
Sirküler No: 113       İstanbul, 31 Aralık 2014

Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde
yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik
ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama
Gereksinimine) dair usul ve esasların belirlendiği 431 sıra numaralı Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Tebliğ) ilişkin 29.12.2014 tarihli ve 70
numaralı VUK sirküleri yayımlandı.

431 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde; Tebliğ’in ikinci bölümünde yer
alan düzenlemelere göre kapsama giren mükellefler, işlemlerinin süreklilik
arz edip etmediğine bakılmaksızın Tebliğ ekinde yer alan konulara ilişkin
kayıtları, yine Tebliğ ekinde yer alan asgari içeriği taşıyacak şekilde
elektronik ortamda oluşturmak ve istendiğinde ibraz etmek üzere
muhafaza etmekle yükümlüdürler. Söz konusu yükümlülük, Tebliğ’in
yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mükelleflerin bütün iş ve
işlemlerini içerecek şekilde yerine getirilmelidir.

Söz konusu Sirküler’de; kapsama girmekle birlikte Tebliğ’de yer alan
işlemleri esas faaliyet olarak gerçekleştirmeyen mükelleflerin sadece ilgili
işlemlere yönelik kayıtlarını elektronik ortamda oluşturmaları ve muhafaza
etmelerinin yeterli olduğu belirtilmektedir.

Örnek:

Esas faaliyet konusu motorlu kara taşıtları için parça imalatı olan ABC A.Ş.
ÖTV (I) sayılı liste kapsamında bazı malları üretim faaliyetlerinde
kullanmak üzere ithal etmekte olup şirketin bu kapsamda ÖTV
mükellefiyeti bulunmaktadır. ABC A.Ş.'nin 431 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği’ne ilişkin yükümlülüğü ÖTV (I) sayılı liste
kapsamındaki malların ithalatı, envanteri ve sarfı ile ilgili kayıtlarla sınırlıdır.

ABC A.Ş.'nin esas faaliyeti söz konusu malların ithalatı, imalatı veya
dağıtımı olmadığından yalnızca ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki işlemlere
ilişkin kayıtlarını elektronik ortamda oluşturması ve muhafaza etmesi
yeterlidir.

Konu: “Kayıt Saklama Gereksinimi” yükümlülüğünün kapsamına
ilişkin açıklama yapıldı.
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Özet: Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine
(Kayıt Saklama Gereksinimine) dair usul ve esasların belirlendiği 431 sıra
numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Tebliğ) ilişkin açıklamalar içeren 70
numaralı VUK Sirküleri 29 Aralık 2014 tarihinde yayımlandı.

Söz konusu Sirküler’de; kapsama girmekle birlikte Tebliğ’de yer alan işlemleri
esas faaliyet olarak gerçekleştirmeyen mükelleflerin sadece ilgili işlemlere yönelik
kayıtlarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza etmelerinin yeterli olduğu
belirtilmektedir.
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Tebliğin yürürlük tarihi, 436 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2015 olarak
yeniden belirlenmiş olup, kapsamda yer alan mükelleflerden Tebliğ ekinde yer alan asgari kayıt
içeriklerinin, Tebliğ’in yürürlük tarihinden önceki dönemleri kapsayacak biçimde ibrazının
istenmeyeceği tabiidir.

Örnek:

(XYZ) A.Ş.'nin ÖTV (I) sayılı liste kapsamında 2014 hesap döneminde ÖTV mükellefiyeti vardır.
Mükellef 2014 Aralık ayında ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki faaliyetini terk etmiş ve ÖTV
mükellefiyeti bağlı olduğu vergi dairesince kapatılmıştır. (XYZ) A.Ş.'nin 2015 hesap dönemine ait
asgari içerikte kayıtları oluşturmak ve ibraz etmekle ilgili herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Tebliğin yürürlük tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettirmiş ya da lisans veya yetki belgesi alarak
ilgili faaliyetleri hesap dönemi içerisinde kıst dönemde yürütecek mükellefler sadece bu kapsamdaki
işlemleri için Tebliğ ekinde yer alan kayıtları elektronik ortamda oluşturmak ve muhafaza etmekle
yükümlüdürler.

ÖTV mükellefiyetinin sona erdiği ya da lisans veya yetki belgesinin iptalini izleyen dönemde kayıt
saklamaya ilişkin yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Kayıt saklama yükümlülüğü getirilen mükelleflerin Tebliğ ekinde yer alan kayıtlarını elektronik
ortamda saklıyor olması Tebliğ açısından yeterlidir. Tebliğ’de yer verilen düzenlemelerle elektronik
ortamda kayıt oluşturma ile ilgili herhangi bir format, teknik şart veya şekil şartı bulunmamaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 70 numaralı telefondan Nusrettin Yener
(nusrettin.yener@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


