
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 
e-ticaret faaliyetlerinin izlenmesi için belli 
mükellef gruplarına aylık bilgi vermelerini 
gerektiren bir tebliğ taslağı hazırlayıp 
kamuoyunun görüşüne açtı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-ticaret 
faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında, aracı hizmet 
sağlayıcılarının, bankaların, reklamcılık hizmet sağlayıcıların ve 

kargo ve lojistik işletmelerinin aylık olarak bilgi vermelerini gerektiren bir 
tebliğ taslağı hazırladı. 
4 grup mükellefe sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmesine yönelik 
hazırlanan tebliğ taslağı, 16 Eylül 2015’te kamuoyu görüşlerine açıldı. 
GİB, taslakla ilgili görüş ve önerilerin en geç 15 Ekim 2015 tarihine kadar 
e-ticaret@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletilmesini bekliyor.
Zorunluluk getirilen mükellef gruplarının vermesi gereken bilgilere ilişkin 
veri format ve standardı GİB’in internet vergi dairesi BTRANS sisteminde 
yayımlandı. Veriler bu sistem üzerinden Başkanlığa iletilecek. Zorunluluk 
kapsamına giren mükelleflerin ilk veri iletim tarihinden önce BTRANS 
başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Aracı Hizmet Sağlayıcıları
Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini; Aracılık 
hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişi satıcılara (kiralayanlara ait bilgiler 
dahil) ait ad soyad /unvan, TCKN/VKN bilgileri ile telefon ve adres bilgilerini; 
Aracılık hizmeti verilen her bir gerçek ya da tüzel kişi için sağlanan aracılık 
hizmetinin başlangıç tarihini ve hizmetin sona ermesi halinde bitiş tarihini; 
Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/
kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini
Bankalar
Başkanlığımız ile 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 
kapsamında faaliyet gösteren bankalar arasında yapılan elektronik ortamda 
veri aktarım protokollerinde istenilen bilgiler, internet üzerinden yapılan 
satışlar ve kiralamalar göz önünde bulundurularak güncellenecektir.
Reklamcılık Hizmeti Aracıları
Reklam veren gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin ad soyad/unvan ile TCKN/
VKN bilgilerini; Reklamın yayınlandığı internet adresini ve internet adresinin 
ait olduğu kişi ya da kurumun ad, soyad / unvanı ile TCKN/VKN bilgilerini ve 
Tahsil ettikleri reklam hizmeti bedelini
Kargo ve Lojistik İşletmeleri
Göndericinin ad soyad/ unvan ve TCKN/VKN bilgileri ile adres bilgilerini; 
Gönderici bazında teslim edilen toplam gönderi adedini; Gönderici bazında 
kapıda ödeme yapılan toplam gönderi adedini, ödeme şeklini ve toplam 
ödeme tutarlarını GİB’e bildirecekler.

e-Ticaret mükelleflerine sürekli 
bilgi verme zorunluluğu geliyor

http://www.bilisimdergisi.org/s180
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