
LUCA Sunumu 
ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE UYGULAMALARINDA SON 
GELİŞMELER  
 
                                                      Taslak  Tebliğler 
                                
                                         e Serbest Meslek Makbuzu 
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E Serbest Meslek Makbuzu E Müstahsil Makbuzu 
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Brüt Satış Hasılatı Uygulama 

₺35.000.000,00     

₺32.500.000,00     

₺30.000.000,00     

₺25.000.000,00     

₺20.000.000,00     

₺15.000.000,00     

₺10.000.000,00     

₺7.500.000,00     

₺5.000.000,00     

₺2.500.000,00     

₺0,00     

e-Fatura  +  e-Defter  10.000 (2013)  
  

e-Fatura  +  e-Defter  104.721 (2016)  
  

İnternetten Satış 
 

Var e-Arşiv Fatura + e- Fatura 36.827 



:: Sadeleştirme ve basitleştirme  19  adet Genel Tebliğ  yerine TEK bir Genel Tebliğ Taslağı 
Hazırlandı.(e-Dönüşüm 12 Uygulama oldu) 

:: Kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni dahil olacak mükellef grupları 

:: Mevzuatımıza dahil olan yeni elektronik belge uygulamaları (e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-
Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Gider Pusulası )  

:: e-Arşiv Fatura Uygulamasından da GİB tarafından mükelleflere ücretsiz olarak sunulan PORTAL 
yöntemi ile yararlanılabilmesi imkanının getirilmesi, (e Belge olarak GİB Portal üzerinden 
düzenlenebilenlerin Başkanlığa ait elektronik imza ya da mali mühür ile imzalanabilmesi 
öngörülmektedir) 

:: e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce 50.000 (30.000) TL’yi 
aşması halinde söz konusu, faturaların e-Arşiv Fatura  
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e-DEFTER VE e-BELGE UYGULAMALARI TEK TEBLİĞ TASLAĞI 



::Elektronik defter uygulamasında elektronik defterler oluşturuluncaya kadarki süreçte 
muhasebe kayıtların Muhasebe Fişleri ile  tevsik olunması gerektiği, 

::Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin sistemlerinde oluşabilecek elektronik 
vb. diğer ikincil kopyalarının Başkanlıkta veya Başkanlıktan  izin alan saklamacı kuruluşlarda 
1.1.2020  tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğunun getirilmesi, 

::Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Perakende Satış Fişi yerine        
e-Arşiv Fatura 500 TL) 

::e-İrsaliye (E Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler ile nihai tüketiciler için de e 
İrsaliye düzenlenmesi sağlanmaktadır.) 

:: e-Müstahsil Makbuzu, e-Bilet, e-SMM 

 ::Cezalar 
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e-DEFTER VE e-BELGE UYGULAMALARI TEK TEBLİĞ TASLAĞI 
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Değişiklik Öngören Kriterler Yürürlükteki Uygulama Taslaktaki Uygulama 

Ciro Limiti  
Brüt Satış Hasılatı/Gayri safi iş 
hasılatı 
 

10 Milyon TL 
 -İade, İskonto Düşülmeden Önceki Gelir Tablosu 60 

grubu 

5 Milyon TL  
 -İade, İskonto Düşülmeden Önceki Gelir Tablosu 60 grubu 

 

Zorunlu Uygulamalar e-Fatura + e-Defter e-Fatura + e-Defter+ e-Arşiv Fatura 

Hasılat İçin Geçerli Olan Mali Yıl 2014 ve Müteakip Yıllar 2018 ve Müteakip Yıllar 

Geçiş Tarihi (Cirodan dolayı) 2016 yılında ciroyu sağlamış olanlar, 
01.01.2018 
 

Ciro limitini 2018 de sağlayanlar: 01.01.2020 dan 
itibaren, 
 2019 ve izleyen yıllarda sağlayanlar izleyen 2 yılın 
başından itibaren. 
 
*****01.07.2020 Değişiklik***** 
 

Genel Düzenleme 
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Değişiklik 
Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama E Fatura Geçiş Süresi 

 
 
Elektronik 
Faturaya 
Uygulamasına 
Geçiş 
Zorunluluğu 

 
 
a)Brüt Satış 
Hasılatı 
10 Milyon 
 
b)e-Arşiv 
Fatura 
Uygulaması 

- 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları 
ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.  

 
 
- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I 

sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. 

 
- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) 

sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.  
 
 
- Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı 

işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet 
ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan 
internet reklamcılığı hizmet aracıları. 

 

2018 Yılı ---- 01.01.2020 
2019 ve sonraki yıllarda izleyen ikinci 
yılın başında 
 
EPDK Lisans ya da ÖTV Mük. 2019 ise 
01.01.2020 
2020 ve müt. Lisans ya da ÖTV Tesis Ayı 
izleyen 4.ay başı(bu suretle hesaplanan tarih ile 

yıl sonu tarihi arasındaki sürenin 3 aydan az kalması 
veya hesaplanan tarihin ertesi yıla sarkması halinde; 
ertesi yılın başından) 
(bayilik lisansı dahil) 

 
1/1/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip 
hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta 
belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe 
başlayacak mükelleflerin ise işe başlama 
tarihinden itibaren 3 ay içinde) 

Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Madde:4-1) 
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Değişiklik Öngören Kriterler Yürürlükteki Uygulama Taslaktaki Uygulama 

 
İhracat İşlemleri (KDV 
11.Madde Kapsamında Mal 
İhracı ve yolcu beraberi eşya 
ihracı) 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı 
mükelleflerin, gümrük beyannameli mal 
ihracı ile yetkili aracı kurumlar yoluyla 
iade alınan yolcu beraberi eşya ihracı 
işlemlerinde zorunlu. 
 
