Madeni

yağ

lisansına

sahip

firmalar,

elektronik defter tutma ve elektronik fatura
uygulama kapsamına dahil edildi.

Madeni yağ lisansına sahip firmalar, elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulama kapsamına dahil
edildi. Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Usul Genel Tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Tebliğ elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirliyor.
Tebliğde elektronik defter ve elektronik fatura zorunluluğu kapsamına giren mükellefler belirleniyor. Buna göre
madeni yağ lisansına sahip olan ve 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle
asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan firmaların bu yükümlülüğü yerine getirmeleri gerekiyor.
Eylül 2014'te tamalanması gerekiyor
Elektronik fatura ve elektronik deftere geçiş için 1 Eylül 2013 tarihine kadar gelir idaresine başvuruda
bulunulması gerekiyor. 1 Eylül 2014 tarihinde ise elektronik defter test süreçlerinin tamamlanmış olması
gerekiyor.
Tebliğe göre Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve
sağladıkları hizmetler için 1/9/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunlu
olacak. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan
mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye
devam edecekler.
Bununla birlikte mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Gelir
İdaresi Başkanlığın’dan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da
gerçekleştirebilecekler.
Özel entegrasyon izni almak isteyen mükellefler e-Fatura Uygulamasına başvuru için gerekli belgelerin
yanında özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe ve ekinde Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu
(BİS) ile Başkanlığa başvuru yapmaları gerekiyor.
Özelentegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzlara
uygun bilgi işlem altyapısını kurmaları zorunlu olacak. Başkanlık özel entegrasyon yapan mükellefler için ilave
yükümlülük belirlemeye ve istediğinde ulusal ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkili.
Yükümlülükler ve cezalar
Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler,
sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorunda.
Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek ve elektronik
fatura uygulamasını sadece portal yöntemiyle kullanabilecekler.

Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar, Vergi
Usul Kanununun ceza hükümlerine tabi olacaklar.
Tebliğ ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâğıt ortamında defter tutamayacaklar. Bu
mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılacaklar.

