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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 08.04.2019 

         Sayı  : 2019/49 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A- Konu Başlıkları 

 

         - 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Hakları Hangi Oranlar 

Kullanılarak Endekslenecektir. 

 

         - Gelir İdaresi Başkanlığı, Geri Kazanım Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru 

Yayınlamıştır. (04.04.2019 Tarihli) 

 

         - E-Fatura, E-Arşivde İptal İşlemleri, 

            

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B- Konu Özetleri 

 

1. 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Hakları Hangi Oranlar 

Kullanılarak Endekslenecektir. 

 

  Gelir İdaresi Başkanlığı 51 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2019 yılı Birinci 

Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %0,01 olarak ilan 

etmiştir.  

           

Buna göre; 

          

- Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga ek 1,2,3,4,5,6’ncı maddeleri çerçevesinde 

24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik 

belgeleri kapsamında, 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar dolayısıyla hak 

kazanılan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden 

değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.  

          

Buna göre, uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak 

adlandırılan GVK’nun Mülga Ek:1-6 maddeleri kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 

2019 yılı birinci geçici vergi döneminde %0,01 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir. 

         
GVK’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden önce 

başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan 
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ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere 

devreden yatırım indirimi hakları (uygulamada bunlara yeni hükümlere tabi yatırım 

indirimi hakları denilmektedir) ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana 

gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.  

          

2019 yılının ilk üç aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %2,14 olarak 

gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar birinci geçici vergi döneminde %2,14 oranında 

artırılarak dikkate alınacaktır. 

         

2. Gelir İdaresi Başkanlığı, Geri Kazanım Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru 

Yayınlamıştır. (04.04.2019 Tarihli) 

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca; geri kazanım payı beyannamesi hakkında yapılan 

duyuru aşağıdaki gibidir.  

 

“2872 Sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

yayınlanan plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında 

mükellefiyeti tesis edilen gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından verilecek olan geri kazanım 

katılım payı beyannamesi uygulamaya açılmıştır.  

B 

u beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme 

Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.” 

        

3. E-Fatura, E-Arşivde İptal İşlemleri, 

 

3.1. E-Fatura 

            

Bilindiği üzere e-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile ayni hukuki 

niteliklere sahiptir. E-fatura sisteminde zorunlu ve ihtiyari olmak üzere 100.000’in 

üzerinde kayıtlı mükellef bulunmaktadır. 

            

Sistem gereği e-fatura; 

 

          -Ticari e-fatura, 

          -Temel e-fatura, 

 

senaryosuna göre düzenlenmektedir. 

           

Ticari e-faturada; ret ve kabul işlemi alıcı tarafından sistem üzerinden 

seçeneklerinden birinin tercih edilmesiyle yapılır. Ret veya kabul işlemi sistem üzerinden, 

düzenleyen tarafa bildirilir. Ticari e-fatura senaryosunda e-fatura istenildiği gibi 

düzenlenmemiş ise sistem üzerinden doğrudan ret işlemi yapılır.  

           

Temel e-faturada; alıcısının faturayı doğrudan ret etme imkanı 

bulunmamaktadır. Alıcı faturayı sistem üzerinden teslim almak zorundadır. Sistemin 

özelliği gereği; temel e-fatura düzenleyicisi tarafından, alıcısına ulaştırılmasının 
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sağlanması esasına dayanmaktadır. Temel e-faturada sistem içi ve dışı iptal işleminin 

nasıl yapılacağı aşağıda yer almaktadır.   

     

3.2. e-Fatura (Temel Senaryo) İptalinin, Portal Üzerinden Yapılması, 

           

Gelir İdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan “Temel 

Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptaline İlişkin e-Fatura İptal Portalini” 05.03.2019 

tarihinde kullanıma açmıştır.  

           

Buna göre 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 talebine 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 görmektedir. 

           

Bilindiği üzere temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara ancak Türk 

Ticaret Kanunu’nun 18/3 inci maddesinde belirtilen harici itiraz yolları ile de itiraz 

edilebilmekte, e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden itiraz (red yanıtı) 

edilememekteydi.  