 - İadenin gümrükten çıkarken banka şubesinden 
alınması, 
 - İadenin gümrük çıkışından sonra alınması, 
 - Verginin elden iadesi ve 
 - İadenin avans olarak ödenmesi 
 
 yöntemleri kullanılıyorsa, bunlar daha önce 
yapıldığı gibi, matbu (kağıt veya e-Arşiv fatura) 
olarak düzenlenmeye devam etmekteydi 
 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı 
mükelleflerin bavul ticareti kapsamında 
düzenleyeceği ÖZEL FATURA’ların da 
1.1.2020 den itibaren e-Fatura olarak 
düzenlenmesi zorunluluğu geliyor.  
 
Mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı 
uygulamasında bir değişiklik yoktur. 
Önceki düzenlemeler halen aynıdır.  
  

          Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Madde:4-1) 
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Değişiklik 
Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama e-Arşiv Fatura Geçiş Süresi 

 
 
E-Arşiv Fatura 
Uygulamasına 
Geçiş 
Zorunluluğu 

 
 
a)Brüt Satış 
Hasılatı 
5 Milyon + 
İnternetten 
Satış 

- 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
ile 20/06/2015 Tarih ve 29392 Sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliğinde belirtilen açıklamalara göre, elektronik defter 
ve elektronik fatura uygulamalarına dahil olma 
zorunluluğu bulunan mükellefler, en geç 1/9/2019 
tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 
tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek ve bu 
tarihten itibaren düzenleyecekleri faturaları, Bu Tebliğin 
14 üncü maddesinde belirtilen istisnai durumlar haricinde 
e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri 
zorunludur. 
 

- Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet 
Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayanların e-
Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu  

01.09.2019 
1/1/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap 
dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen 
işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak 
mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 
ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 
tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek 
zorundadırlar.  
E Fatura Uygulamasına zorunlu/İhtiyari olarak 
geçenler 
İnternet Üzerine satışa/reklama aracılık edenler, 
ilan yayınlayanlar 
Analiz/İnceleme neticesinde riskli ya da vergiye 
uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilenler 

Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Madde:4-2) 
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Değişiklik Öngören 
Kriterler 

Yürürlükt
eki 

Uygulama 

Taslaktaki Uygulama 

Fatura Bazında e-Arşiv 
Faturasına Geçmek 
Zorunda Olanlar 

- 
 
 

YENİ BİR UYGULAMA: 
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1/1/2020 tarihinden itibaren 
düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50 Bin TL ve üzerinde olması 
halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv uygulaması kapsamında “e-Arşiv Fatura” olarak 
ve Başkanlıkça sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu 
 
Aynı günde aynı vergi mükellefine düzenlenen/düzenlenecek faturalar topluca birlikte 
değerlendirilecek olup, faturaların vergi dahil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması 
halinde, e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır. 
Vergiler Dahil Toplam Tutarı 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 
vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi)aşan faturalar  01.01.2020 

         Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Madde:4-2) 
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Değişiklik Öngören Kriterler Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama 

e-Arşiv Fatura Kapsamında 
Olanların Kağıt Fatura 

Kullanımları 

-  
e-Arşiv Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin sistemlerinde meydana gelebilecek arıza 
ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura 
bulundurmaları zorunludur. Bu durumla ilgili tevsik edici belgelerle birlikte en çok 15 gün içinde 
Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.” 
 
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin, milli savunma, istihbarat ve güvenlik 
amaçlı mal veya hizmet alımlarına ilişkin olarak Başkanlıktan özel izin alan kurumlara matbu 
fatura düzenlenmek üzere yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.” 
 

e-Arşiv Faturalarının 
Düzenlenmesinde ve 

Müşterilerine Kağıt Ortamda 
İletilmesinde El Terminallerinin 

Kullanılması 

- EPDK’dan alınan dağıtım veya tedarik lisansları ile doğal gaz ve elektrik dağıtım ve satış 
faaliyetinde bulunanlar ile 11/6/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu 
Taşıma Yönetmeliği uyarınca M1, M2 ve M3 yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmeleri ile 
Başkanlıktan yazılı izin alan mükelleflerin, e-Arşiv Faturalarının düzenlenmesinde ve müşterilere 
kağıt ortamda tesliminde, el terminallerini de kullanılabilmeleri mümkün bulunmaktadır. El 
terminalleri aracılığı ile verilecek elektronik belgelerin kağıt çıktılarında matbu belge 
kullanılabileceği gibi standartları 52 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme 
Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ’inin 5 inci 
bölümünde belirtilen termal kağıtlar da kullanılabilecektir. Bahse konu mükellefler; 
matbu/termal kağıtta yer alan bilgilerle elektronik ortamda oluşturdukları faturalarda yer alan 
bilgilerin aynı olması koşuluyla sayaç mahallinde el terminalleri ile fatura düzenleyebilir ve kağıt 
çıktısını el terminali aracılığı ile iletebilir.” 
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Değişiklik 
Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama 

 
e-İrsaliye 
Uygulaması  

 
İhtiyari 
Uygulama 

Zorunluluk Kapsamında Olanlar; 
- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler,  

- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana 
bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler, 

- Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme 
ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan 
gerçek ve tüzel kişi mükellefler,  

- 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini 
gerçekleştiren mükellefler,  

- e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten 
eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler, 

- Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan 
Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar, 

- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya 
satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 

0
1
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1
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0

2
0

    *****0
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7
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0

2
0

 
 

Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Madde:4-3) 
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Değişiklik 
Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama 

 
 
 
e-Serbest 
Meslek 
makbuzu 

 
 
 
İhtiyari 
Uygulama 

 
 
 
 
e-Serbest Meslek Makbuzu 
uygulaması, tüm serbest 
meslek erbapları için 
1/1/2020 tarihinden 
itibaren zorunlu olup, 
dileyen serbest meslek 
erbapları bu Tebliğin yayım 
tarihinden itibaren de 
uygulamaya dahil 
olabileceklerdir.  

