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Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu   

29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 431 sıra no.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ile, vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde 
yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, 
muhafazası ve ibraz edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 

Tebliğ ile getirilen düzenleme 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Buna göre aşağıda yer alan mükelleflerin, kayıtları elektronik ortamda oluşturma ve 
istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmesi zorunludur. Ayrıca tebliğde 
bu kapsamda oluşturulacak kayıtların, söz konusu mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin olarak 
hazırlanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. 

a) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV 
mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar; 

1) Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), 
madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından 
herhangi birisine sahip olanlar, 

2) Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat 
ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 

3) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma 
ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 

b) Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan 
ürünlerle ilgili olarak, 

1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek 
ve tüzel kişiler, 

2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış 
gerçek ve tüzel kişiler, 
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3) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış 
gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve 
dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler. 

Satış, alış, dönem başı ve dönem sonu envanter, ithalat, ihracat ve üretim kayıtlarında 
saklama gereksinimi belirlenen asgari konuların neler olduğu tebliğin izleyen bölümlerinde 
açıklanmıştır. 

Söz konusu tebliğin tam metni ve kayıtlarda bulunması gereken asgari konular aşağıdaki 
linkte yer almaktadır: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/2013122
9.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131229.htm 

 

Saygılarımızla, 

 

IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 


