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Sirküler Numarası : 2018 / 09 

Kanun Adı : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu  

Tebliğ Adı : 494 Seri Nolu Vergi Usul Genel Tebliği 

Konusu : 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde 

yapılan değişikliğe istinaden elektronik belge olarak 

düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak 

düzenlenebileceği zorunlu hallerin belirlenmesi 

  

 

Maliye Bakanlığı yayımladığı 494 Seri Nolu Vergi Usul Genel Tebliği'yle 

elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenen belgelere kesilecek 

özel usulsüzlük cezalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.  

 

7103 sayılı yasanın 12 inci maddesiyle VUK 353'de yapılan değişiklik sonucu 

elektronik ortamda düzenlenen belgeler de özel usulsüzlük cezası kapsamına alınmıştır. 

Ayrıca "bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye 

Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi" de 

özel usulsüzlük cezasını gerektirecektir. Bu kapsamda e-fatura mükellefi olarak faaliyet 

gösteren mükelleflerimizin e-fatura kapsamındaki işlemlerine kağıt fatura 

düzenlememeleri gerekmektedir.  

 

Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kâğıt olarak 

düzenlenebileceği haller aşağıdaki gibi olup bu hallere ilave olarak mücbir sebep 

hallerinde de özel usulsüzlük cezası kesilemeyecektir;  

 

a) Gelir İdaresi Başkanlığının ve elektronik belge uygulamalarına taraf olan diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu 

sistemlerde yapılan bakım,  

 

b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da 397 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratör 

kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde 

yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla), 

 

c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya 

elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik 

imza aracının temini süresince),  

 

ç) Bakanlığımızca elektronik belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan 

genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuzlarda, belgelerin elektronik belge yerine kâğıt olarak 

düzenlenmesine izin verilmesi, gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin 

geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

kesilmeyecektir.  

 

 

 

 

 

Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, elektronik belge olarak düzenlenmesi 

gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi halleri, bu maddenin birinci fıkrası 

kapsamında değerlendirilmez.  

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. 

 

Tıklayınız 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 

 

 

 

 

 

 

UNİVERSAL 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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