Serbest meslek erbaplarından;  
 
a) 1/9/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/1/2020 tarihine,  

 
b) b) 1/9/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise 

işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna,  
 
kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden 
itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak 
düzenlemeleri zorunludur. 

 
Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbabı 01.02.2020 tarihi itbari ile 
faaliyetine devam etmekte olanların 01.06.2020 tarihine 
01.02.2020 tarihinden (bu tarih dahil ) itibaren faaliyetine başlayacak 
olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3. ayın sonuna  
 

Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Madde:4-4) 
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Değişiklik 
Öngören 
Kriterler 

Yürürlüktek
i Uygulama 

Taslaktaki Uygulama 

 
 
 
e-Müstahsil 
Makbuzu 

 
 
 
İhtiyari 
Uygulama 

 
 
 
 
e-Fatura uygulamasına geçmek 
zorunda olan mükelleflerden 
faaliyetleri gereği aynı zamanda 
müstahsil makbuzu düzenlemek 
zorunda olanlar 

e-Müstahsil makbuzunu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler,  
 
1/1/2020 tarihine kadar gerekli başvuruları yaparak e-Müstahsil Makbuzu 
Uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzunu e-
Müstahsil Makbuzu Uygulaması kapsamında “e-Müstahsil Makbuzu” 
olarak düzenlemeleri zorunludur. 
 

e Fatura uygulamasına kayıtlı olanlardan faaliyetleri gereği 
müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 
Komsiyoncu veya tüccar olarak sebe ve meyve ticaretiyle iştigal 
edenler Başkanlıkça kendilerine e –Müstahsil Makbuzu 
uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilen mükellefler 01.07.2020 
tarihine kadar 
 

         Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Madde:4-5) 
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Değişiklik Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama 

 
 
 
e-Gider Pusulası 

 
 
 

 
 
e-Gider Pusulası Uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını 
yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler. Başkanlık mükellef, sektör ve faaliyet alanları 
itibariyle en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek e-Gider Pusulası Uygulamasına zorunlu olarak dahil 
olması gereken mükellef gruplarını belirlemeye ve bunları www.efatura.gov.tr internet adresinde 
yayınlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.  

        Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Madde:4-6) 
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Değişiklik 
Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama e-Bilet 

 
 
 
e-Bilet 

 
 
 
İhtiyari 

 
 

- Kara ve Deniz Yolu İle Şehirlerarası veya Uluslararası Yolcu Taşımacılığı İşi İle İştigal 
Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet ve Yolcu Listesi Düzenlemeleri  

 
- Hava Yolu İle Yurt İçi Veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi İle İştigal Eden Mükelleflerin 

Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemeleri 

 

 
 
 
D1 yetki belgeli işletmeler 
1/1/2020 tarihine kadar 
 
 

           Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Madde:4-7) 
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Değişiklik 
Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama 

 
 
 
e-Bilet 

 
 
 
İhtiyari 

 
 

- Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri, usul ve esasları bu 
Tebliğde belirtilen e-Bilet uygulamasına geçmek, düzenleyecekleri giriş biletlerini 
e-Bilet olarak düzenlemek ve düzenledikleri her e-Bilet belgesindeki bilgileri, 
Başkanlıkça yayınlanan “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan “Bilgi Fişleri” 
Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz”da belirtilen şekilde 
“e-Bilet Bilgi Fişi (Sinema)” olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda kayıt 
altına almak amacıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz(YN ÖKC) kullanmak 
zorundadırlar 

 
Yerli ve yabancı sinema filmi 
gösteriminde bulunan sinema 
işletmeleri 1/1/2020 tarihine 
kadar e-Bilet uygulamasına 
geçmek, bu tarihten sonra 
düzenleyecekleri giriş 
biletlerini e-Bilet olarak 
düzenlemek zorundadırlar 
 

            Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Madde:4-7) 
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Değişiklik 
Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama 

 
 
e-Sigorta 
Komisyon 
Gider 
Belgesi 

 
 
  

 
 

- e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulaması, sigorta 
şirketlerinin acentelerine ödedikleri komisyonlar için acenteleri 
adına düzenledikleri ve acenteler tarafından düzenlenen fatura 
yerine geçen ve hali hazırda kağıt ortamda düzenlemekte olan 
“Sigorta Komisyon Gider Belgesi”nin e-Sigorta Komisyon Gider 
Belgesi uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından 
elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, 
muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt 
ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz 
edilebilmesine imkan veren uygulamadır.  

 
 
Sigorta şirketleri, 1/1/2020 tarihine kadar gerekli 
başvurularını yaparak e-Sigorta Komisyon Gider 
Belgesi uygulamasına dahil olmak ve bu tarihten 
itibaren düzenleyecekleri sigorta komisyon gider 
belgelerini, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi 
olarak elektronik ortamda bu Tebliğde belirtilen 
usul ve esaslara göre düzenlemek ve alıcılarının 
talebi doğrultusunda elektronik ya da kağıt 
ortamda teslim etmek zorundadırlar.  

            Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Madde:4-8) 
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Değişiklik 
Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama 

 
 
 
e-Sigorta 
Poliçesi 

 
 
  

 
 

- Sigorta Poliçesi Uygulaması, Sigorta Şirketleri ile acentelerinin hali 
hazırda kağıt ortamda düzenlemekte olan Sigorta Poliçelerinin e-
Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından 
elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına 
talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, 
elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren 
uygulamadır. Bu Tebliğde düzenlenen e-Sigorta Poliçesi, yeni bir belge 
türü olmayıp, kağıt ortamdaki Sigorta Poliçesi ile aynı hukuki niteliklere 
sahiptir. 

 
 
Başkanlık en az 3 aylık zaman süresi 
belirleyerek, sigorta şirketlerinin e-Sigorta 
Poliçesi Uygulamasına dahil olma 
zorunluluğu getirmeye ve bu durumu 
www.efatura.gov.tr internet adresinde 
yayınlanacak duyurularla belirlemeye 
yetkilidir.  

           Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Madde:4-9) 
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Değişiklik 
Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama 

 
 
 
e-Döviz 
Alım Satım 
Belgesi 

 
 
  

 
 

- e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması, döviz alım ve satım 
faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler tarafından kağıt ortamda 
düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, e-
Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına dahil olan mükellefler 
tarafından elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, 
muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda 
iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine 
imkan veren uygulamadır. Bu Tebliğde düzenlenen e-Döviz Alım-
Satım Belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki Döviz Alım 
ve Döviz Satım belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.  

 
 
Başkanlık en az 3 aylık zaman süresi 
belirleyerek, yetkili müesseselerini e-Döviz 
Alım-Satım Belgesi Uygulamasına dahil 
olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu 
www.efatura.gov.tr internet adresinde 
yayınlanacak duyurularla belirlemeye 
yetkilidir.  

           Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Madde:4-10) 
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         Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Ortak Hükümler 11-7) 

  
 
e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 6 ncı 
maddesinin 1 numaralı fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler 
tarafından, vergi dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar (2020 ve izleyen yıllar için bu tutar yeniden değerleme 
oranında artırılarak uygulanacaktır) olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın, 
“müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde 
“NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi halinde, düzenlenen bu belge perakende satış fişi veya 
ödeme kaydedici cihaz fişi olarak kabul edilecektir.  
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Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Ortak Hükümler 11) 

 
Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerden (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), e-Serbest Meslek Makbuzu 
uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dahil olanların, banka veya kredi kartı ile yapacakları tahsilatlara ilişkin 
düzenlenecek ÖKC Bilgi Fişi (e-SMM Bilgi Fişi)’nde yer alan banka işlem bilgilerinin (işyeri no, terminal no, tahsilatta 
kullanılan banka veya kredi kartı numarasının son dört rakamı, kart sahibinin adı soyadı, tahsilat tutarı, onay kodu ) e-
Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer verilmesi ve ÖKC bilgi fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla, EFT-POS özellikli 
yeni nesil ödeme kaydedici cihazların da 379 ve 382 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen POS (fiziki 
ve/veya sanal) cihazı yerine kullanılması mümkün olup EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC’den düzenlenen bilgi fişi e-
Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer. 
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Elektronik Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak 
Düzenlenmesi veya Hiç Düzenlenmemesi 
 Tebliğin 11.7. bölümünde belirtilen zorunlu haller hariç olmak üzere, elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu 
getirilen belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemesi halinde Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar 
uygulanır 
 
Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, 
müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan 
farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine 
göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 
240 Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde 
özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel 
usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000 Türk lirasını geçemez.  
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Elektronik Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak 
Düzenlenmesi veya Hiç Düzenlenmemesi 
 

2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen 
fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca düzenlenme 39 zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, 
düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya 
elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere 
kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması 
halinde, her bir belge için 240 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel 
usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12.000 Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise 120.000 Türk lirasını geçemez. 
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Elektronik Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak 
Düzenlenebileceği Haller 

Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin;  
 
a) Gelir İdaresi Başkanlığının ve elektronik belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem 
sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,  
 
b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratör kuruluşların 
bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre 
ile sınırlı kalmak kaydıyla),  
 
c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanm 
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VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 507) 
 
Elektronik Ödeme Sistemleri 
 
GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULACAK 
Ödeme işlemlerinin, özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, 
anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik (e-posta, sms, 
bankacılık uygulamaları) veya kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zorunlu olacak. 
 

İZİN ALINACAK 
Finans kuruluşlarının, iş birliği yapacağı özel entegratör ile ödeme kaydedici cihaz üreticilerinin ise banka, elektronik para kuruluşu ya da ödeme 
kuruluşu ve özel entegratör ile birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak GİB'e yazılı olarak başvurması gerekecek. 
Değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamlayan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da izin verilen finans kuruluşları ve cihaz 
üreticileri, kendilerine izin yazısında bildirilen tarihten geçerli olmak üzere ödeme-tahsilat ve elektronik belgelerin düzenlemesi hususunda 
mükelleflere hizmet verebilecek 
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E Fatura  +  E Defter  10.000 (2013)  

  

E Fatura  +  E Defter  104.721 (2016)  

  

Var E Arşiv Fatura + E Fatura 

Brüt Satış 
Hasılatı Uygulama İnternet Rek. Aracılık 01.01.2020 

₺30.000.000,00     

₺25.000.000,00 

₺20.000.000,00     

₺15.000.000,00     

₺10.000.000,00     

₺7.500.000,00     

₺5.000.000,00     

İnternetten 
Satış 

 

e-Arşiv Fatura +      e-Fatura 

+ e-Defter 

e-Arşiv Fatura +      e-Fatura 

+      e-Defter +      e-İrsaliye 
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Değişiklik 
Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama E Defter Geçiş Süresi 

 
 
Elektronik 
Defter 
Uygulamasın
a Geçiş 
Zorunluluğu 

 
 
a)Brüt Satış 
Hasılatı:10 
Milyon 
 

1- 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya 
satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.  
 
