Elektronik
vergi
uygulamaları

E-Uygulamalar
Günümüzde vergi ile ilgili birçok uygulama elektronik ortama
taşınmıştır. Beyanname ve bildirimlerin elektronik ortamda
verilmesi ile başlayan bu süreçte; faturaların elektronik ortamda
gönderilip alınmasına ve saklanmasına imkan veren e-fatura;
yevmiye ve kebir defterlerinin elektronik ortamda tutulmasını
sağlayan e-defter; faturaların ikinci nüshalarının elektronik
ortamda saklanması imkanını getiren e-arşiv; kara, deniz ve hava
yolu taşımacılığı yük ve yolcu biletlerinin elektronik ortamda
oluşturulmasını sağlayan e-bilet uygulamaları hayata geçirilmiştir.
Bunun yanında e-ticaretin izlenmesi ile ilgili yeni yükümlülükler de
getirilmiştir.
Yukarıda bahsedilen elektronik uygulamalardan (e-fatura, e-defter,
e-arşiv, e-bilet ve e-ticaretin izlenmesi) bazıları, Gelir İdaresi
Başkanlığı (GİB) tarafından firmalara zorunlu hale getirilmiştir. Bu
zorunluluğun kapsamı gün geçtikçe genişletilmektedir.
Bu çerçevede firmaların bu uygulamalarla ilgili olarak hizmet alma
ihtiyaçları da ortaya çıkmaktadır. EY Türkiye olarak bu konularda
firmaların ihtiyaçlarını karşılamak ve çözüm üretmek amaçlarıyla
danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Elektronik Vergi Uygulamaları Danışmanlık Hizmetlerimiz
Uygulamaların Hayata
Geçirilmesi

Ön Değerlendirme ve Başvuru

• E-uygulamalar hakkında genel bilgilendirme yapılması

• E-uygulamalar ile ilgili olarak mevzuat
desteğinin sağlanması

• Kurumun e-uygulamalar kapsamında tabi olduğu yükümlülüklerin
tespit edilmesi

• Seçilen teknoloji için sistem
tasarımının gerçekleştirilmesi

• Başvuruların hangi e-uygulama için yapılacağının belirlenmesi
• E-uygulama sürecine ilişkin başvuruların gerçekleştirilmesi ve takibinin
yapılması
• İhtiyaçların belirlenerek ilgili mevzuat çerçevesinde firmaya özel çözüm
önerilerinin geliştirilmesi
• E-uygulamalara yönelik bilgi teknolojileri gereksinimlerinin belirlenmesi ve
çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesi

• Sistemin ürettiği verilerden oluşan
çıktıların e-uygulama standartlarına
uygunluğunun değerlendirilmesi ve
önerilerin paylaşılması
• Sistemin hayata geçirilmesi öncesi
uygulamanın işleyişine yönelik
kontrollerin yapılması

• E-uygulamalara yönelik mevcut sistem ve iş süreçlerinin analizinin
gerçekleştirilmesi
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• Uygulamanın hayata geçişi sonrası
standartlara uyum kontrollerinin
yapılması
• Uygulamaya geçiş sonrası
e-uygulama sistem kurulumunun
değerlendirilmesi
• Uygulama ile ilgili sorunların
çözümleri için önerilerde bulunulması
• Mevzuat ile ilgili değişiklik ve
yeniliklerden ilgili firmaların haberdar
edilmesi
• Gerektiği durumlarda firma ile mali
idare arasında koordinasyonun
sağlanması

• Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenlenmesi
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