
                                                                                                                                                               
 

 

 

 

SİRKÜLER 

CPATURK-2018/7 

 

KONU: Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kâğıt olarak 

düzenlenebileceği haller 

 

7103 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun 353 nci maddesinde yapılan düzenleme 

gereği Maliye Bakanlığınca 25.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile Elektronik belge olarak düzenlenme 

zorunluluğu getirilen belgelerin kâğıt olarak düzenlenebileceği haller belirlenmiştir. Buna 

göre; 

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 

kuruluşlarının 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 mümkün olup bu durumda özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. 

Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, elektronik belge olarak düzenlenmesi 

gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi hallerinde maddede yazılı Özel Usulsüzlük 

Cezaları kesilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

 

 
Diğer taraftan Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, 213 sayılı Kanunun 13 

üncü maddesinde yazılı mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak düzenlenememesi 

halinde aynı Kanunun 373 üncü maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. 

 

Saygılarımızla 

 

Cpaturk Bağımsız Denetim ve  

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

 
İşbu sirkülerlerimizde yer alan bilgiler bir konunun geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından öte genel çerçevede bilgi vermek 
amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında tavsiye sunmak değildir. 
Sirkülerde yer alan bilgileri kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel 
bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "Cpaturk 
Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." bunlarla ilgili açık veya gizli bir garantide bulunmamaktadır ve söz konusu 
sirkülerlerin içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence 
vermemektedir. İşbu sirküler içindeki bilgilerin kullanımdan veya hatalı kullanımlardan dolayıdoğabilecekzararlardan ve cezai 
tazminattan dolayıCpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

 