 
2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I 
sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan 
mükellefler.  
 
3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli 
(III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.  
 
b) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli 
cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu 
kuruluşlarının elektronik defter uygulamasından yararlanma 
zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak uygulamaya 
dahil olabilirler.  

2018 Yılı ---- 01.01.2020 
2019 ve sonraki yıllarda izleyen ikinci yılın 
başında 
 
EPDK Lisans ya da ÖTV Mük. 2019 ise 
01.01.2020 
2020 ve müt. Lisans ya da ÖTV Tesis Ayı 
izleyen 4.ay başı(bu suretle hesaplanan tarih ile yıl sonu 

tarihi arasındaki sürenin 3 aydan az kalması veya hesaplanan 
tarihin ertesi yıla sarkması halinde; ertesi yılın başından) 

 
1/1/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap 
dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen 
işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak 
mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 
ay içinde) 

Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler (Madde:5) 
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Değişiklik 
Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama 

 
E-Defter ve 

Beratları 
İmzalama 

 
 
 
 

 
Firmanın Mali 

Mührü İle 
İmzalama 

MÜKELLEFİN ONAYI/MUVAFAKATİ İLE ÖZEL ENTEGRATÖR KURULUŞLARIN DA E-DEFTERİ İMZALAYABİLMESİ MÜMKÜN 
KILINIYOR. 
 
1-E Defter ve beratların mükelleflerin kendilerine ait e-imza/ mali mühür ile imzalanması esas olmakla birlikte, 
mükellefler tarafından noterde tanzim olunan özel vekaletnamede veya Başkanlık tarafından belirlenen usullere göre 
oluşturulan e imza ile imzalanmış muvafakatnamede belirtilmesi kaydıyla e Defter saklama hizmetleri yönünden teknik 
yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan elektronik fatura özel entegratörlerin mali mührü ile imzalanması 
da mümkündür. Bu amaçla tanzim olunan özel vekâletnamede veya muvafakatnamede; hangi dönemlere ait elektronik 
defter ve beratların hangi özel entegratör tarafından imzalanmasına yetki verildiği açık bir şekilde belirtilmeli ve 
mükellef tarafından söz konusu vekâletname veya muvafakatname bilgilerinin elektronik defter uygulaması aracılığı ile 
Başkanlık sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Tanzim olunan özel vekaletname veya muvafakatname bilgilerinin 
Başkanlık sistemine yüklenmesini müteakip, vekaletnamede veya muvafakatnamede belirtilen vergilendirme 
dönemlerine ait elektronik defter ve beratların özel entegratörün mali mührü ile imzalama işlemi gerçekleştirilebilir. 
Vekaletnamede veya muvafakatnamede belirtilmeyen dönemlere ait elektronik defter ve beratların mükellefin 
kendisine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalanması gerekmektedir.” 
e-Defter saklama konusunda izin almak isteyen firmalardan özel entegratör bilgi işlem sistemleri denetim kılavuzunda 
belirtilen isterler aranacak,  

E Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) 
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Değişiklik 
Öngören Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama 

Saklama ve 
İmzalama 

Saklama  
Yükümlülüğünün 
Firmaya Ait 
Olması 

MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ MÜKELLEFTE OLMAK ÜZERE, İKİNCİL KOPYALARININ 
ŞİFRELİ VE GÜVENLİ ŞEKİLDE SAKLAMACI KURULUŞLARDA SAKLANMASI 
 
2-Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin kendilerine ait bilgi işlem 
sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburi olup, Başkanlıktan elektronik defter saklama hizmeti 
konusunda izin alan özel entegratörler haricinde üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında 
muhafaza işlemi Başkanlık ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. 
Muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.”  
e-Defter yetkilendirilmiş kurumda şifreli ve sıkıştırılmış olarak saklanacak, defteri açık okuma 
anahtarı yalnızca GİB’de olacak, GİB tarafından paylaşılacak olan sıkıştırma ve şifreleme 
uygulaması zorunlu olarak kullanılacak, 
 

E Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) 
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Değişiklik Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama 

 
Muhasebe Fişleri 

  
(e-Muhasebe Fişi 

tutulabilmesi imkanı) 
 

e-Defter tutanlar 
muhasebe fişi kullanmak 

zorunda olacak 
 

- Elektronik defterlere ilişkin muhasebe kayıtlarını 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 219 
uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen “muhasebe fişleri”, “primanota” ve “bordro” 
gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalarla gerçekleştirmesi ve bu 
belgeleri elektronik defter kayıtları ile birlikte muhafaza ve yetkili mercileri tarafından 
istenildiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik defterlerin oluşturulmasına ilişkin 
sürelerden önce, defter kayıtlarının varlığı tanzim olunan muhasebe fişleri, primanato ve 
bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalarla tevsik ve ispat 
olunması gerekmektedir. Muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan 
muhasebe fişleri kağıt ortamda muhafaza edilebileceği gibi Başkanlıkça belirlenecek 
usul ve esaslara uygun olması koşuluyla elektronik ortamda da muhafaza 
edilebilecektir. Muhasebe fişlerinin elektronik ortamda muhafaza edilmesine ilişkin 
usul ve esaslar www.edefter.gov.tr  internet adresinde yayınlanacak “e-Defter 
Uygulama Kılavuzunda” açıklanacaktır.” 

E Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) 
 

http://www.edefter.gov.tr/
http://www.edefter.gov.tr/
http://www.edefter.gov.tr/
http://www.edefter.gov.tr/
http://www.edefter.gov.tr/
http://www.edefter.gov.tr/
http://www.edefter.gov.tr/
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Değişiklik Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

Taslaktaki Uygulama 

Elektronik imza 
aracının bozulması 
halinde izlenecek 
usul belirtilmiştir.  

Elektronik defter tutanlar, elektronik defterlerin oluşturulması sırasında kullandıkları bilgi işlem 
sisteminin sağlıklı biçimde çalışabilmesi ile ilgili yeterli teknik ve güvenlik önlemlerini almakla 
yükümlüdür. E defter ve beratların imzalanmasında kullanılan elektronik imza araçları ile mali 
mühürlerin, mükelleflerin elinde olmayan sebeplerle arızalanması çalınması vb. diğer nedenlerle 
elektronik defter ve beratların bu Tebliğde öngörülen sürelerde imzalama işleminin 
gerçekleştirilememesi halinde, mükellefler söz konusu durumu ve yeni elektronik imza aracının / mali 
mührün teminine yönelik başvuru işlemlerini yapıldığını tevsik eden bilgi ve belgelerle Başkanlığa 
başvurmak zorundadır. Yeni elektronik imza aracının / mali mührün temin edilmesini müteakip üç 
işgünü içinde imzalanan defterlere ait berat dosyalarının Başkanlık sistemine yüklenmesi 
gerekmektedir.” 

              E Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) 
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Değişiklik Öngören Kriterler Yürürlükteki Uygulama Taslaktaki Uygulama 

E-Defter ve Beratların 
belirtilen sürelerde 
oluşturulmaması, 
yüklenmemesine ilişkin 
müeyyide  

- UYGULAMAYA AÇIKLIK GETİRİLMİŞTİR. 
 
 

Elektronik defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, bu 

Tebliğin 3.3.3. bölümünde belirtilen sürelerde elektronik 

defterlerini oluşturmaması, imzalamaması/onaylamaması veya 

oluşturulan elektronik defter dosyalarına ait berat dosyalarının 

Başkanlığın onayına sunulmak üzere Başkanlık sistemlerine 

yüklememesi halinde Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355 inci 

maddesinde belirtilen özel usulsüzlük cezası uygulanır.” 
 

 

           E Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) 
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Değişiklik Öngören 
Kriterler 

Yürürlükteki 
Uygulama 

 

İsteyen mükelleflerin e Berat dosyalarını geçici vergi dönemleri itiabarıyla 
yükleyebilmeleri sağlanmaktadır. 
e-Defter ve berat dosyalarının özel entegratörlerin veya yazılım uyumluluk 
onayı verilen uyazılım firmalarının ya da defter tutma hususunda 3568 sayılı 
Kanun hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek mensuplarının Mali 
Mührü ya da NES’i ile imzalanması/onaylanması öngörülmektedir. 
e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının,  
Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerde ya da Başkanlıkta 10 yıl süreyle 
saklanması öngörülmektedir. 
  

              E Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) 
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Teşekkürler 
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:: Tanımı, Yasal Dayanağı Ve Amacı 
 

:: Kimleri Kapsadığı, İçeriği 
 

:: Verilme Usulü ve Süreleri 
 

:: Hangi Vergi Dairesine Verileceği 
 

:: Başvuru Şekli 
 

:: Düzeltme Beyannamesinin Nasıl Verileceği 
 

:: Meslek Mensuplarının Sorumluluğu 
 

:: Ceza Uygulamaları 
 

:: Uygulamada Yaşanan Sorunlar 
 

:: Örnekler ve Özet Bilgiler 
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AMACI 
 

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması 
 

Gönüllü uyumun teşvik edilmesi 
 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması 
 

Bürokrasinin azaltılması 
 
KAPSAM GİRENLER 
 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle 
yükümlü olanlar. (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) 
 

Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklar. 
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DİKKAT: 
 

Vergiden Muaf olan; 
Özel bina inşaatı dosyaları, 
Basit Usulde vergilendirilen mükellefler, 
EK 9 dışında ev hizmetinde personel çalıştıranlar, 
Apartman ve site yönetimleri, 
Dernek ve Vakıflar da bu kapsamdadır. 
 

BEYANNANİN VERİLME USULÜ  NASIL OLACAK? 
⦁ Elektronik Ortamda verilir. 
⦁ Belge mahiyetinde “Asıl / Ek / İptal” seçeneklerinden uygun olanı seçilir. 
⦁ Beyannamenin verilme amacına uygun olan tahakkuk nedeni seçilir. Örnek: Yasal süresinde verilen beyanname ise tahakkuk 
nedeni olarak yasal süresinde verilme seçilecektir. 
⦁ Kanun no ve Belge türüne göre ayrı ayrı tahakkuk fişleri oluşturulur. 
 

ÖRNEK: 
Bir işverenin aynı ay içerisinde 5510, 4447 ve 6111 sayılı kanunlara göre işçi çalıştırması durumunda Muhtasar Prim ve Hizmet 
Beyannamesinin onaylanması sonrası 3 adet SGK Tahakkuku ve 1 adet Vergi Tahakkuku olmak üzere toplam 4 adet tahakkuk 
düzenlenmiş olacaktır. 
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BEYANNAMEYİ AYLIK OLARAK VEREBİLMEK İÇİN BAŞVURU YAPMAK GEREKİR Mİ? 
Sistem çalışanı olan tüm işyerlerinin Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamelerini otomatik olarak aylığa çevirecek. Aylığa 
çevirmek için başvuru yapmaya gerek yoktur. 
 