           

G.İ.B tarafından kullanıcıların istifadesine sunulan e-Fatura İptal Portali aracılığı ile 

iptal işlemleri, bundan sonra e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden 

muhatabına iletilen red yanıtı olarak değerlendirilmekte ve sistem içi itiraz mekanizması 

olarak kabul edilmektedir. 

           

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 gerektirmektedir. 

http://www.efatura.gov.tr/
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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. 

          

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. 

  

3.3. E-Fatura İptal Portali Kullanımı 

         

E-fatura İptal Portalı’nın kullanılabilmesi için mali mühür kartı ve Gelir İdaresi 

Başkanlığınca hazırlanan imzalama aracının kullanılması gerekmektedir. İmzalama 

aracının nasıl kullanılacağı www.efatura.gov.tr adresindeki imzalama Aracı Kullanım 

Kılavuzundahttp://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/%C4%B0mzalama_Araci_Kullani

m_Kilavuzu.pdf detaylı olarak yer almaktadır. 

           

Öncelikle imzalama aracı programı çalıştırılmalıdır. E-Fatura İptal Portalı kullanıldığı 

sürece imzalama aracı programı açık kalmalıdır.  

           

e-Fatura İptal Portalı’na https://efatura.gov.tr/FaturaIptal/index.jsp adresinden 

erişilebilmektedir. 

          

Ana Ekrandan İşlemin Seçilmesi  

         

Bu ekrandan yapılmak istenilen e-Fatura İptal Talebi Oluşturma (bu talep faturayı 

düzenleyen tarafından seçilecektir) ya da e-Fatura İptal Taleplerinin Listelenmesi ve 

İptal Onayı (bu onay işlemini faturanın alıcısı durumundaki kişi seçecektir) işlemi 

seçilmelidir. 

          

Fatura İptal Talebini Oluşturma  

         

Ana ekrandan fatura iptal talebi oluşturmak için “Fatura İptal Talebi Oluşturma” 

butonunu tıklayınız. Buton tıklanarak iptal talebi ekranı açılır. 

 

“Fatura İptal Talebi Oluşturma” butonunu tıklandığında i ekran (E-FATURA İPTAL TALEBİ 

BİLGİ GİRİŞİ EKRANI ) açılır. 
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“Fatura No” alanına e-fatura uygulaması üzerinden alıcısına ulaştırılan ve iptal 

edilmesi istenen faturanın 16 haneli seri numarası, “Ödenecek tutar” alanına faturada 

belirtilen ödenecek tutar yazılır. Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girildikten sonra “Talep 

Oluştur” butonu tıklanır. 

          

Akıllı karttaki bilgiler kontrol edilip onaylandıktan sonra, fatura iptal talebi 

oluşturulduğuna dair bilgi ekranı gelir. 

          

Girilen bilgilerde herhangi bir tutarsızlık olması durumunda (olmayan fatura no, 

yanlış tutar bilgisi veya daha önceden iptal edilmiş fatura tekrar iptal edilmek istenirse) 

hata ekranı gelir. 

          

Fatura İptal Taleplerinin Listelenmesi ve İptal Onayı Verilmesi 

         

Ana ekrandan “Fatura iptal taleplerinin durumlarını görmek ve adınıza gelen 

iptal taleplerine onay vermek için tıklayınız” butonu tıklandığında gelen ekrandan mali 

mühür bilgileri ile giriş yapıldıktan sonra giriş yapılan mali mühürdeki mükellefe gelen 

fatura iptal talepleri ve bu mükellefin daha önceden oluşturduğu fatura iptal talepleri 

listelenir. 

           

İptaline onay verilecek faturalar seçilip, mali mühür bilgileri girildikten sonra 

“Fatura İptal Et” butonu tıklandığında “İşlem Başarılı” sonucu alınırsa seçilen faturalar 

Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde iptal durumuna getirilmiş olunur. 

          

Giriş yapılan mali mühürdeki mükellefin iptal edilmesini talep ettiği faturaların 

talep durumları aynı ekranın alt tarafında “İptal Edilmesini Talep Ettiğiniz Faturalar” 

bölümünden takip edilir. Fatura alıcısı tarafından onaylanmamış iptal talepleri “Onay 

Bekliyor” durumunda bekler.  

