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İlgl :2|lllıl201ı9 tarihli ve 24|492 evrak kayıt sayılı dilekçeniz.

ilgide kayıtlı dilekçenizde, 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde e-Fatura,

e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynt zamanda 3 Sra
Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında e-Defter uygulamasına geçme

zorunluluğunun getirildiği belirtilerek,

- e-Fatura, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan ve Vergi Usul
Kanunu hiikümlerine göre işletme hesabı esiısına göre defter tutan miikellefler ile basit usule

tabi mükelleflerin kaytlannın elektronik ortamda tutulmasr, bu miikelleflerden defter tutmak
zorunda olanlann kayıtlannın elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak
zorunda olanlann defterlerinin bu kaytlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması
amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafindan geliştirilen Defter-Beyan Sisteminde olmasından
dolayı Defter-Beyan Sisteminin, 1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği uyannca e-defter

sayılıp sayılmayacağı,

- Kuru meyve (üzüm) ve zeytin v.b. ticareti yapan miikelleflerin 5957 saylr Sebze ve

Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Mallann Ticaretinin Diizenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında Hal Kayt sistemine dahil olarak tİcaretinİ yapafl tüccar ve

komisyoncular kapsamında bulunup bulunmadığı ile 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel

Tebliğinde e-Fatura, e-Arşiv Fatura uygulamasrna geçme zorunluluklannın bulunup

bulunmadığı,

hususlannda tereddüt oluştuğu belirtilerek Başkanhğımz görüşü istenilmektedir.

Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığından26.||.20|9 tarih ve E.|7|49| sayılıyazımız
ile görüş istenilmiş olup, Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire

Başkanlığının 06.05.2020 tarih ve E.50093 sayılı cevabi yazrsrnda,

" 509 Srra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği lle "l1l3l20l0 tarihli ve 5957 sayılı
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Mallarııı Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tiiccar olarak sebze ve

meyve ticaretiyle iştigal eden miikellefler." in IlIl2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-ArŞİv
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Fatura, e-İrsaliye, e_Müstahsil Makbuzu uygulamalarına Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra
No:1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Sıra No:3) ile de e-Defter uygulamasına zorunlu
o larak dahil olmalarına ilişkin diizenlemelerin yapıldığı,

Söz konusu Tebliğlerin ilgili hükümleri kapsamına dahil olunabilmesi için 07.07.20|2
Tarih ve 28346 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan " Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı
Halleri Hakkında Yönetmelik" in 40. Maddesi gereğince Ticaret Bakanlığının Hal Kayıt
Sistemine bildirim yükümlülüğünün olması ve aynı zamandatiiccar veya komisyoncu sıfatının
taşınıyor olması gerekmekte olup, 28.10.20l6 Tarih ve 2987l Sayılı Resmi Gazete yayınlanan

"Toptancı Halinde ve Hale Bildirilerek İşlem Gören Mallar Hakkında Tebliğ" in eki listede yer
alan yaş sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal edilmesi durumunda söz konusu Tebliğ
kapsamında 1.1.2020 tarihi itibariyle e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Müstahsil ve e-Defter
(l.Sınıf Bilanço esasma tabi tüccarlar için) uygulamalarına geçiş zorunluluğunun bulunduğu,

5957 sayılı Kanuna istinaden yayınlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri
Hakkında Yönetmelik' in 40. Maddesinde;

(1) "Bildirimciler, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı
ürünler döhil bildirim miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelerin her ne şekilde olursa olsun
alımı, satımı ve devrini yapan gerçek veya tiizel kişilerdir. Bu kişiler şunlardır:

a) Sınai üretimde kullanmak üzere mal satın alan sanayiciler,
b) İhraç etmek üzere mal satın alan ihracatçıla1
c) İlgili mevzuatı çerçevesinde mal ithal eden ithalatçılar,

ç) Üretici örgütleri,
d) Komisyoncular,
e) Tüccarlar,
f) Üreticiden temin ettiği malları, tüketiciye satan market, manav, pazarcı ve diğer

perakendeciler,
g) Üreticiden temin ettiği malları münhasıran kendi tüketiminde kullanan lokanta, otel,

yemekhane, hastane ve yurt gibi kuruluşlar.