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE ALT İŞVEREN BİLDİRİMLERİ NASIL YAPILACAKTIR? 
Alt işverenler, asıl işverenlerin Kurum işyeri sicil numarası ve kendilerine ait alt işveren kodunu yazarak çalıştırdıkları 
sigortalıları için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vereceklerdir 
 
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEK 
a) Vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için: Kestikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı, 
b) Vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile kesintiye tabi ödemesi bulunmayıp personel çalıştıran; 
              Basit usul mükellefler      : GV mükellefiyetinin bulunduğu 
              Gerçek kişiler                    : İkametgahının bulunduğu  
              Diğerleri                             : Kanuni merkez/iş adresinin bulunduğu  
 
Gerçek Kişi ise İkametgahın Olduğu Yerde (Mükellefiyetsiz 003 den mükellefiyet açılacak) yer vergi dairesidir. 
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BİRDEN FAZLA VERGİ DAİRESİNDE STOPAJ MÜKELLEFİYETİ BULUNANLAR BEYANNAMEYİ HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERECEK? 
 
Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet 
bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların 
ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.  
Buna göre; 
 a) Şubedeki ücretler merkezden ödeniyorsa, merkezin bağlı olduğu vergi dairesine, 
 b) Şubedeki ücretler şubeden ödeniyorsa, şubenin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. 
  
ÖRNEK: 
İstanbul ve Ankara illerinde ticari faaliyette bulunan bir işveren; 
Tüm ücret ödemelerini İstanbul merkezden, İşyeri kira ödemesini ise Ankara şubeden yapmaktadır. 
Hem İstanbul hem Ankara ücret ödemelerini İstanbul’dan yaptığı için ücret ödemelerine ilişkin gelir vergisi kesintileri ile 
çalışanların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini İstanbul Vergi Dairesine, 
 
Ankara şube işyeri kira ödemesini Ankara’dan yaptığı için kira üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintilerinin ise Ankara Vergi 
Dairesine verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. 
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ÖRNEK: 
Kanuni merkezi Ankara ilinde bulunan bir işverenin aynı zamanda İstanbul, İzmir, Eskişehir illerinde şubeleri vardır. Mükellef 
Eskişehir şubesindeki çalışanları hariç olmak üzere tüm ücret ödemelerini Ankara merkezden yapmaktadır. 
 
İşveren Ankara, İstanbul, İzmir’ de bulunan iş yerlerinde çalışan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Ankara’da 
ki Vergi Dairesine; 
Ancak Eskişehir şubesinde çalışanların ücret ödemelerinin bu ilde yapılıyor olması nedeniyle, buradaki sigortalıların prime esas 
kazanç ve hizmet bilgileri ile vergi kesintilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Eskişehir vergi dairesine 
elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir. 
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BANKALAR MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMELERİNİ HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERECEKLER? 
 

Bankalar, Türkiye genelindeki tüm şubelerine ait kesilen vergiler ile çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet 
bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) tek bir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Büyük 
Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına beyan edilecektir. 
 
 
KİMLER BEYANNAMELERİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA KENDİLERİ GÖNDEREBİLİR? 
 

:: Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler, 
:: Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler, 
:: Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas 
kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan işverenler, Muhtasar ve Pirim Hizmet Beyannamelerini 
elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir. 
 
Taslak Tebliğ 
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YASAL SÜRESİ DIŞINDA VERİLMESİ 
:: VUK 115 den Dolayı Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi 26’sına uzadı. 
:: Beyanname yasal süresi dışında yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilir 
:: Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri sosyal güvenlik il müdürlüğü/ merkezince incelenir 
:: Uygun bulunursa tahakkuk onaylanır 
:: Uygun bulunmazsa tahakkuk onaylanmaz 
 
E Bildirge V2’den takip edilir 
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BİTEN ÖZEL BİNA İNŞAATI VE İHALELİ İŞLERDE İLİŞİKSİZ BELGESİ ALMAK İÇİN BEYANNAME VERİLME SÜRESİ NEDİR? 
 
Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan işyerleri için, 
sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş 
olduğu ay içerisinde de verilebilir. 
 
Söz konusu işlemlere ilişkin sigortalıların bir önceki aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edilmesini 
gerektiren bir durum olması halinde bu beyannamenin de verilmesi gerekmektedir. 
 
Bununla birlikte, aynı döneme ait olup kanuni süresi içerisinde verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesinin, söz konusu işlemlere münhasır olarak verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yer alan 
bilgileri de kapsaması gerekmektedir. 
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ÖRNEK: 
03.07 de başlayan ve 08.09 da tamamlanan 7 işçi çalışan özel inşaatında ilişik kesme belgesi almak için; 
Ağustos ve 01.09-08.09 dönemlerine ait Prime Esas Kazanç Ve Hizmet Bilgilerini içeren Muhtasar Prim Ve Hizmet 
Beyannamesinin verilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca; Ağustos dönemi için 23 Eylül’e kadar, 
Eylül dönemi için 23 Ekim’e kadar verilecek olan Muhtasar Prim Ve Hizmet Beyannamelerinin ilişik kesmek için daha önce 
verilmiş olan beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsayacak şekilde verilmesi gerekir. 
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CEZA UYGULAMASI NASIL OLACAK? 
 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde 213 
sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı 
Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir. 
 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU NEDİR? 
 