          

Fatura iptal talepleri onaylanırsa talep durumu “Fatura İptal Edildi” olarak 

güncellenir ve onay zamanı ilgili satıra yansır. 

 

3.4. E-Arşiv Fatura 

          

Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kağıt olarak gönderilen veya 

elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen 

elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. E-arşiv izni alan mükellefler, elektronik 

ortamda oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza ederler.  

         

Zorunlu ve/veya ihtiyari olarak E-Arşiv sisteminde, 34.500’ün üzerinde mükellef 

bulunmaktadır.  

      

E-Arşiv Fatura İptali 

             

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanun’unda kağıt fatura için yer alan hükümler 

e-arşiv için de aynen geçerlidir. İtiraz ve iade iş ve işlemlerinde anılan kanun 

hükümlerine göre işlem tesis edilmelidir. 
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İptal edilen e-arşiv faturalarında yer alan bilgiler, takip eden günün akşamına 

kadar oluşturulacak e-arşiv gönderim raporunda Gelir İdaresi Başkanlığına 

raporlanmaktadır.  

            

E-Arşiv fatura düzenlendikten sonra iptal edilmesi durumunda, fatura bilgileri e-

arşiv raporunun “fatura iptal” alanına girilerek rapor G.İ.B’e gönderilir. Düzenlenmiş 

olan e-arşiv faturalarının, G.İ.B’e raporlandıktan sonra ancak karşı tarafa ulaşmadan 

önce iptal olunan e-arşiv faturalarının da raporlama döneminde G.İ.B’e bildirilmesi 

icap etmektedir. 

           

Burada esas olan e-arşiv faturalarının iptal edilebilmesi için muhatabına iletilmemiş 

olmasıdır. E-arşiv faturası muhatabına iletilmiş ise, düzenleyen tarafın bu faturayı 

kayıtlarına alıp almadığı bilinemez. Muhatap olunan firma e-arşiv faturasını kayıtlarına 

alıp gider/maliyet unsuru olarak dikkate almış ve KDV’sini indirim konusu yapmış ise artık 

bu faturanın iptali söz konusu olamaz. Bu durumda yapılacak işlem; karşı taraftan iade 

faturasının düzenlenmesi istenir. 

           

Karşı taraf bu faturayı henüz kayıtlarına almamış ise, bizim bu faturayı iptal 

edebilmemiz için bu durumu tevsik edici belgelerle ispat etmemiz gerekir. Çünkü 

muhasebe kayıtlarımızı kaydi olarak başka türlü düzeltemeyiz. Bunun için karşı taraftan 

taahhütlü mektup istenebileceği gibi, elektronik imza kullanılmak suretiyle kayıtlı 

elektronik posta sistemi vb. resmi sistemlerden yararlanılabilir. 

          

İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda E-Arşiv Fatura İptali 

         

E-Arşiv kullanan firmaların internet üzerinden vergi mükellefi olamayanlara yaptığı 

mal ve hizmet satışlarına ilişkin olarak düzenlenen e-arşiv faturasının kağıt çıktısı, ürün ile 

birlikte alıcıya gönderilmektedir.  

          

Müşterinin malı iade etmek istemesi durumunda, elektronik ortamda kendisine 

iletilen faturanın kağıt çıktısının iadeye ilişkin bölümü doldurularak, mal ile birlikte 

firmaya iade etmesi gerekmektedir. 

          

Ancak müşterinin belgeyi kaybetmesi veya ürünün müşteriye teslim edilememesi 

durumunda kargo şirketinin tuttuğu kayıtlar ile düzenlediği taşıma irsaliyesinin bir örneği 

ile birlikte ürünü geri taşıma hizmeti nedeniyle firmaya kargo şirketince düzenlenen 

fatura tevsik edici belge olarak kabul görmekte ve iptal işlemi buna göre yapılır. 

(İstanbul Vergi Dairesinin 26.12.2016 tarih ve 262553-26 sayılı özelgesi) 

 

                                Saygılarımızla 

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


