
E-fatura ve e-defter sistemine 

30 bin yeni mükellef
Yeniden düzenlemeyle birlikte e-fatura ve 
e-defter mükellefleri zorunluluk kapsamına 
alındı. 1 Ocak 2016’da yürürlüğe girecek 
olan düzenlemeyle, her yıl ortalama 20 bin 
ağaç kesilmeyecek 125 milyon lira tasarruf 
edilecek.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 20 Haziran 2015’te Resmi Gazete’de 
yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, işletmelerde e-defter 
ve e-fatura zorunluluğunun kapsamı genişletildi. Tebliğe göre, 2014 veya müteakip hesap 

dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, 
2015 veya takip eden hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 
ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap 
döneminin başından itibaren kapsama dahil edilecek. Ayrıca 6 Haziran 2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel 
Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükellefler, bayilik lisansı olanlar, 
münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu kapsamda değerlendirilmeyecek. 
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler 
2014 hesap döneminde bu şartı sağlıyorlarsa 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter 
uygulamasına geçmek zorunda.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Ocak 2016 itibarıyla yaklaşık 50 bin mükellefin e-fatura ve e-defter 
uygulamalarından yararlanacağını bildirerek, “Bu sayede her yıl ortalama 20 bin ağaç kesilmekten 
kurtulacak ve ilave 125 milyon lira kaynak tasarrufu sağlanacak” dedi.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şimşek, daha önce belli sektörlerde faaliyet gösteren 20 bin 
civarında mükellefe e-fatura ve e-defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirdiklerini anımsattı. 
E-fatura uygulamasının satıcıya yüzde 57, alıcıya yüzde 62 oranında tasarruf sağladığını bildiren 
Şimşek, işletmelerin e-fatura uygulaması için yapmış oldukları harcamaları 6 ay ile 1 yıl içinde amorti 
edebildiklerinin altını çizdi.
Şimşek ayrıca e-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, KDV Kanunu kapsamındaki mal ihracı ve 
yolcu beraberi eşya ihracı faturalarını da bu yolla düzenleyebileceklerini söyledi.

“2 milyar liralık ekonomik katkı”

Bakan Şimşek, zorunluluk uygulaması dışında isteğe bağlı 
olarak veya kamu kurumlarının uygulamaları nedeniyle e-fatura 
sistemine geçecek kullanıcı sayısında da önemli artışlar 
beklediklerini dile getirdi.
Bu yolla 2 yıl içerisinde e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı 
sayısının 100 bine, e-defter uygulamasına geçen mükellef 
sayısının da 50 bine ulaştırılmasını amaçladıklarını anlatan 
Şimşek, “Sadece bu uygulamalar ile sağlanacak ekonomik 
katkının 2 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.

http://www.bilisimdergisi.org/s179
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