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Tarih 22.06. 2017 

Konu Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan duyurular. 

Sirküler No   MDYMM/2017/30 

 

 

 

KONU :  GİB tarafından başkanlığın internet sayfası üzerinden yapılan duyurular.  

AÇIKLAMA :   

Gelir İdaresi Başkanlığınca resmi internet sayfası www.gib.gov.tr üzerinden mükelleflere bazı 

hatırlatmaları içeren iki adet duyuru yayınlanmıştır. Bu duyuruların özeti aşağıda yer almaktadır.  

1. İhracat İşlemlerinde E-Fatura Kullanım Zorunluluğu Hakkında Duyuru  

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) 

işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlamaktadır. 

Zorunluluğun başlayacağı 1/7/2017 tarihinden itibaren mal ve yolcu beraberi eşya ihracında, 

faturalama ve gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütebilmesi ve mevzuat hükümleri 

yönünden herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için ilgili uygulamaların mükelleflerce mutlaka 

kullanılmaya başlanması büyük önem arz etmektedir. 

Bilindiği üzere, söz konusu zorunluluğun başlangıcı 1/7/2017 tarihi olmakla birlikte, 1/1/2017 

tarihinden itibaren uygulamaya ilişkin sistem, mükelleflerin kullanımına açılmış bulunmaktadır. 

Uygulamadan, GİB tarafından ücretsiz olarak mükelleflere sunulan “Portal Yöntemi” kullanılarak 

da yararlanılabilmektedir. 

Gelir İdaresi Başkanlığınca “İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak 

Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında bir doküman hazırlanmış 

ve www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden tüm mükelleflerin erişimine sunulmuştur 

(http://efatura.gov.tr/dosyalar/IHRACAT_SORULARI_SSS.pdf). 

 

http://www.gib.gov.tr/
http://www.efatura.gov.tr/
http://efatura.gov.tr/dosyalar/IHRACAT_SORULARI_SSS.pdf
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2. Beyanname Verilmesine ilişkin hatırlatmalar:  

2017/Mayıs dönemine ilişkin Muhtasar Beyanname ile Damga Vergisi Beyannamelerinin 23 

Haziran Cuma günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin 28 Haziran Çarşamba 

gününe kadar ödenmesi, 

- 2017/Mayıs dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin 28 Haziran Çarşamba 

günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi, 

- 2017/Mayıs dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin ise en geç 30 Haziran 

Cuma günü verilmesi 

gerekmektedir. 

Ayrıca 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılacak başvurular 

için son tarih 30 Haziran Cuma günü olup, bu sürenin uzatılma imkânı bulunmamaktadır. 

Bu nedenle 30 Haziran 2017 tarihine kadar önemli bir iş yoğunluğu yaşanacağı için, mükelleflerin 

herhangi bir hak kaybına uğramamaları açısından, vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine 

getirmeleri büyük önem arz etmektedir. 

 

 

 

 

İletişim: Metin DURAN info@metinduran.com 

 Yeminli Mali Müşavir 90-212-356 25 95 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Uyarı:  

Bu sirkülerde yer alan açıklamalar genel nitelikte olup bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu 

genel nitelikli açıklamalara dayanılarak yapılacak işlemlerle ilgili olarak müşavirliğimizin her 

hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Özel durumlarla ilgili olarak lütfen müşavirliğimiz ile 

temas kurunuz. 

 


