COVID-19 Sürecinde KDV İade
Süreçleri, Yatırım Teşvik
Uygulamalarında Özellikli Hususlar ve
E-dönüşüm Uygulamaları
14 Mayıs 2020

KDV Mevzuatı ve KDV
İadelerinde Güncel Durum

Bugüne kadar yapılan düzenlemeler
Mart ayında yapılması gereken bazı beyanların ertelenmesi – 125,126 Nolu VUK Sirküleri

Dönem
2019 Yılı

Yükümlülük Türü
Gelir Vergisi Beyanı

Kapsam

Normal
Beyan

Normal
Ödeme

Yeni
Beyan

Yeni
Ödeme

Dayanak

Tüm
Mükellefler

31/03/2020

31/03/2020

30/04/2020

30/04/2020

125 Nolu VUK Sirküleri

26/03/2020

26/03/2020

24/04/2020

24/04/2020

KDV 1 Beyanı
KDV 2 Beyanı
Şubat 2020

Ba-Bs Formları

E defterlerin oluşturulması

Tüm
Mükellefler

126 Nolu VUK Sirküleri

31/03/2020

-

30/04/2020

-

E defter beratlarının yüklenmesi
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Bugüne kadar yapılan düzenlemeler
Belirlenen mükellefler için mücbir sebep ilan edilmesi – 518 Nolu VUK Tebliği
a)

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler

b)

Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya
imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti
ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal
hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil
konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil
etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

c)

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen
işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin

1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana
faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler
arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet
alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde
fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde,
mükellefin mücbir sebep kapsamında olup
olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine
fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate
alınır.
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Bugüne kadar yapılan düzenlemeler
Dönem

Yükümlülük Türü

Kapsam

KDV 1 – KDV 2 Beyanı
Muhtasar Beyanname
Mart 2020

Normal
Beyan

Normal
Ödeme

Yeni
Beyan

Yeni
Ödeme

27/04/2020

27/04/2020

27/10/2020

30/04/2020

-

-

27/05/2020

27/05/2020

27/11/2020

Dayanak

Ba-Bs Formları

E defterlerin oluşturulması

E defter beratlarının yüklenmesi
KDV 1 – KDV 2 Beyanı

Muhtasar Beyanname
Nisan 2020

Ba-Bs Formları
E defterlerin oluşturulması

Belirlenen
Mükellefler

518 Nolu VUK Tebliği

27/07/2020
01/06/2020

-

-

26/06/2020

26/06/2020

28/12/2020

30/06/2020

-

-

E defter beratlarının yüklenmesi
KDV 1 – KDV 2 Beyanı
Muhtasar Beyanname
Mayıs 2020

Ba-Bs Formları

E defterlerin oluşturulması

E defter beratlarının yüklenmesi

20/03/2020 tarih 2020/3 sayılı Uygulama İç Genelgesi
GİB’in Şubat/2020 KDV beyannameleri ile bu beyannameler nedeniyle tahakkuk eden katma değer vergilerinin ödeme
5
süresinin mücbir sebep kapsamında uzamadığı görüşünde olduğu anlaşılmaktadır.

Bugüne kadar yapılan düzenlemeler

Dönem
2019 Yılı

Yükümlülük Türü
Kurumlar Vergisi Beyanı

Ertelenen vergi ödevleri:

Kapsam

Normal
Beyan

Normal
Ödeme

Yeni
Beyan

Yeni
Ödeme

Dayanak

Belirlenen
Mükellefler

30/04/2020

30/04/2020

01/06/2020

01/06/2020

127 Nolu VUK Sirküleri

Ertelenmeyen vergi ödevleri:

▪

KDV 1, KDV 2 beyanları

▪

Damga Vergisi

▪

Kurumlar Vergisi Beyanı

▪

Özel Tüketim Vergisi

▪

Muhtasar Beyanname

▪

BSMV

▪

BA/BS Formları

▪

E-Defterlerin Oluşturulması ve Beratlarının Yüklenmesi
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Bugüne kadar yapılan düzenlemeler
GEKAP BEYAN DÖNEMLERİNDE DÜZENLEME (Gekap Beyannamesi GT Sıra No 1 ‘de değişiklik yapan Tebliğ S.No 3)
GEKAP beyanı 2020 yılı için 6 aylık dönemler şeklinde (ilk beyan ve ödeme Temmuz 2020 ) , 2021 yılı için 3 aylık dönemler şeklinde
yapılacaktır
KONAKLAMA VERGİSİ YÜRÜRLÜK TARİHİ ( 7226 Sayılı Kanun)
Konaklama vergisinin 1/4/2020 olan yürürlük tarihi, 1/1/2021 şeklinde değiştirilmiştir.

