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E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMASI 

14.12.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan 421 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine 

göre, 

- Madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan 

mükelleflerden 2011 yılında asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, 
 

- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III Sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal 

edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 2011 yılında asgari 

10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanların 
 

2013 takvim yılında elektronik fatura uygulamasına, 2014 yılında ise elektronik defter 

uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Elektronik fatura uygulamasına geçmek için Gelir 

İdaresi Başkanlığına en geç 01.09.2013 tarihi itibariyle başvuru yapılması gerekmektedir. 58 no’lu 

Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin ekinde madeni yağ lisansına sahip mükellefler ile ÖTV Kanununun 

III Sayılı listesindeki malları imal, inşa veya ithal edenlerin listesi yer almaktadır. Bu listelerde yer 

alan firmalardan mal alışı yapanların, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir 

özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı brüt satış hasılatlarının yukarıda belirtilen sınırları aşması halinde 

zorunluluk kapsamına gireceği belirtilmiştir. Listelerde belirtilen firmalar içinde Migros Ticaret A.Ş., 

Tesco Kipa Kitle Paz. Tic. Ve Gıda San. AŞ, Shell&Turcas Petrol A.Ş., OMV Petrol Ofisi A.Ş. gibi 

firmalar bulunmaktadır.  

 

Buna göre, elektronik fatura uygulaması kapsamına giren mükelleflerin birbirlerine yapmış 

oldukları mal veya hizmet teslimleri için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur. Elektronik fatura 

düzenleme mecburiyeti olmayan mükelleflere yapılan satışlar için ise kağıt fatura düzenlenecektir.  

 

Elektronik fatura düzenleme zorunluluğu getirilen mükellefler, elektrik fatura uygulamasına 

tabi diğer mükelleflere kağıt ortamında fatura düzenlemeleri halinde bu faturaları hiç düzenlememiş 

sayılacaktır. Aynı şekilde elektronik fatura uygulamasına tabi diğer mükelleflerden elektronik fatura 

alınmaması durumunda alınmayan fatura bedelinin %10’u oranında özel usulsüzlük cezası 

kesilecektir. 

 

Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında defter tutmaları 

durumunda, hiç defter tutmamış sayılacaktır.  

 

Elektronik defter ve elektronik fatura uygulamaları ile ilgili elektronik faturaya tabi 

mükellefler listesi ile teknik bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığının www.efatura.gov.tr, 

www.edefter.gov.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.  

 

Daha fazla bilgi için müşavirliğimize başvurunuz. 
 

 Saygılarımızla. 

 KANIT YEMİNLİ MALİ 

 MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.  
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