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SİRKÜLER        İstanbul, 07.12.2016 

Sayı: 2016/210       Ref: 4/210 

 

 

Konu:  

2015 YILI BRÜT SATIŞ HASILATI 10 MİLYON TL VE ÜZERİNDEN OLAN 

MÜKELLEFLER 1 OCAK 2017’DEN İTİBAREN E-DEFTER VE E-FATURA 

KAPSAMINA GİRECEKLERDİR  

 

20.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 454 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğinde 

aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir: 

 

“421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere 

ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına 

geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

 

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan 

mükellefler. 

 

b) 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. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip 

olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

 

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden 

mükellefler. 

 

(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden 

itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap 

dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap 

döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım 

tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu 

Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans 

aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren 

elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, 

lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan 

kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren 

elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.” 
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Bu düzenlemeye göre, yukarıda (b) ve (c) bentlerinde düzenlenmiş özellikli alanlarda faaliyet 

gösteren mükellefler hariç, 2015 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve 

üzerinde olan mükellefler 1 Ocak 2017’den itibaren e-defter ve e-fatura kapsamına 

girmek zorundadırlar.  

 

Halen e-fatura ve e-defter zorunluluğu kapsamında olan mükellefler ise 2017 yılı ve 

sonrasında da kapsamda olmaya devam edeceklerdir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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