YMM RAPOR VERME SÜRELERİNİN UZATILMASI ( SMMM YMM Kanunu Sirküleri S.No 1)
Belli sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme
süreleri, son günü 30/6/2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır.
VERGİ DAİRELERİNE VERİLECEK DİLEKÇELER (GİB Duyurusu)
10/04/2020 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçelerin İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik
ortamda verilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE EK İHRACAT SÜRESİ (KDV Sirküleri S.No 68)
İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler
dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu süre mücbir sebep
kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilecektir.
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİ (MPHB Genel T Sıra 1’de değişiklik yapan Tebliğ S.No 8)
Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin birlikte verilmesine yönelik tebliğ’in 01/03/2020 olan yürürlük tarihi 01/07/2020 olarak
değiştirilmiştir.
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KDV Tevkifatında Mücbir Sebep
KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ ( I.C.2.1.3)
213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan
mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir
sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.
➢Sadece kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde – tam tevkifat uygulaması devam ediyor
➢İsteğe bağlı bir uygulama değil

ALICI

SATICI

TEVKİFAT

-

-

Var

Mücbir Sebep

-

Yok

-

Mücbir Sebep

Var

Mücbir Sebep

Mücbir Sebep

Yok

8

Orta Doğru

Dünya uygulamalarına genel bakış

KDV beyan ve ödeme
sürelerinde erteleme
Beyannamelerin elektronik
ortamda verilme
zorunluluğu
Gümrük vergilerinin
ödemesinin ertelenmesi belirli sektörlerde-

Avrupa

İthalatta teminat mektubu
uygulamasının
kaldırılması

KDV beyan ve ödeme
sürelerinde erteleme

İthalatta ödenen gümrük
vergisinin iadesi

KDV Oranlarında
değişiklik

İthalat vergilerinin
azaltılması

Geç ödemelerde ceza/
faiz indirimi
Asya
KDV’den istisna
işlemlerinin kapsamının
genişletilmesi
Amerika, Kanada
Birçok farklı vergi türüne
erteleme getirilmiştir.
(provincial sales tax,
employer health tax,
carbon tax vb.)

Küçük ölçekli KDV
mükelleflerinin geçici süre
ile işlemlerinin KDV’den
istisna tutulması
KDV oranlarının
düşürülmesi
Avusturalya
Ödeme sürelerinde
erteleme
Aylık beyanların çeyrek
bazında yapılması

Latin Amerika
Geç ödemelerde ceza/
faiz indirimi

Zamanında ödemelerde
%50 indirim
Vergi oranlarında
değişiklik

Geç ödemelerde
ceza/gecikme faizi
uygulanmaması
Maddi yardımlar
Afrika
KDV oranlarının
indirilmesi
Dezenfektan üreticilerine
teşvikler
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KDV İadeleri
VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ
Vergi dairesi yazıları
YMM raporları
Talep edilmiş / bekleyen iadeler
Süreli taahhütler ( ihraç kayıtlı – diib’li satışlara ilişkin kapamalar)

İADE TALEPLERİ
MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER

DİĞER MÜKELLEFLER

Eski dönemlere ilişkin iade talepleri
Beyan verme

-

Güncel Dönem İade Talebi

Mahsup Talepleri

YMM Raporlu İade

Teminatlı İade

Artırılmış Teminatlı İade

Karşıt İncelemeler
Tedarikçi kontrolleri – Risk Analiz Raporları
! SGK mahsupları
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KDV İadeleri
İADE TALEPLERİ
MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER

DİĞER MÜKELLEFLER

Eski dönemlere ilişkin iade talepleri (İstisnalar / Yıllık İndirimli Oran)
Beyan verme (KDV1 – KDV2)

-

Güncel Dönem İade Talebi

YMM Raporlu İade

Mahsup Talepleri

Karşıt İncelemeler

Teminatlı İade

Artırılmış Teminatlı İade

?

✓

Tedarikçi kontrolleri – Risk Analiz Raporları

SGK mahsupları

Banka onaylı ödeme dekontları
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KDV İadeleri
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 32 Seri No.lu Tebliğ

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir
sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara
isabet eden kısmın iadesi;

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİ İADE TALEPLERİ
MAHSUBEN İADE

NAKDEN İADE

%12,5

%30

%25

%60

HİS
İTUS
DİĞER

Teminat, VİR, YMM Rp.
Aranmayan

Teminat, VİR, YMM Rp. Aranan

%50

%120

ATU ve ön kontrol raporuna dayalı
iadeler bu kapsamda bulunmuyor

•

Olumsuzluk tutarının tespiti

•

Teminat mektubunun verilmesinde süre

•

Teminat mektubunun şekli

•

Mahsup ve nakit iadelerin bir arada yapılması

%120
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Yatırım Teşvik Mevzuatında
Özellikli Hususlar ve Güncel
Gelişmeler

Teşvik Modelleri
Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar
(2012/3305)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet
Yardımları Verilmesine
İlişkin Karar (2016/9495)

Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında
Karar’ın Uygulanmasına
İişkin Tebliğ (2012/1)

1

2
3

-

5 Yatırım Modeli
12 Ana Teşvik Unsuru +Süper Teşvik Unsurları

1. Genel
2. Bölgesel
3. Orta – Yüksek Teknolojili
4. Öncelikli
5. Stratejik

-

Yatırım Yeri
Yatırım Tutarı
Yatırım Konusu

Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi Programı Uygulama
Esasları Tebliğ
Öncelikli Ürün Listesi Tebliği
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Teşvik Unsurları
3

1
KDV İstisnası
YTB’ye kayıtlı ithal ve
yerli listedeki makineteçhizat ve yazılım
alımında geçerlidir.

5

Belediye Gelirleri
Desteği

Emlak Vergisi
Desteği

Bina-inşaat, parselasyon,
yapı kullanma izni gibi
belediyelere ödenen
harçlar için uygulanır.

Tahsis edilen arsa ve
yatırım kapsamında inşa
edilen bina için 5 yıl
süreyle uygulanır.

