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E-FATURA ve E-DEFTER UYGULAMASI  

 

E-FATURA ve E-DEFTER uygulaması ile ilgili olarak 14.12.2012 tarih 28497 sayılı R.G’de 

421 Nolu VUK tebliği ve 08.02.2013 tarihinde ise 58 Nolu VUK Sirküleri yayınlanmıştı. 

 

Bu tebliğin ve sirkülerin açıklamaları doğrultusunda zorunlu e-fatura ve e-defter 

uygulamasına kimlerin ne zaman ve nasıl geçecekleri konusunda hatırlatıcı ve uygulamaya 

yönelik bilgiler vermek amacıyla bu bülten hazırlanmıştır. 

 

*Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükellefler: (Bu 

mükelleflerin listesi 58 NL.VUK sirkülerinde yayınlanmıştır): 

  - 2011 takvim yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25 milyon TL.ve daha 

yüksek olanlar 2011 yılı içinde bu listede yer alan mükelleflerden mal alışı yaptılar ise; satın 

aldıkları malın cinsine, miktarına ve tutarına bakılmaksızın 01/09/2013 tarihinden itibaren 

zorunlu olarak E-FATURA ve 01/09/2014 tarihinden itibaren E-DEFTER  kapsamına 

gireceklerdir.  

   - Listede yer alan mükelleflerden mal alan mükelleflerin faaliyet gösterdikleri alanların türü  

zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir. 

   - Listede yer alan firmalara ait malların satış rakamlarının toplam satış rakamı içindeki oranı 

ve miktarıda bir önem arzetmemektedir. 

     Örneğin; 58 NL.VUK sirkülerindeki listede yer alan Petrol Piyasası Kanunu kapsamında 

madeni yağ lisansına sahip A Firması vardır. Bu firmadan 2011 yılında cinsi, miktarı ve tutarı 

ne kadar olursa olsun mal  alan  B Firmasının 2011 yılı brüt satışları cinsi ve miktarı ne olursa 

olsun 25 Milyon TL.nin üzerinde ise zorunlu olarak 01/09/2013 tarihinden itibaren E-

FATURA uygulamasına geçecektir.  B firması A firması ile yaptığı alış ve satış işlemlerinde 

E-FATURA düzenlemek zorundadır. Diğer firmalarla yapacağı alış ve satış işlemlerinde yine 

kağıt ortamında fatura düzenlemeye devam edecektir. 

 

*ÖTV Kanununun Ekli III sayılı listesinde yer alan (Tütün alkol ve kolalı gazoz) imal 

inşa veya ithal eden mükellefler (Bu mükelleflerin listesi 58 NL.VUK sirkülerinde 

yayınlanmıştır): 

  - 2011 takvim yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 milyon TL.ve daha 

yüksek olanlar 2011 yılı içinde bu listede yer alan mükelleflerden mal alışı yaptılar ise; satın 

aldıkları malın cinsine, miktarına ve tutarına bakılmaksızın 01/09/2013 tarihinden itibaren  

zorunlu olarak E-FATURA ve 01/09/2014 tarihinden itibaren E-DEFTER  kapsamına 

gireceklerdir.  

   - Listede yer alan mükelleflerden mal alan mükelleflerin faaliyet gösterdikleri alanların türü  

zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir. 

   - Listede yer alan firmalara ait malların satış rakamlarının toplam satış rakamı içindeki oranı 

ve miktarıda bir önem arzetmemektedir. 

     Örneğin; 58 NL.VUK sirkülerindeki listede yer alan ÖTV Kanununun Ekli III sayılı 

listesinde yer alan (Tütün alkol ve kolalı gazoz) imal inşa veya ithal eden C Firması vardır. Bu 

firmadan 2011 yılında cinsi, miktarı ve tutarı ne kadar olursa olsun mal  alan  D Firmasının 

2011 yılı brüt satışları cinsi ve miktarı ne olursa olsun 10 Milyon TL.nin üzerinde ise zorunlu 

olarak 01/09/2013 tarihinden itibaren E-FATURA uygulamasına geçecektir.  D firması C 

firması ile yaptığı alış ve satış işlemlerinde E-FATURA düzenlemek zorundadır. Diğer 



firmalarla yapacağı alış ve satış işlemlerinde yine kağıt ortamında fatura düzenlemeye devam 

edecektir. 

Ancak 421 Nl.VUK Tebliğinin 4.1.nci bölümünde belirtildiği üzere ;Elektronik Fatura 

uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları 

hizmetler için 1/9/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları 

zorunludur. 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 edeceklerdir." Bu durumda elektonik 

Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin listesi her gün GİB’dan kontrol edilecektir.  

 

Bu uygulama ile ilgili olarak VUK 421 Nolu tebliği ve VUK 58 Nolu sirküleri sizlere 

yardımcı olacaktır 

 

E-FATURA ve E-DEFTER uygulamasına geçmek zorunda olanlar bununla ilgili şifreleri 

almak için  

www.efatura.gov.tr adresindeki bilgiler ve yönlendirmeler ışığında bu şifrelerini alarak 

sisteme entegre olabileceklerdir.  
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