
                                                        
 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETĠM YEMĠNLĠ 
MALĠ MÜġAVĠRLĠK 

ANONĠM ġĠRKETĠ 

                  11.06.2013 

            Sirküler, 2013/17 

Sayın MeslektaĢımız;  

 

KONU: E-Fatura Uygulaması hakkında. 

 

  
     421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne  göre 2013 takvim yılı sonuna 
kadar e-fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olacak mükellefler için son başvuru 
tarihi 01/09/2013’tür. 
     

 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; 
·  4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni 

yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 
31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar 
ile, 

 
·  6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı 

listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan 
mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) 
sahip olanlar, 
   

   01/09/2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak başvurmak 
ve 31/12/2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.  
    

  Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın 
aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 
2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları madeni yağ lisansına sahip 
olanlardan mal alım yapanlar için 25 Milyon TL, ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki 
malları imal, inşa veya ithal edenlerden mal alım yapanlar için 10 Milyon TL veya daha 
yüksek ise elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır. 
   

  e-Fatura uygulamasından yararlanmak için 3 (üç) farklı yöntemden istediğinizi 
seçebilirsiniz. Bu kapsamda; 

 
·  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden 
ücretsiz olarak sunulan GİB Portal, 
 
·  Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem 
sistemleri kullanarak Özel Entegrasyon,  
 
·  Bilgi İşlem Sistemi altyapınızın yeterli olması durumunda Bilgi İşlem Sisteminin 
Entegrasyonu, 
     yöntemlerinden dilediğinizi seçebilirsiniz. 
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     Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Özel Entegrasyon izni alan mükellefler 
www.efatura.gov.tr internet adresinde ayrıca duyurulacaktır. 
  
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip 
olanlar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki 
malları imal, inĢa veya ithal edenlerin listesi ve bu konu ile ilgili detaylı bilgiler 
www.efatura.gov.tr adresinden edinilebilir.  
  
Bu listelerde sayılı firmalardan 2011 yılında;  
 
- Madeni yağ lisansına sahip firmalardan alımınız varsa ve 2011 yılı net cironuz 25 
milyon TL üzerindeyse, 
- ÖTVK kapsamında söz konusu lisansa sahip firmalardan alımınız varsa ve 2011 yılı 
net cironuz 10 milyon TL üzerindeyse, 
 
e-fatura kapsamına girilmektedir.  
  
Bilgilerinize sunarız.  
 
 

Saygılarımızla, 

PÜR BAĞIMSIZ DENETĠM 

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. 
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