9

7
Yatırım Yeri Tahsisi

Faiz Desteği

Yatırım bölgesine göre,
yerel idarelerin de
koordinasyonuyla
sağlanabilir. (Zamanla
artması beklenmekte)

TL ve Döviz kredilerde
değişen puanlarla, bölgelere
ve teşvik modeline göre
değişen tutarlarda uygulanır.
(3. bölgeden itibaren)

11
Gelir Vergisi Stopajı
Desteği
Yatırım kapsamında
sağlanan ilave istihdam
sayısı uyarınca sadece 6.
Bölgede uygulanır.

7
Gümrük Vergisi
İstisnası + KKDF

Damga Vergisi
Desteği

YTB’ye kayıtlı ithal
listedeki makine-teçhizat
ve yazılım alımında
geçerlidir.

Yatırım kapsamında
imzalanan mal/hizmet
alım sözleşmeleri için
uygulanır.

2

4

Vergi İndirimi

SGK İşveren Payı

Yatırım Tutarı üzerinden
bölgelere ve teşvik modellerine
göre değişen oranlarda
hesaplanır, yatırım döneminde
%80’i kullanılabilir.

Yatırım kapsamında
sağlanan ilave istihdam
sayısı uyarınca bölgelere
göre değişen sürelerde
uygulanır.

6

8

Sigorta Primi
Desteği
Yatırım kapsamında
sağlanan ilave istihdam
sayısı uyarınca sadece 6.
Bölgede uygulanır.

10

KDV İadesi
Mevcut mevzuat
kapsamında, 500 Milyon
TL ve üzeri yatırımlara ve
2021 yılına kadar
gerçekleşen imalat
sanayindeki bina-inşaat
harcamaları için uygulanır.
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Yatırım Teşvik Sistemine Göre Bölgeler
1.Bölge

2.Bölge

3.Bölge

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ankara
Antalya

Bursa
Eskişehir
İstanbul
İzmir
Kocaeli
Muğla

Adana
Aydın
Bolu

Denizli
Edirne
Isparta
Kayseri
Kırklareli
Konya
Sakarya
Tekirdağ
Yalova

Balıkesir
Bilecik
Burdur

Gaziantep
Karabük
Karaman
Manisa
Mersin

Samsun
Trabzon
Uşak
Zonguldak

4.Bölge

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afyonkarahisar
Amasya

Artvin
Bartın
Çorum
Düzce
Elazığ

Erzincan
Hatay
Kastamonu
Kırıkkale
Kırşehir

Kütahya
Malatya
Nevşehir
Rize

5.Bölge

6.Bölge

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adıyaman
Aksaray

Bayburt
Çankırı
Erzurum
Giresun
Gümüşhane
Kahramanmaraş
Kilis
Niğde
Ordu
Osmaniye
Sinop
Tokat
Tunceli
Yozgat

Ağrı
Ardahan
Batman

Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Iğdır

Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şanlıurfa

Şırnak
Van
Bozcaada ve Gökçeada
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Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği

Vergi
İndirimi
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Bölgeler

Yatırıma katkı
oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir
vergisi İndirim oranı (%)

1

15

50

2

20

55

3

25

60

4

30

70

5

40

80

6

50

90

Bölgeler

Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği Uygulama Süresi

1

2 yıl

2

3 yıl

3

5 yıl

4

6 yıl

5

7 yıl

6

10 yıl
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Yatırım Teşvik Sisteminde Son Değişiklikler
Covid-19 salgını nedeniyle Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında da bazı değişiklikler yapılmıştır.

•

9 mayıs 2020 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile deprem ve salgın gibi doğal ve biyolojik afet
durumlarinda yarim kalan veya tamamlanamayan yatırımların 11/3/2020 tarihi önce düzenlenen ve bu
tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini
teminen talep edilmesi halinde 1 yıla kadar ek süre verilebilecegi belirtilmiştir.

•

22 Mart 2019 tarih ve 31076 sayılı COVID -19 Kapsamındaki Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler
konulu genelge ile birlikte Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermayeler Genel Müdürlüğü de asgari
personelin Bakanlıkta bulunması şartı ile uzaktan çalışma uygulamasına geçmiştir.

•

Bu sebeple ETUYS öncesi dönemde alınan ve kağıt evrak ile yürütülen açık belgelere ilişkin belirtilen
işlemlerin sonuçlanması normal süreçlerden daha uzun sürebilecektir.

•

Yatırım tamamlama vizesine ilişkin ekspertizler bekletilmektedir.
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Yatırım Teşvik Sisteminde Son Değişiklikler
Belge kapaması konusunda aciliyeti olan firmaların kapama ekspertizleri, Bakanlık onayına istinaden Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkındaki Karar’ın Uygulama Tebliğ’de belirtilen format uyarınca YMM tarafından yapılabilir. İlgili format aşağıda yer almaktadır.
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Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi Programı

20

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
Amaç
Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve
teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Programda, Türkiye için
kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Öncelikli Ürün Listesi
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tanımına göre orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünler ve bu sektörlerin
gelişimi için kritik önemi haiz ürünler arasından, dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak
Bakanlık tarafından tebliğle belirlenir.

Yayınlanan Öncelikli Ürün Listesi «makine sektörü» özelindedir.
Diğer sektörlere ilişkin liste henüz yayınlanmamıştır.

