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ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
19.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile 1.Nolu Elektronik Defter
Tebliğinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

1- Elektronik Defter Uygulamasına
Kapsamı genişletildi.

Geçiş

Zorunluluğu

1-2 Aşağıda sayılan mükelleflerin e-Defter uygulamasına dâhil olmaları
zorunludur.
1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler.
2- Türk Ticaret Kanunu’nun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
bağımsız denetime tabi olan şirketler.

1-2 Gelir İdaresi Başkanlığının E-Deftere geçmesine gerek göreceği Mükellef
veya Mükellef grupları
GİB tarafından Yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye
uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör
ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay
süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçmeye zorunlu olacaktır.
Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde
e-Defter uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.

1-3 Kendi İsteği ile Uygulamaya dahil olacak mükellefler
Tebliğ ile belirlenen zorunluluk kapsamına girmeyenlerden 17/12/2017 tarihli ve 30273
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) ile usul ve
esasları belirlenen Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükelleflerin de istemeleri
halinde e-Defter uygulamasına dâhil olması mümkündür. e-Defter uygulamasına isteğe bağlı
olarak dâhil olanlar, başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak
tutabilirler.

1-4 Bölünme, Birleşme ve Devralma işlemleri sonucu devralan Mevcut
şirketler veya Yeni Kurulacak şirketler uygulamaya dahil edilecektir.
3.2.5. e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam
bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür
(nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam
bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler
elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda
işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
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1-5

Geçiş süresi

e-Defter uygulamasına dâhil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;
1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına
geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler
bakımından izleyen yılın başından itibaren),
2- Bu Tebliğ yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 397 nci maddesinin
dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren,
2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise
şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,
e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı
belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar.

1-6 Yaptırım
Zorunluluk getirildiği halde e-Defter uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler
hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

2- Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi:
Berat dosyalarının E-Defter sistemine Aylık dönemler itibari ile yüklenmesi uygulaması
devam etmek ile birlikte 3 aylık dönemler halinde de E-Defter sistemine yüklenebilecektir.
Uygulamadan yararlananlar aylık dönemler halinde oluşturacakları e-Defter ve berat
dosyalarını, aşağıda belirtilen sürelerde oluşturmak, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı
imzalamak/onaylamak ve berat dosyaları e-Defter uygulamasına yüklemek suretiyle
Başkanlıkça onaylı halini almak zorundadırlar:
1- Defter ve berat dosyalarının ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe
kadar,
2- Hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyaları, gelir veya kurumlar
vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar.
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3- Dileyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (hesap dönemi içinde
işe başlayanlarda işe başlanılan ayda), tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla
elektronik ortamda bildirmeleri şartıyla, her bir geçici vergi döneminin aylarına ait eDefter ve berat dosyalarını her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi
dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar
gönderebilirler. (Son dönem geçici vergi dönemine ilişkin ayların defter ve berat
dosyalarının gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisi beyannamesinin verileceği ayın
sonuna kadar, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise kurumlar vergisi beyannamesinin
verileceği ayın sonuna kadar)
Tercihlerini bu bentte belirtilen süre içinde bildirmeyen mükellefler hakkında bu
fıkranın 1 ve 2 numaralı bentlerinde belirtilen tarihler esas alınır. Ayrıca yapılan tercih,
tercih bildirim süresi içinde yapılan değişiklikler hariç olmak üzere, müteakip hesap
dönemlerine ait tüm aylar için geçerlidir. Tercihini geçici vergi dönemi bazında yapan
mükelleflerden, defter ve berat dosyalarına ilişkin işlemlerini belirtilen sürede
gerçekleştirmeyenler hakkında cezai müeyyidelerin tayininde her bir ay, ayrı ayrı dikkate
alınır.
Bu uygulama 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Göztepe Mah. İSTOÇ Oto Ticaret Merk. 2.Cd. F Blok No:10/11 Bağcılar/İSTANBUL Tel: 0212 532 92 00
Web: www.canturkymm.com.tr
e-mail: info@canturkymm.com.tr

Sirküler No: 2019-033
19.10.2019

4- Diğer Hususlar
3-1 Verilerin Kaybolması (Zayi Belgesi alınması)

e-Defter tutanlar, Vergi Usul Kanununda belirtilen “Mücbir Sebep” halleri nedeniyle eDefter veya beratlarına ait kayıtlarının bozulması, silinmesi, zarar görmesi veya işlem
görememesi ve e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza edildiği e-Defter saklama hizmeti
veren özel entegratör kuruluşlardan veya Başkanlıktan ikincil örneklerinin temin edilemediği
hallerde, söz konusu durumların öğrenilmesinden itibaren tevsik edici bilgi ve belgeleri ile
birlikte 15 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yetkili mahkemesine başvurarak
kendisine bir zayi belgesi verilmesini istemelidir.

3-2

E Defter Tutanların Yükümlülüğü

e-Defter tutanlar, e-Defterlerin oluşturulması sırasında kullandıkları bilgi işlem
sisteminin sağlıklı biçimde çalışabilmesi ile ilgili yeterli teknik ve güvenlik önlemlerini almakla
yükümlüdür.
e-Defter ve beratların imzalanmasında kullanılan elektronik imza araçları ile mali
mühürlerin, mükelleflerin elinde olmayan sebeplerle arızalanması, çalınması ve benzeri diğer
nedenlerle elektronik defter ve beratların bu Tebliğde öngörülen sürelerde imzalama
işleminin gerçekleştirilememesi halinde, mükellefler söz konusu durumu ve yeni elektronik
imza aracının/mali mührün teminine yönelik başvuru işlemlerinin yapıldığını tevsik eden bilgi
ve belgelerle Başkanlığa başvurmak zorundadır. Yeni elektronik imza aracının/mali mührün
temin edilmesini müteakip en geç üç iş günü içinde imzalanan e-Defter ve/veya berat
dosyalarının Başkanlık sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

3-3 Bilgi İşlem Sistemlerinin Haczedilmesi
e-Defter tutanlar, e-Defterlerini oluşturdukları ve muhafaza ettikleri bilgi işlem
sistemlerinin haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili mercilerce el konulması halinde, durumu
en geç üç iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmek ve kayıtlarını nasıl tamamlayacağına
ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır.
Tebliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-4.htm
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Saygılarımızla,
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