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HATIRLATMA  

E-Fatura İçin Başvuru Süresi Bu Akşam (02.09.2013) Sona Eriyor.  

 E-Fatura uygulamasına başvurulmasına ilişkin hususlar 31.07.2013 tarih ve 2013/24 sayılı 

Sirkülerimizde açıklanmış idi. Sirkülerimizde başvuru süresi 01.09.2013 olarak belirtilmiş ancak 

Maliye Bakanlığından yapılan açıklama ile başvuru süresi 1 Eylülün tatil gününe rastlaması nedeniyle 

02.09.2013 tarihine kadar (bugün) uzatılmıştır. E-fatura kapsamına; 

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

mükelleflerden 2011 yılında asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip 

olanlar, 

 

b) 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 olanlar, 
zorunlu olarak girmektedir.  

Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan mükelleflerin tamamı (adi ortaklık, iş ortaklığı ve şahıs 

işletmeleri dahil) e-fatura için başvuru yapmak zorundadır. Öte yandan söz konusu hadleri taşımayan 

mükellefler de istemeleri halinde e-fatura için başvuru yapabilecektir. Adi ortaklık ve iş ortaklıkları 

için kağıt ortamında Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Cad. Dikmen / ANKARA adresine başvurulması 

gerekmektedir. 

1 Ocak 2014 tarihine kadar e-fatura uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. 

397 no’lu VUK Genel Tebliğinde tüzel kişi mükellef olmayan ve e-fatura göndermek ve/veya 

almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan 

yararlanma prosedürlerinin yapacakları başvuru üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

belirleneceği belirtilmiştir.  

Başvuruların www-efatura.gov.tr internet adresinden veya kağıt ortamında gerçekleştirilmesi 

mümkün bulunmaktadır.  

E-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin sistemde meydana gelecek arıza ve kesinti 

durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.  

Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz. 

Saygılarımla.  
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