Kimya

Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle
İlgili Araç Gereçler İmalatı
Bilgisayar, Elektronik
ve Optik

Elektrikli Teçhizat
Makine
Ulaşım Araçları
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Makine Sektörü Çağrı Takvimi
Program Ön Başvuru Başlangıç Tarihi

3 Ekim 2019 (Perşembe)

Program Ön Başvuru Bitiş Tarihi

6 Aralık 2019 (Cuma)

Program Kesin Başvuru Başlangıç Tarihi

6 Aralık 2019 (Cuma)

Başvuru Belge ve Formlarının Teslimi İçin Son Tarih

19 Ocak 2019 (Pazar)

Bağımsız Değerlendirme Raporunun Teslimi İçin Son Tarih

29 Şubat 2020 (Cumartesi)

Program İnceleme Sürecinin Tamamlanması

3 Nisan 2020 (Pazar)

Program Komitesi Değerlendirme Sürecinin Tamamlanması

19 Nisan 2020 (Pazar)

Kararların Tebliği ve Destekleme Sürecinin Başlatılması

20 Nisan 2020 (Pazartesi)

COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Program
Değerlendirme Süreci 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

22

Proje Bazlı (Süper) Teşvikler
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Proje Bazlı (Süper) Teşvikler
Mevzuat;
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar - 2016/9495 (26.11.2016 t. 29900 s. R.G.)
•

Bakanlar Kurulu tarafından Destek Kararı ile proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen projeler için Bakanlıkça yatırım teşvik
belgesi düzenlenir.

Yararlanma Şartları;
Projelerin Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı için asgari sabit yatırım
tutarı 50 milyon TL, diğer yatırımlar için 500 milyon TL olması gerekmektedir.

Proje Başvuru Formatı;
•

Firma ve Proje Künyesi

•

Yatırım Fizibilitesi

•

Teknik analiz

•

Mali ve Ekonomik analiz

•

Etki Analizi

•

Talep Edilen Destekler ve Gerekçeleri
24

Proje Bazlı (Süper) Teşvikler
Yatırımın Sahip Olması Gereken Özellikleri

1

7

5

3

9

11

13

Üniversiteler ve
Yatırım ile
Yatırımın
Proje ile
Yatırım ile
Doğal
araştırma
istihdam
Yatırımın
teknolojik
üretilecek
sağlanacak katma
kaynakların
kuruluşlarının
edilecek
nitelikli
ölçek
seviyesi
ürünün kritik
değer
etkin
projeye
dahil
personel sayısı,
açısından
ihtiyaçları
kullanımı
profili
ve
olması
değerlendiril
Projenin
Etkileşimde
karşılayabilme
gerekçesi
mesi
ulusal
ve arz
olduğu sektörlere
güvenlik
Yatırımın
güvenliğini
teknolojik
Yatırımın
Yatırımın ve
istihdam
sağlama
açısından
Projenin ülkenin transfer sağlama
çevresel
üretilecek ürünün
yaratmaya
potansiyeli
önem
rekabet gücüne ve
potansiyeli
etkilerinin en alt
yerli girdi oranı
katkısı
taşıyan veya
ihracat
(kaldıraç etkisi)

2

6

4

tedarikinde
güçlük
çekilen ürün
veya
teknoloji
üretimine
katkısı

potansiyeline
katkısı

8

10

12

düzeye
indirilmesi
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Proje Bazlı (Süper) Teşvikler - Açıklananlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Firma
Sütaş
Alvi Medica
Assan Alüminyum
Atayurt İnşaat
BMC - 1
BMC - 2
BMC - 3
BMC - 4
Bosch San. Ve Tic.
Dowaksa
Eko Temiz Enerji
Ersan Petrol San.
Eti Bakır
Most Makine
Oyak Renault
Sasa Polyester
Tusaş Havacılık
CFS Petrokimya
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
Ceyhan Propropilen Üretim A.Ş.

Yatırım Konusu
Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık
Stent, Kateter ve Kalp Kapakçığı Üretimi
Direkt soğutmalı slab döküm
Fotovoltaik Güneş Paneli Üretimi
Muhtelif Savunma Sanayi Sistemleri
Muhtelif Savunma Sanayi Sistemleri
Muhtelif Raylı Sistem Araçları
Dizel Motor
Benzinli Enjektör
Karbon Elyaf ve Ara Ürünler
Fotovoltaik Güneş Paneli Üretimi
Ham Petrol İşleme Rafinerisi
Metal Geri Kazanım
Savunma Sanayi
Hibrid Araç Motoru
Polimer / Çips
Milli Muharip Uçak
Polipropilen
Rüzgar Tüneli Tesisi
Fotovoltaik Güneş Paneli Üretimi
Polipropilen Üretimi
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Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Makine, otomotiv, ulaştırma ve enerji sektörlerine yönelik yüksek vasıflı çeliklerden ve
süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünler

23
24
25
26

Baykar Makina San. ve Tic. A:Ş.
TOGG
Gemlik Gübre
Nero Endüstri Savunma

İnsansız hava araçları ve akıllı sistemler üretimi
Elektrikli otomobil
Üre Yatırımı
Lazer/radar tehdit algılama ve uyarı sistemi, KBRN, filtrasyon sistemiyle infilak bastırma sistemi üretimi
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İlk Proje Bazlı (Süper) Teşvik – Eti Bakır
Yatırımın Nitelikleri

Destekler

•

Yatırım Yeri: Mardin

•

Gümrük vergisi muafiyeti

•

Yatırımın Konusu: Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre
Tesisi (tesis için İnebolu limanı, Samsun Limanı, Dilaver Barajı
su hattı ve doğalgaz boru hattında yapılması gereken yatırımlar
dahil)

•

KDV istisnası

•

KDV iadesi

•

Kurumlar vergisi indirimi: Vergi indirim oranı ve yatırım
döneminde kullanılabilecek tutarlar %100

