
  

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 10.03.2017 

Sayı: 2017/048        Ref: 4/048 
 

 

Konu: 

İHRACAT E-FATURA UYGULAMASINDA CANLI ORTAM HAKKINDA DUYURU 

  

Bilindiği üzere, 454 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemede, KDV Kanunu’nun 

11. maddesi kapsamındaki mal ihracı işlemleri kapsamında düzenlenecek faturaların e-fatura 

olarak düzenlenmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca, 475 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile birlikte uygulamaya geçiş için zorunluluğun başlangıç tarihi 1/7/2017 olarak 

düzenlenmiştir. 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruda, 

ihracat faturası düzenlemek isteyen e-fatura kullanıcılarının sisteme kolay uyum sağlamalarını 

teminen, 24.02.2017 tarihi itibariyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı 

arasında sistem entegrasyonunun tamamlandığı ve mükelleflerin hizmetine sunulduğu 

açıklanmıştır.  

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

EK: 

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu 

 

(*) 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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İHRACAT e-FATURA UYGULAMASINDA CANLI ORTAM HAKKINDA DUYURU 

Bilindiği üzere, 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ile 3065 

sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı işlemleri kapsamında 

düzenlenecek faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca, 475 Sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte uygulamaya geçiş için zorunluluğun başlangıç tarihi 

1/7/2017 olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte, ihracat faturası düzenlemek isteyen e-fatura 

kullanıcılarının sisteme kolay uyum sağlamalarını teminen 24.02.2017 tarihi itibariyle Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı ile Başkanlığımız arasında sistem entegrasyonu tamamlanmış ve siz değerli 

mükelleflerimizin hizmetine sunulmuştur.  

Bu kapsamda, söz konusu tarih (24.02.2017) itibarıyla dileyen mükelleflerimiz ihracat 

işlemleri kapsamında kağıt fatura veya e-Fatura düzenleyebilecekler ve bu sayede 1/7/2017 tarihinde 

başlayacak zorunluluk öncesi sisteme adapte olabileceklerdir. 

Duyurulur. 


