
www.beyazsistem.com 
 

 

Esenboğa Yolu No: 809 Akyurt – ANKARA 
Tel : 444 55 80        Faks : 312-387 50 60 

 
 

Sayın Yetkili, 
 

 
14.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 
mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi 
amacıyla, elektronik fatura kullanma zorunluluğu getirilmesi hakkında düzenlemeler yapılmıştır. 

 

 
Elektronik Fatura Zorunluluğu Getirilen Mükellef Grupları: 

Aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu 
getirilmiştir. 

 Madeni yağ lisansına sahip olan 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 25 Milyon TL veya 
daha yüksek ise elektronik fatura uygulamasına dâhil olacaklardır. Lisans sahibi 
mükelleflerden alış yapanların, madeni yağ sektöründe veya başka bir sektörde faaliyet 
göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir. 

 
 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazoz, 

tütün mamulleri, alkollü içecekler) 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 uygulamasına dâhil 
olacaklardır. Bu kapsamda alış yapanların tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya 
başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir. 

 

 
Mükellefler brüt satış hâsılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün, alkol veya kolalı 
gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hâsılatına göre 
zorunluluk kapsamına alınacaktır. 

Yayımlanan 58 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde 5015 Sayıl ı Petrol Piy asası Kan unu  
 k apsam ında m adeni y ağ lisansına sahip m ük ellefl er ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 
ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükellefler liste halinde duyurulmuştur. 

 

 
Özetle; 

 F irm anız,   y uk arıda belirtilen k apsam dahilinde y er alıy orsa, m evzuat k apsam ında Gelir İdaresi  
 Başk anlığı’na başvurarak elek tronik fatura uy gula m asına kay ıt olm ak zorundadır.  

 
 

Dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu kapsamın Türkiye genelinde çok geniş bir kesimi 
ilgilendirecek olmasıdır. Nitekim, madeni yağ lisansı sahip firmalardan (örneğin; belirli akaryakıt 
firmalarından) 2011 yılında herhangi bir mal (akaryakıt dahil) alanlardan 2011 yılı satış hasılatı 
25.000.000 TL’den yüksek olan firmalar bu kapsama girmektedir. 

Aynı şekilde yıllık hasılatı 10 Milyon TL’den yüksek olan firmaların büyük bölümü, ÖTV III Sayılı 
Listedeki malları imal veya ithal eden firmalardan mal almaktadır (örneğin; büyük perakende 
zincirleri). 
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e-F atura Uy gulam asına Kay ıtlı Kullanıcı lara Getirilen Zorunluluk: 

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. 

 

 
Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların  güncel  listesi 
www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Elektronik Fatura Uygulamasından 
yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde 
yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise 
elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir. 

 

 
Sonuç Olarak ; 

 Firm amız yürütmekte old uğ u proje kaps amınd a mevzuat a uyg un ş ekild e belirlenen  

 yas al  s üreler  içeris ind e  01.01.2014 tarihi itibari ile  E-Fatura  uyg ulamas ına  
 g eçecektir. 

 

 
Sistemin planlanan şekilde çalışması firmanız ve firmamızın vergi mevzuatı açısından risk altına 
girmemesi ve operasyonel sorunlar yaşanmaması için söz konusu zorunlulukları değerlendirmenizi 
önemle tavsiye ederiz. Öncelikli olarak, söz konusu sirküler ekinde yayımlanan listelere bakarak, 
firmanızın bu firmalardan 2011 yılında herhangi bir mal alıp almadığı (tutarına bakılmaksızın) ve 
dolayısıyla 2011 yılı firma hasılatınız açısından e-fatura uygulamasına girme zorunluluğu bulunup 
bulunmadığının tespit edilmesi önem arz etmektedir. 

 

 
Bu sebeple firmanızında E-Fatura uygulamasına dahil olup olmadığının ulaşacak  yazı sonrası 

Evet Hayır 

 
 

 
kutucuklarının işaretlenerek tarafımıza fatih.oksuz@beyazsistem.com adresine e- mail aracılığı 
ilebildirilmesini rica ederiz 

 

 
İlgili Kanun metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz. 

 

 
 421 Sıra Num aralı Tebliğ  

 58 Sıra No'lu VUK Sirk üleri  
 
 
 
 

Saygılarımızla, 
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