•

Yatırıma Katkı Oranı: %130

•

Sigorta primi işveren hissesi desteği - 10 yıl

•

Gelir Vergisi stopajı desteği - 10 yıl

•

Faiz desteği ve/veya kar payı desteği (250.000.000 TL'yi
aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl)

•

Başlangıç tarihi: 26/11/2016

•

Yatırımın Süresi: 4 sene (yarısı kadar uzatma opsiyonlu)

•

Yatırım Cinsi: Tevsi, Entegrasyon, Ürün Çeşitlendirme

•

Toplam Yatırım Tutarı: 2.884.888.888 TL

•

Öngörülen İlave İstihdam: 900
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Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Destekler

Yatırımın Nitelikleri
•

Yatırım Yeri: Bursa İli

• Yatırımın Konusu: Hibrid araç için motor, batarya ve alüminyum,
motor bloğu dökümü.

•

Başlangıç Tarihi: 16/3/2018

• Yatırımın Süresi: Başlangıç tarihinden itibaren dört yıl (Yatırımın
öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Ekonomi Bakanlığı
tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilir)
•

Yatırımın Cinsi: Ürün Çeşitlendirme

•

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı: 520.000.000 TL

•

Öngörülen İlave İstihdam: 110

•

Öngörülen nitelikli personel sayısı: 63

PwC

•

KDV İstisnası

•

Gümrük Vergisi Muafiyeti

•

KDV İadesi

•

Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim Oranı: %100,
yatırıma katkı oranı: %80, yatırıma katkı tutarının yatırım
döneminde kullanılabilecek oranı: %100)

•

Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı
olmaksızın 10 yıl)

•

Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl)

•

Nitelikli personel desteği (azami 42.000.000 TL)

•

Enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10
yıla kadar 40.000.000 TL’yi aşmamak üzere enerji
tüketim harcamalarının %50’si)
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Teşvik Sisteminde Elektronik
Dönem (E-TUYS)

29

E-TUYS

• Yatırım Teşvik Başvuruları Uygulama Sistemi 2 Temmuz 2018 itibariyle değiştirilmiştir ve artık tüm Yatırım
Teşvik Belgesi uygulamaları elektronik olarak gerçekleştirilecek ve değerlendirilecektir.

•

Başvurudan önce yatırımcıların, elektronik imzalar ile gerçekleştirilecek
elektronik işlemler için Bakanlıktan yetki almaları gerekmektedir.
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Yetkilendirme
• Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya sahip
olmak zorundadır.
• Yetkilendirme Başvurusu:
Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi
için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe başvurulur:
a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

c) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları”
bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin
aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel
Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması
Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir).
ç) Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile
yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.
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Yatırımcı Bilgileri Girişi
Yetki alındıktan sonra 1 ay içinde yatırımcı bilgilerinin sisteme girilmesi gerekir.

Yatırımcı bilgileri kısmında yukarıda bilgiler doldurulur.
1) Yatırımcı Sekmesi : Mersis’ten firma bilgilri otomatik gelir. Mersiste olmayan vergi dairesi, yatırımcı türü, telefon
numarası, e-mail, web adresi , genel müdür adı-soyadı, mail adresi , telefonu gibi bilgiler girilir.
2) Ortak Listesi: Firma ortaklarının bilgileri girilir.( Ortaklık tipi, ortak adı, ülkesi, e-mail adresi, sermaye tutarı, işlem
tipi, işlem tarihi )
3) Sermaye yapısı: Bu kısım Bakanlıkça doldurulur.
4) EK:1 : Yabancı sermayeli kuruluşlar doldurur. (Şirketin gelir tablosu - bilanço bilgileri, istihdam verileri, dış ticaret
verileri, kar transferleri bilgileri girilir.)
5) EK:2 : Yalnızca yabancı sermayeli şirketler tarafından, sermaye hesabına yapılan ödemelerin bilgileri girilir.
6) Bağlı iştirakleri : Varsa iştirak edilen firma adı , TL cinsinden sermayesi ve yüzde oranı girilir.
7) Başvuruyu Tamamla: Tüm veriler girildikten sonra başvuru tamamlanır ve imzalanarak onaya sunulur.
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Başvuru Süreci

Yatırımcı, aşağıda belirtilen bilgileri Bakanlık sistemine sunar:
• Planlanmış makine ve teçhizat alımları miktar ve tutar bilgileri (ithal makineler için GTİP bilgisi
de girilmelidir)
•

Tüm yatırım harcamaları (inşaat ve inşaat, yardımcı makine ve teçhizat, yatırımla ilgili diğer giderler)

• Kullanıcı Yatırımın konusunu E-TUYS’taki “Yatırımın Konusu (US-97)” başlıklı bölümdeki
listeden seçerek yatırım konusunu girer.
• Öngörülen bütçe Bakanlığa bildirilecektir. Sermaye, hissedarının özkaynakları ve kredileri (varsa)
olarak ikiye ayrılır. Kısaca, yatırım planı yatırım yeri, tarih, tahmini/planlanan tutar, tahmini/planlanan
harcamalar, sektör vb. tüm yatırım özelliklerini gösterecektir.
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E-Dönüşüm Uygulamalar Güncel
Gelişmeler ve 1 Temmuz 2020
Öncesinde E-İrsaliye Sürecinde
Yapılması Gerekenler

E-Fatura Uygulaması
Zorunluluk Kapsamı
Eski
Kayıtlı
2019 yılında bu sayı 128.020’e ulaşmıştır.
Kullanıcılar
Kapsam

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt
satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan
mükellefler.
6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki
malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri
nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan
mükellefler. Bayilik lisansı olanlar,
münhasıran bu lisansa sahip olmaları
nedeniyle bu bent kapsamında
değerlendirilmeyecektir.
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı
listedeki malları imal, inşa ve ithal eden
mükellefler.

