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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 07.03.2019 

         Sayı  : 2019/38 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları 

 

 -Gelir İdaresi Başkanlığı Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptal 

İşlemine İlişkin Duyuru Yayınlamıştır. 

 

 -Gelir İdaresi Başkanlığı Defter-Beyan Sistemi Üzerinden Verilen Yıllık Gelir 

Vergisi Beyannameleri ve İade Talep Dilekçeleri Hakkında Duyurular Yayınlamıştır. 

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.  
    

B. Konu Özetleri 

 

1. Gelir İdaresi Başkanlığı Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptal 

İşlemine İlişkin Duyuru Yayınlamıştır. 

 

         Gelir İdaresi Başkanlığının 05.03.2019 tarihli duyurusu aşağıdaki gibidir. 

 

“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.” 

 

         GİB portali üzerinden e-işlemler/e-fatura/Duyurular menüsü üzerinden, e-Fatura 

İptal Portalı’na ulaşabilirsiniz. 

 

         Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptaline İlişkin “E-Fatura İptal Portalı” 

Kullanım Kılavuzu'na e-işlemler/e-fatura/Duyurular menüsünden ulaşabilirsiniz. 

 

          Bilindiği üzere temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara ancak Türk 

Ticaret Kanunu’nun 18/3 inci maddesine göre harici itiraz yolları ile itiraz edilebilmekte, 

e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden itiraz (red yanıtı) edilememekteydi.  

          Gelir İdaresi Başkanlığınca tasarımı tamamlanan ve e-Fatura uygulamasına 

kayıtlı kullanıcıların istifadesine sunulan e-Fatura İptal Portali aracılığı ile iptal işlemleri, 

bundan sonra e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden muhatabına iletilen red 

yanıtı olarak değerlendirilecek ve sistem içi itiraz mekanizması olarak kabul edilecektir.  
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          e-Fatura uygulamasına taraf olanların birbirlerine yönelik düzenlemiş oldukları e-

Faturalara sistem üzerinden (gerek Ticari fatura senaryosunda düzenlenmiş faturalar 

için e-Fatura sistemi üzerinden, gerekse temel fatura senaryosunda düzenlenmiş 

faturalar için e-Fatura İptal Portalı üzerinden) itiraz etmeleri mümkün bulunduğu gibi 

harici itiraz yollarının (noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli 

elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) kullanılmasına engel teşkil 

etmemektedir.  

 

          Ancak harici itiraz yolları ile gerçekleştirilen itiraz işlemleri ve bu itiraz işlemlerinin 

sonucuna göre faturanın iptal edilmiş olup olmadığı, e-Fatura sistemi üzerinden takip 

edilmesi mümkün olamayacağından ve e-Fatura sistem üzerinde söz konusu faturalar 

satıcısı tarafından düzenlenmiş ve alıcısı tarafından da itiraz/iptale konu edilmemiş 

olduğu durumda, elektronik ortamda yapılacak kontrol ve denetimlerde mükelleflerin 

ilave açıklama yapmalarına ve bu itiraz ve iptal işlemlerini haricen gerçekleştirdiklerine 

ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeleri ilgililere sunma ve bu bilgi ve belgeleri istenildiğinde 

ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesini gerektirecekti. 

 

         Bu nedenle, ticari fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara e-Fatura 

uygulaması üzerinden, temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara da e-

Fatura İptal Portalı üzerinden itiraz/iptal işlemlerini gerçekleştirilmesi özellikle sistem 

bilgileri ile beyan, bildirim ve formlardaki bilgilerin uyumluluğunun sağlanması 

açısından tavsiye edilmektedir. 

 

         Temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturaların elektronik ortamda iptal 

edilebilmesi için; faturayı düzenleyen tarafından fatura numarası ve fatura tutar 

bilgilerini imzalayıp fatura iptal talebi e-Fatura İptal Portali aracılığı ile oluşturulması ve 

iptal taleplerine ilgili faturanın alıcısı tarafından iptal talebine onay verilmesi 

gerekmektedir.  

 

         Alıcısı tarafından iptal talebine portal aracılığı ile onay verilmedikçe, iptal 

talebine ait e-faturalar e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinde iptal edilmemiş, 

geçerli faturalar olarak kabul görecektir.  

2. Gelir İdaresi Başkanlığı Defter-Beyan Sistemi Üzerinden Verilen Yıllık Gelir Vergisi 

Beyannameleri, İade Talep Dilekçeleri ile Kredi Kartı ile Yapılan Tahsilatlar 

Hakkında Duyurular Yayınlamıştır. 

 

          Gelir İdaresi Başkanlığı Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilen yıllık gelir vergisi 

beyannameleri ve iade talep dilekçeleri hakkında aşağıdaki duyuruları yayınlamıştır. 
 

-04 Mart 2019 Tarihli Duyuru 

 

“Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'nin kodu 

1001E'dir. Sonuçları itibarıyla 1001E kodlu beyannamenin 1001A kodlu beyannameden 

bir farkı yoktur. 1001E beyannamesinin verilmesinin ardından iade talep edilmesine 
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yönelik uygulamalarda geliştirme çalışması yapılmaktadır. Çalışmaların 

tamamlanmasını müteakip bilgilendirme yapılacaktır.” 

 

-06 Mart 2019 Tarihli Duyuru 

 

“Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine (1001E) 

ilişkin “İade Talep Dilekçesi” https://intvrg.gib.gov.tr adresinden alınmaya 

başlanmıştır. “Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Giriş (GEKSİS)” işlemlerine yönelik 

geliştirme çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu çalışmanın tamamlanması 

sonrası tekrar bilgilendirme yapılacaktır.” 

 

07 Mart 2019 Tarihli Duyuru 

 

“Sisteme gelir kaydı yapılırken tahsil edilen tutara ilişkin olarak “Kredi Kartı” alanına 

kaydedilen tutarların, KDV beyannamesinin “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve 

Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” satırına otomatik olarak yansımasına 

ve söz konusu tutarın bankalardan alınan POS satış bilgileri ile karşılaştırılarak farklılıkların 

“Beyanname Onay” aşamasında kullanıcılara mesaj olarak gösterilmesine yönelik 

çalışma tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. 
 

                                  Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