Meslek Mensupları; 
Gecikme zammı 
Gecikme cezası 
İdari para cezaları 
Fazla ve yersiz ödemelerden 
İşveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 
 

HANGİ DURUMDA MESLEK MENSUPLARI SORUMLU OLUR? 
 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin; defter, kayıt ve belgelere uygun olmamasına 
::  Meslek mensuplarının kendi kusurlu davranışları sebebiyet vermeli 
::  Durum kurumca ve adli mercilerce tespit edilmiş olmalı – Defter ve belgeler yazılı ortamda meslek mensubuna intikal 
ettirilmiş olmalı. (Mail-fax-kısa mesaj yazılı tutanak vb ile) 
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UYGULAMADA YAŞANAN BAŞLICA SORUNLAR 
 

:: Sistem çok yavaş çalışıyor. Stopaja ilişkin kısmın onaylanması kısa sürse bile sigortalı çalışan bilgileri kısmı SGK tarafından 
kontrol edildiği için çok daha fazla zaman alıyor. Bir beyannamenin kontrol işlemi 3-5 dakika civarı sürüyor. 
 

:: Sigortalı çalışan kısmında her hangi bir alanda hata olması durumunda SGK sisteminde olduğu gibi hatalı kaydı tıklayıp 
anında düzeltmek mümkün değil. Beyannameyi baştan oluşturup yüklemek lazım. 
 
ÖZETLE 
 

:: Uygulama 01.06.2017 de Kırşehir’de başladı, 01.01.2018 de Kırşehir, Amasra, Bartın Çankırı Başladı 01.07.2019 da Türkiye 
Genelinde. 
:: Çalışanların Meslek Kodu, Ad/Soyadı güncellenmeli, Nace Kodlarının muhakkak güncellenmesi gerekli (SGK ile Gelir 
İdaresi Tutmayacak) 
:: Beyannamenin verilebilmesi için gerekli başvurular bağlı olunan vergi dairesine yapılacaktır. Ancak Muhtasar Prim ve 
Hizmet Beyannamesi dışında kalan SGK’ya karşı olan diğer sorumlulukların yerine getirilebilmesi için SGK’ dan şifre alınmaya 
devam edilecektir. 
::Yanında her hangi bir şekilde personel çalıştıranlar, çalışanın sayısına bakılmaksızın çalışanların sigortalı prim ve hizmet 
bilgilerini içeren Beyannameyi aylık olarak vermek zorunda. 
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:: Çalışan sayısı 10 ve altında olanlar, çalışanların sigortalı prim ve hizmet gün sayıları ve tutarlarını aylık olarak bildirmeli, 
vergi kesintilerini ise 3 ayda bir bildirebilirler. 
 

:: Yanında herhangi bir şekilde personel çalıştırmayanlar vergi kesintisini 3 ayda bir bildirebilirler. 
 

:: Birden çok şubesi olan iş yerlerinde beyanname ücretin ödendiği yerin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. 
 

:: Bankalar tüm şubelerine ait Sigorta Primine Esas Kazanç ve Hizmet Bilgilerini birleştirip şube kodlarını yazmak sureti ile 
Büyük Mükellefler Vergi dairesine verilir. 
 

:: Özel bina inşaatı ve ihaleli işlerde ilişiksiz belgesi alabilmek için içinde bulunulan aya ait çıkış bildirgeleri yapılmış olan 
personellerin MPHB verilebilir. Ancak bir önceki aya ait MPHB si verilmedi ise verilmesi gerekir. -Sigortalı Prim ve hizmet 
listesinde hiç bir değişiklik yok. 
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:: SGK tahakkuklarında Damga vergisi yer almıyor (35,70) . Damga vergisi 56,90 TL olmak üzere sadece 1 kez ayrı bir 
tahakkuk ile alınıyor. (Örneğin 4 ayrı teşvik ve belge türüne göre Sigorta Primine Esas Kazançlarınız için 4 ayrı SGK tahakkuk 
fişi çıkmasına rağmen DV si için sadece 1 tane ayrı bir tahakkuk çıkıyor.) 
 

:: Düzeltme için beyannamenin daha önce verilen beyannameyi de kapsayacak şekilde verilmesi gerekiyor. 
 

:: Eğer Sigorta Primine İlişkin Kazanç ve Hizmet Bilgileri kısmında düzeltme yapacaksak «Bu döneme ilişkin önceki 
beyannamemde sigortalı çalışan bilgilerimin, aşağıda yapmış olduğum değişiklik ve eklemler dışında aynı olduğunu beyan 
ederim» seçeneği işaretlenmiş ise sadece hatalı kayıtlar için düzeltme yapılabilir. 
 

:: Süresi içinde verilen düzeltme beyannamelerinden DV alınmıyor. 
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:: Oluşturulan tabloda, bir ay için ilk kez verilecek beyannamede, işyerinde çalışan tüm sigortalılara ilişkin 

bilgilerin tabloya yazılması gerekmektedir. Örneğin; işyerine bağlı 3 çalışan olduğu durumda verilmesi gereken ilk 

beyanname ilgili kısmı aşağıdaki şekilde olacaktır. 
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Düzeltme beyannamesi gönderilmek istenildiğinde ise, tabloya sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek 
istenilen bilgiler girilecektir. Daha önce beyan edilmiş ve  düzeltme beyannamesinde de aynı şekilde yer alması istenilen 
bilgilerin tabloya tekrar yazılmasına gerek bulunmamaktadır. Örnek olarak ilk beyannamede beyan edilen  
222222222 SSK sicil numaralı çalışana ilişkin olarak belge ve kanun türünde düzeltme yapılmasının gerektiği durumlarda 
düzeltme beyannamesi verilirken ilgili tablo aşağıdaki  şekilde doldurulmalıdır: 
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