Yeni
12.05.2020 itibari ile bu rakam toplamda 237.595’e ulaşmıştır.
Tüm elektronik belgelerle ilgili konuları tek bir tebliğe toplayan Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği (Sıra No:509) 19.10.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Buna göre Zorunluluk kapsamı
ve geçiş tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir ;
-

-

2018 veya müteakip hesap dönemleri satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan
mükellefler,
ÖTV (I) Sayılı Listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle
EPDK’dan lisans alan (bayilik dahil) mükellefler,
ÖTV (III) Sayılı Listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler,
Aracı hizmet sağlayıcıları internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında
ilan yayınlayanlar

Geçiş Tarihi: 01.07.2020
-

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler
Bavul ticareti kapsamındaki satışlar için düzenlenen Özel Faturaların,

1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e Fatura olarak düzenlenmesi
zorunluluğu getirilmiştir.
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E-Fatura Uygulaması
Son Gelişmeler
05.03.2019

E-Fatura İptal Portalı
•
e-Fatura uygulamasında “Temel Fatura” senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına
ilişkin sistem üzerinden Kabul veya Red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, elektronik ortamda iptal
talebinin e-Faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik ortamda
muhatabı alıcıları tarafından onaylanmasını sağlamak amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığınca “e-Fatura
İptal Portalı” mükelleflerin kullanımına sunulmuştur.

19.10.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)
•

Tüm elektronik belgelerle ilgili konuları tek bir tebliğe toplanmıştır.

•

Zorunluluk kapsamı ve geçiş tarihleri değiştirilmiştir.

•

E-Faturada bulunması gereken bilgilere vergi türü, oranı ve tutarı ile karekod/barkod eklenmiştir

02.04.2020
E-Fatura Schematron paketi güncellenmiştir.
•

Hal kayıt sistemi kapsamında düzenlenecek faturalar için,

•

Faturanın GİB'e gönderimi aşamasında zarflanması aşaması için,

•

Tevkifat oranlarındaki değişime ilişkin,
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E-Arşiv Fatura Uygulaması
Kayıtlı Kullanıcı Sayısı
250.000

213.455

e-Arşiv Uygulaması Nedir?
e-Arşiv Tebliği kapsamında Gelir
İdaresi Başkanlığından e-Arşiv
uygulaması izni alan mükellefler,
elektronik ortamda oluşturdukları
faturayı elektronik ortamda muhafaza
edebilirler. Elektronik ortamda
oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt
olarak gönderilen veya elektronik
ortamda iletilen şekli belgenin aslı,
düzenleyen tarafından muhafaza
edilen elektronik hali ise ikinci nüsha
hükmündedir.
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100.000
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E-Arşiv Fatura Uygulaması
Zorunluluk Kapsamı
Eski durum:
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan
ve
-

2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve
üzeri olan mükellefler

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine(Sıra No:509) göre;

-

Geçiş Tarihi: 01.01.2020
- Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile
internet ortamında ilan yayınlayanlar

Geçiş Tarihi: 1/1/2016
-

2015 ve müteakip yıllarda brüt satış
hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler

e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler

Geçiş Tarihi: 01.01.2020
-

E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1/1/2020
tarihinden itibaren aynı gün içerisinde aynı kişilere düzenlenecek
faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi(vergi
mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı
5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv
uygulaması kapsamında “e-Arşiv Fatura” olarak ve Başkanlıkça
sunulan e-Belge Düzenleme Portali üzerinden düzenlenmesi
zorunludur.

-

E-arşiv fatura düzenleme portalı 01.01.2020 itibari ile kullanıma
açılmıştır.

Geçiş Tarihi: ilgili hesap dönemine ilişkin
kurumlar/gelir vergisi beyannamesinin
verileceği tarihi takip eden hesap dönemi
başına kadar

Mayıs 2020
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E-Arşiv Fatura Uygulaması
Gelir İdaresi Başkanlığı

e-Fatura

Öncesi

E-Fatura
mükellefi

Diğer

Sonrası

Kağıt Fatura

E-Fatura
mükellefi
Gelir İdaresi Başkanlığı

e-Fatura
e-Faturaya
kayıtlı olmayan
mükellef

e-Arşiv Fatura

Gerçek Kişi
e-Arşiv Fatura
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E-Defter Uygulaması
e-Defter Uygulaması Nedir?
e-Defter uygulaması resmi otorite
tarafından belirlenen format ve
standartlara uygun olarak oluşturulan eDefterlere ilişkin onay süreçlerinin yerine
getirilmesi amacı ile hazırlanan
www.edefter.gov.tr internet adresinde yer
alan uygulamadır.
e-Defter vergi şekil hükümlerinden
bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa
ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre
tutulması zorunlu olan defterlerde yer
alması gereken bilgileri kapsayan
elektronik kayıtlar bütünüdür.

• Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek,
muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükellefler
gerekli şartları sağlamaları halinde e-Defter uygulamasından
yararlanabilirler.
Yararlanma Koşulları

•

o

Elektronik mali mühür temin edilmiş olması,

o

e-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması
ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış
bir yazılım olması.
Yevmiye

Büyük Defter

12.05.2020 itibari ile toplamda 125.535 kayıtlı kullanıcı
bulunmaktadır.
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E-Defter Uygulaması
Uygulamanın İşleyişi
3

2

1
Mükellef Tebliğ’de belirtilen
şartlar ve XBRL formatında
aylık defterini hazırlar

Gerçek kişiler e-İmza veya
mali mühür ile Tüzel kişiler
mali mühür ile imzalar

8

4

Onaylanan defterin
imza/mühür değeri alınır.

7

e-Defterin imza/mühür değerini
taşıyan e-Defter Beratı mükellef
tarafından elektronik ortamda
hazırlanarak e-imzalanır/mühürlenir.

6

5

9

Mükellef e-Defterini ve
uygulamadan indirdiği beratı yasal
saklama süresince muhafaza eder.

GİB uygulamadan gelen
e-Defter Beratını kendi
mührü ile onaylar

e-Defter Beratı
uygulamaya yüklenir

Web servis
aracılığıyla

GİB e-defter
uygulaması aracılığıyla
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E-Defter Uygulaması
Son Gelişmeler-Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:3)
Geçici vergi dönemlerine göre yükleme
Her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını her ay
için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi
beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar oluşturma, ve berat dosyalarını eDefter uygulamasına yükleyeme
Özel entegratör, yazılım firması ya da meslek mensuplarınca
imzalama
E-Defter ve berat dosyalarının mükelleflerin kendilerine ait NES veya Mali
Mühür ile imzalanması esas olmakla birlikte, mükellefler tarafından noterde
tanzim olunan özel vekaletnamede veya Başkanlık tarafından belirlenen usullere
göre oluşturulan elektronik imzalı muvafakatnamede belirtilmesi kaydıyla;
Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin veya yazılım uyumluluk
onayı verilen yazılım firmalarının ya da defter tutma hususunda 3568 sayılı
Kanun hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek mensuplarının Mali Mührü
ya da NES’i ile zaman damgalı olarak imzalanması/onaylanması ve bunlar
tarafından defter ve berat dosyalarının Başkanlık sistemlerine yüklenmesi
mümkündür.
İkincil arşivleme
E-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının,
gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden
teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin
bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020
tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.
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E-Defter Uygulaması
Son Gelişmeler
03.04.2020
e-Defterlerin ve beratların ikincil kopyalarının saklanması konusunda özel entegratörlük (saklayıcı
kuruluş) hizmeti vermek isteyenlere yönelik “e-Defter Uygulaması Saklama Kılavuzu” yayımlanmıştır.

Mücbir Sebeple İlgili VUK Genel Tebliği (Sıra No: 518)
30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturup GİB'e yüklemesi gereken e-Defterlerin ve e-Defter
beratlarının oluşturulma ve imzalanma süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar
uzatılmıştır.
30 Nisan, 31 Mayıs ve 30 Haziran 2020'ye kadar yüklenmesi gerekenlerin süresi, mücbir sebep
halinde olduğu kabul edilen aşağıdaki mükellefler için 27 Temmuz 2020'ye kadar uzatılmıştır.

•
•

•

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,
Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri
dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve
taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile
otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik
ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve
benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil
konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve
konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri
sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,
Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine
faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan
mükellefler.

30.04.2020
Elektronik ortamda düzenlenen Muhasebe Fişlerine ilişkin kılavuz yayımlanmıştır.
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E-İrsaliye Uygulaması
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine(Sıra No:509)
göre;
e-İrsaliye Uygulaması Nedir?
Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından
taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim
edilen malın alıcı tarafından taşınması veya
taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan
mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta
bulundurulması şarttır.
Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip,
merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olduğu, sadece
uygulamaya kayıtlı şirketler arasında dijitalleşen,
üzerinde irsaliyeye konu tüm alanların yer aldığı bir
çözümdür.

Kayıtlı kullanıcı sayısı 16.023
E-İrsaliye uygulaması zorunlu başlangıç
tarihi 1 Temmuz 2020.
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve
ticaretiyle iştigal edenler için zorunlu başlangıç
tarihi 1 Ocak 2020.
Geçiş tarihi sonrası mükellefler alıcının
uygulamaya kayıtlı olmasına bakmaksızın
tüm sevk irsaliyelerini elektronik olarak
düzenleyeceklerdir.
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E-İrsaliye Uygulaması
Zorunluluk Kapsamı
Maden Kanunu kapsamında düzenlenen
işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve yaptıkları
sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde
bulunan mükellefler

Şeker Kanunu 2/e maddesinde tanımına
yer verilen şekerin imalini
gerçekleştiren mükellefler

Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı
kullanıcılar

ÖTV (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb.
faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı
dahil) alan ve ÖTV(III) sayılı listedeki malların imal, inşa
ve ithalini gerçekleştiren mükellefler

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve
ticaretiyle iştigal edenler

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir
ve çelik ile demir veya çelikten eşyaların imali, ithal ve
ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya izleyen
hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile
gayrisafi iş hasılatı) 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler
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E-İrsaliye Uygulaması
Uygulamanın İşleyişi

1

Gönderici e-İrsaliyeyi
oluşturur ve iletir.

