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Sayı : 64597866-105[MÜK.257-2014]-106 14/07/2014 

Konu : Elektronik ortamda düzenlenecek faturalarda yedi günlük 

sürenin hesabı.   

  

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız ... vergi 

numaralı mükellefi olan şirketinizin grup şirketleriyle arasında mevcut olan 

finansal cari hesaplara adatlandırma yoluyla hesapladığı faizler için 1 Nisan 

2014 tarihi itibariyle elektronik fatura sistemini kullanarak fatura 

düzenleyeceğinden bahisle şirketinizce elektronik ortamda düzenlenen söz 

konusu faturaların 7 günlük fatura düzenleme süresini aşabilecek şekilde 

düzenlenmesinin veya onaylanmasının mümkün olup olmadığı hususunda 

Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, 

satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı 

göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye 

verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. 

            Aynı Kanunun 231 inci maddesinde ise faturanın düzenlenmesi 

esnasında uyulması gereken kurallar 6 bent halinde sayılmış olup, 5 inci 

bentte ; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 

azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen 

faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir. 

            Diğer taraftan; faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, 

elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve 

esasların açıklandığı 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 

(3.) bölümünde e-faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kağıt fatura ile 

aynı hukuki niteliklere sahip olduğu açıklandıktan sonra "e-Fatura 

Düzenlenmesi ve İletilmesi" başlıklı (5.) bölümünün beşinci paragrafında 

"Mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda 

süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve 

düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır." açıklaması 

yapılmıştır. 



            Yukarıda yer alan hüküm ve düzenlemelere göre; gerek kâğıt 

ortamında gerekse elektronik ortamda düzenlenecek faturaların malın 

teslimi ve/veya hizmetin ifasından itibaren yedi gün içerisinde 

düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu yedi günlük süre azami süre 

olduğundan, bu süreye riayet edilmemesi halinde Vergi Usul Kanununda 

öngörülen cezaların uygulanacağı tabiidir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine 

dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin 

olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem 

yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, 

tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi 

hesaplanmayacaktır. 


