldukları vergilendirme dönemlerinde defter kayıtlarınıza almanız

ve beyannamelerine intikal ettirmiş olmanız uygun olup, herhangi bir düzeltme işlemi

yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.



Özelge-040

Konu : Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen 

faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 

Sayı : 41931384-105[Mük.257-2014-11]-73 24.11.2015 

Tarih : 26/10/2015

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile, şirketinizin elektronik fatura düzenleme 

gerekliliği taşıyan imalatçı ve ihracatçı firma olduğunu, mal veya hizmet temin ettiğiniz ve 

elektronik fatura sisteminde bulunan firmalardan alımlarınızın bulunduğunu, ihracat KDV 

İadelerine ilişkin çalışmalarınız sırasında, şirketinize elektronik fatura düzenlemesi gerektiği 

halde, kağıt ortamında fatura düzenleyen firmaların olduğunun anlaşıldığını, 421 Seri No.lu 

Tebliği elektronik fatura düzenlemesi gerektiği halde düzenlemeyen firmalara ilişkin 

düzenlemeyi esas aldığından, şirketinize elektronik fatura düzenlemesi gerektiği halde kağıt 

ortamında fatura düzenlediği sonradan anlaşılan firmalardan alınan kağıt ortamında 

düzenlenen faturaların geçerli olup olmayacağı, söz konusu faturalarda yer alan KDV'nin 

indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, indirim hesaplarından çıkartılması gerekip gerekmediği 

hususlarında Başkanlığımız görüşü istenilmiştir. 



Özelge
-Vergi Usul Kanununun " Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat" başlıklı 3 üncü

maddesinin (B) bendinde vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin

muamelelerin gerçek mahiyeti esas olduğu ve vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin

muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği hüküm

altına alınmıştır.

-Tebliğin; "Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar" başlıklı 5'inci bölümünün 5.4 bendinde

"Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik

fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura

düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç

düzenlenmemiş sayılır." hükümlerine yer almaktayken, bu kısım 448 Sıra Nolu Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliği ile 4/4/2015 tarihinden itibaren kaldırılmış ve 447 Sıra Nolu

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 4/4/2015 tarihinden geçerli olmak üzere 397 Sıra

Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin " 9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler"

başlıklı bölümü yeniden düzenlenmiş ve " Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan

mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere

düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur. Bu zorunluluğa

uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler

uygulanacaktır." hükmüne yer verilmiştir.



Özelge
-Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas

olduğundan; gerçek bir işleme (mal teslimi veya hizmet ifası) dayanan harcamaların

elektronik ortamda düzenlenen fatura yerine kağıt ortamında düzenlenen fatura ile

tevsik edilmesinin, Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümlerin uygulanması

haricinde safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmasına ve faturada

gösterilen ve KDV Kanununun 29. maddesinde belirtilen şartları taşıyan KDV’nin

indirimine engel olmadığı tabiidir. Diğer taraftan, kağıt ortamında bir fatura düzenlense

bile, zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin düzenlemesi gereken asıl belge olan e-

faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde

düzenlenmemiş olması durumunda, düzenlenmeyen e-fatura için bu belgeyi

düzenlemek ve almak zorunda olanlara Kanunun 353 üncü maddesinin birinci bendine

göre özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim.



Özelge-041

Konu : Türkiye’de Satış Mağazaları Bulunan Dar Mükellefin Elektronik Fatura 

Kullanıp Kullanamayacağı Hk.

Sayı : 07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-4

Tarih : 03/01/2011

Soru : İlgi dilekçenizde şirketinizin ………………..Kurumlar Vergi Dairesi 

Müdürlüğü’nün …………………vergi kimlik numaralı mükellefi bulunduğu, merkezi İngiltere’de 

olan ve Türkiye’de ………….. markası altında elektronik perakende mağazacılık ile iştigal eden 

yüzde yüz yabancı sermayeli dar mükellef olduğu, Türkiye’de çeşitli illerde onaltı satış ve bir 

web satış mağazanızın bulunduğu belirtilerek elektronik fatura düzenlenmesinin mümkün olup 

olmadığı hususu sorulmaktadır.



Özelge
-Bilindiği üzere 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “e-Fatura

Uygulanmasından Yararlanma” başlıklı 4 üncü maddesinde, ” e-Fatura Uygulamasının

sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamak amacı ile Başkanlık, uygulamanın kademeli bir

biçimde yaygınlaştırılmasını planlamaktadır. Bu bakımdan başlangıç olarak, anonim ve

limited şirket statüsünü haiz mükelleflerin uygulama kapsamında e-Fatura gönderme

ve/veya almasına izin verilmesi uygun görülmüştür. Gerçek kişilerin ise e-Fatura

Uygulaması bünyesinde e-Fatura göndermeleri ve almaları (Tebliğin 8 inci bölümünde

yer alan istisna hariç olmak üzere) mümkün bulunmamaktadır.

Bu duruma göre; şirketinizce e-fatura kullanılabilmesi için anılan tebliğin 4 üncü

bölümünde belirtilen işlemlerin gerçekleştirilerek Gelir İdaresi Başkanlığı’na

başvurulması gerekmektedir.



Özelge-042

Konu : İrsaliyeli Faturanın Sevk İrsaliyesi Yerine Kullanılması

Sayı : 97338759-105[2014-03]-72

Tarih : 30/06/2014

Soru : İlgide kayıtlı özelge talep formunda; e-fatura kullanıcısı olduğunuzu belirterek 

bastırmış bulunduğunuz ve halen kullanmakta olduğunuz irsaliyeli faturaları e-fatura sisteminde 

yalnızca fatura kısmına çizgi çekerek irsaliye olarak kullanıp kullanamayacağınız hakkında 

Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.



Özelge

-Öte yandan, mezkur Kanunun mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığımıza vermiş

olduğu yetkiye dayanılarak yayımlanan 211 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel

Tebliği ile; fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler

açısından "irsaliyeli fatura" adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması

esası getirilmiş, sattıkları mallar dolayısıyla Vergi Usul Kanunu'nun 231/5 inci

maddesinin mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün içinde

düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen

mükelleflerin fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde

Tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak "irsaliyeli fatura" düzenleyebilecekleri

açıklanmıştır.

-Buna göre, irsaliyeli fatura ve sevk irsaliyesi ayrı ayrı belgeler olduğundan irsaliyeli

faturadaki "fatura" ibaresinin çizilmesi suretiyle bu belgenin sevk irsaliyesi olarak

kullanılması mümkün bulunmamaktadır.
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İlginiz ve katılımınız için teşekkürler…

SMMM

SELÇUK GÜLTEN