2
7
Gönderici

Gelir İdaresi
Başkanlığı
(GİB)

4 e-İrsaliye alıcıya
ulaşır

GİB e-İrsaliyeyi kontrol
eder ve onay verir

Onay Göndericiye ulaşır
ve süreç tamamlanır

6

Müşteri sistemden
kabul/kısmi kabul
onayı verir

5
3 Araçta bulunan e-İrsaliye

Alıcı

Teslimat
tamamlanır

çıktısı ile teslimata başlar

Malın fiili sevki sırasında e-İrsaliyenin görüntüsünün
veya çıktısının araç içerisinde bulunması zorunludur.
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E-İrsaliye Uygulaması
Kullanım Yöntemleri

1

2

3

GİB Portalı aracılığıyla

Başkanlıktan izin almış
özel entegratörler
aracılığıyla

Kendi bilgi işlem
sistemlerinin GİB’e
entegrasyonu yoluyla
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E-İrsaliye Uygulaması
E-İrsaliyede Bulunması Gereken Bilgiler

e-İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve 16 haneli e-İrsaliye
numarası
e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret ünvanı, adresi,
vergi dairesi ve hesap numarası
Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi
dairesi ve hesap numarası
Taşınan malın nevi ve miktarı
Fiili sevk tarihi ve saat ve dakika olarak zamanı
Açıklama bölümü; Sevk irsaliyesinin asıl/suret bilgisi,
araç plakası ve şoförün TCKN bilgisi / kargo , lojistik
firması bilgisi , ihtiyaç halinde ilave bilgiler

Karekod veya barkod
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E-İrsaliye Uygulaması
Müşterinin ya da teslim edilecek mal miktarının sevkiyat başlangıcında belli olmadığı sevkiyatlarda Muhtelif Müşteriler
tipinde e-irsaliye düzenlenecektir Bu irsaliyelerde vergi kimlik numarası 5555555555 olarak belirtilecektir.
509 nolu tebliğde e-irsaliyeye geçmesi zorunlu tutulan mükellef grupları (ÖTV I-III, maden ruhsatı veya sertifikası alanlar, demir
çelik ürünleri imal ithalini gerçekleştirenler, gübre takip sistemine dahil olanlar, hal kayıt sistemine sebze meyve toptan ticaretini
yapanlar) için söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen 4.ayın başından itibaren e-irsaliye uygulamasına
geçeceklerdir
Kılavuza göre e-İrsaliyeye yanıt vermesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
İsteğe bağlı olarak 7 gün içerisinde Kabul/Kısmi Kabul yanıtları verilebilir. Reddedilen mal miktarı ve neden reddedildiği
belirtilebilir.
Red yanıtı yalnızca malın sevkinden önce veya mal muhteviyatı ya da alıcının hatalı olması durumunda alıcı tarafından
mümkündür. Malın sevkiyatının başlamasından sonra verilecek red yanıtı hükümsüzdür.
Altyapı ve teknik imkansızlıklar (örneğin; internetin bulunmaması) durumunda e-İrsaliye malın sevkinden önce
düzenlenemez ise;
Matbu sevk irsaliyesi ile e-irsaliye AYNI ANDA düzenlenecek olup matbu sevk irsaliyesinin üzerinde e-irsaliyeye ait belge
numarası, belge tarihi ve zamanı bilgilerine yer verilecektir. Söz konusu sevk irsaliyesinin üzerinde “e-irsaliyesi ayrıca
düzenlenmiştir” ibaresi yazılacaktır.
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E-İrsaliye Uygulaması
Sanal Kullanıcı

E-İrsaliye

E-İrsaliye
GİB

E-İrsaliye
mükellefi

E-İrsaliye
mükellefi

Alıcının elektronik irsaliye
sistemine kayıtlı olmadığı
durumlarda düzenlenen eirsaliyeler “3900892152” VKN li
“Gelir İdaresi Başkanlığı eİrsaliye Sanal Alıcı” sına
gönderilecektir.

E-İrsaliye
GİB

E-İrsaliye
Kağıt çıktı / elektronik format
Kayıtlı olmayan
Alıcı

Bu şekilde gönderilen irsaliyeler
alıcısına sistem içinden
iletilmeyecek olup düzenleyecisi
tarafından diğer elektronik
ortamlar aracılığıyla ya da kağıt
çıktı olarak teslim edilecektir.

Mayıs 2020
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Diğer Elektronik Uygulamalar

E-Bilet
Uygulaması

E-Serbest
Meslek
Makbuzu
Uygulaması

Kara ve Deniz Yolu ile yolcu taşımacılığı yapan
mükellefler
- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen
şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle
iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler
- Yolcu biletleri ve yolcu listeleri elektronik olarak
düzenlenecektir
- Geçiş Tarihi: 1/1/2021
Sinema İşletmeleri
- Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan
sinema işletmeleri
- Giriş biletleri e-Bilet olarak düzenlenecektir
- Geçiş Tarihi: 1/7/2020
Kullanım İzni Alan Sayısı : 28

Serbest meslek erbapları;
- 1/1/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte
olanlar 1/6/2020 tarihine kadar,
- 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren
faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı
izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar
- Kayıtlı Kullanıcılar : 20.888

E-Müstahsil
Makbuzu
Uygulaması

Diğer Gönüllü
Uygulamalar

- E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan
mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda
müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar
- Geçiş Tarihi: 1/7/2020
- Kayıtı Kullanıcılar : 13.374

- Elektronik Gider Pusulası (E-Gider Pusulası)
Uygulaması
- Elektronik Sigorta Komisyon Gider Belgesi
- E-Sigorta Poliçesi
- E-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması
- E-Dekont Uygulaması
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Teşekkürler
pwc.com.tr
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