(2) Bildirimciler, sisteme kaydolmak zorundadır."

şeklinde açıklamalara yer verilmiş olup, bu diizenlemede bildirim yükümlülüğü olanlar
sayılmış ve bu bildirimcilerin Hal Kayıt Sistemi'ne kaydı zorunlu tutulmuş olduğundan,5957
sayılı Kanun, ilgili maddede "bildirimci" olarak belirtilen ve Toptancı Halinde ve Hale
Bildirilerek İşlem Gören Mallar Hakkında Tebliğin ekindeki listede yer alan ürünlere ilişkin
faaliyeti olan herkesi kapsamaktadır. Bu kapsamdaki kişilerin sisteme kaydı ve bildirim
yapması zorunlu olup bu zorunluluğu olduğu halde bildirim yapmayan ve kaydolmayan ilgili
maddenin (d) ve (e) bentlerinde sayılan Komisyoncu ve Tüccarlar da 509 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinin ilgili hükümleri kapsamında olduğu,

"Toptancı Halinde veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ" ekinde
sayılan mallar listesinde bazı ürünler için yaş ve kuru olarak açıklama yapılmış olup, bazı
ürünler için böyle bir ayrıma gidilmediği görülmekle birlikte aslında burada kuru olarak
adlandırılanların da birer yaş sebze ve meyve olduğu, hasat edildikten sonra da halen canlılığını
koruduğu ve tüketim açısından böyle bir ayfıma gidildiği düşünülerek bu şekilde
adlandırılmıştır. Bu duruma istinaden anılan listede yaş ve kuru ayrımı yapılmayan malların da
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yaş ürün olarak değerlendirilmesi ve bu malların ticaretini yapan tüccar ve komisyoncuların
söz konusu tebliğdeki düzenlemelere tabi olması gerektiği,

Diğer taraftan; l3ll2l20ll tarihli ve 2814| sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan l Sıra
No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu
olan defterlerden www.edefter.gov.tr internet adresinde format ve standardı yayımlanan
defterlerin (yevmiye ve büyük defter) elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve

esaslar belirlenerek elektronik defter kullanımına izin verildiği,

l Sıra No.Iu Elektronik Defter Genel Tebliği' nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Sıra No:3)'ün "3.2. e-Defter Uygulamasına D6hil Olma Zorunluluğu" başlıklı bölümünde ise :

"3.2.|.Aşağıda sayılan mükelleflerin e-Defter uygulamasına d6hil olmaları zorunludur.

1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler.

3.2,6. e-Defter uygulamasına d6hil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

1- e_Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fafura uygulamasına
geçiş süresi içinde (e_Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler
bakımından izleyen yılın başından itibaren),

e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen
defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar. " açıklamaları bulunmakta olup e-Fatura
uygulamasına zorunlu olarak geçen mükelleflerin e-Defter uygulamasına da geçme

zorunluluğu olduğu vurgulanarak bu mükelleflerin e-Defter uygulamasına geçiş süresinin
belirlendiği,

Ayrıca söz konusu Tebliğin 3.2.4. Bölümünde;

"Bu Tebliğ ile belirlenen zorunluluk kapsamına girmeyenlerden |7l|2l20l7 tarihli ve

30273 sayılı Resmi 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 d6hil olması mümkiindür" şeklinde açıklamaların da
mevcut olduğu,

Buna göre; II' nci sınıf tiiccar olarak işletme hesabı esasına göre defter tutuyor olunması
halinde bu mükelleflerin e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamakta olup, Vergi

Usul Kanununun 176 ve müteakip maddeleri uyannca, Bilanço esasrna göre defter futmaya

başlanacak tarihe kadar Defter-Beyan sistemi kapsamında işletme hesabı esasma göre defter

tutulmaya devam edilebileceği, "

beliıtilmiştir.
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