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07.09.2017, İstanbul

KONU : Maliye Bakanlığı’nca düzenlenen “Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek
Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğ” taslağı hakkında.
Buna göre;
e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu; 01/07/2018 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına
kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde
belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra 433
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın
kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün
bulunmamaktadır. Söz konusu uygulamaya süresi içinde başvurmayan, e-Fatura uygulamasına kayıtlı
kullanıcıların GİB Portal hesapları 01/07/2018 tarihi itibariyle Başkanlık tarafından otomatik olarak
açılacaktır.
e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu; Gerçek usulde vergiye tabi olmayan
çiftçilerden mal alan birinci sınıf tüccarlar 1/7/2018 tarihine kadar e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına
dahil olması ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzu belgelerini e-Müstahsil Makbuzu olarak
düzenlemesi zorunludur. e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olan; birinci sınıf tüccarların
01/07/2018 tarihine kadar, e-Müstahsil Makbuzu belgesi düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt
ortamda müstahsil makbuzu belgesi düzenlemesi de mümkündür. Ancak aynı işlem için eMüstahsil
Makbuzu veya kağıt ortamdaki müstahsil makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi
gerekmektedir.
e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu; 2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif,
adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil)
50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 1/7/2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve
bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak
düzenlemeleri zorunludur. 1/1/2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm
serbest meslek erbaplarının, söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek
makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. e-Serbest Meslek
Makbuzu Uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden önce kendi isteği ile dahil
olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri
mümkün olduğu gibi kağıt ortamda serbest meslek makbuzu düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı
işlem için e-Serbest Meslek Makbuzu veya kağıt ortamdaki serbest meslek makbuzu belgelerinden sadece
birinin düzenlenmesi gerekmektedir. Kendilerine e-Serbest Meslek Makbuzu belgesi düzenleme
zorunluluğu getirilen hekimlerin, (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), zorunluluklarının
başlayacağı tarihlerden itibaren 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen
uygulamadan (POS cihazlarından düzenlenen POS fişlerinin serbest meslek makbuzu olarak kabul
edilmesi) yararlanmaları mümkün değildir.

Ekte örneği yer alan taslakta ayrıca Uygulamaya dahil olma, Uygulamadan
Yararlanma Yöntemleri ile Başvuru Esasları, Elektronik belgelerde bulunması
gereken bilgiler, Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, Cezai Müeyyideler, Belgelerin
düzenlenmesi ve iletilmesine ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir.
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