E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Berat Dosyalarının GİB Bilgi
İşlem Sistemlerine Yüklenme Süresini 04.06.2018 Günü Sonuna Kadar Uzatan 103
Seri No.lu VUK Sirküleri Hakkında GİB Bilgilendirme Duyurusu

Bilindiği üzere 20.04.2018 tarih ve 103 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nin 3
üncü bölümü ile; 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken eDefterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem
Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran
2018 günü sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuş olup, kamuoyunda hangi aylara ait elektronik
defter ve berat dosyaları için süre uzatımının olduğu hususunda yaşanan belirsizliğin
giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Malumları
olduğu üzere; elektronik defter uygulamasına ilişkin 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel
Tebliğinin (2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile değişen hali) 3.3. bölümünün (a) ve
(b) bentlerinde; elektronik defterlerin, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar
(tüzel kişilere ait hesap döneminin son ayına ait elektronik defterlerin ise kurumlar vergisi
beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) elektronik imza veya mali mühür ile
imzalanarak oluşturulması ve aynı süreler içinde elektronik defterlere ait imzalı/mühürlü
Berat Dosyalarının da Elektronik Defter Uygulaması aracılığıyla Başkanlığın onayına sunulmak
üzere GİB sistemlerine yüklenmesi gerektiği açıklamalarına yer verilmiştir. Mezkûr Tebliğ ve
103 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin ilgili açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde;
30.04.2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gerekip 04.06.2018 günü
sonuna kadar süresi uzatılan elektronik defter ve berat dosyalarının ait olduğu aylar;
a) Gerçek kişiler için; Ocak/2018
b) Hesap döneminin son ayı Aralık/2017 olan normal hesap dönemine tabi tüzel kişiler
için; Aralık /2017 ve Ocak / 2018,
c)

Özel hesap dönemine tabi tüzel kişiler için; Ocak / 2018,

ayları olup, elektronik defter uygulamasına dahil olan söz konusu mükelleflerimizin belirtilen
aylarına ait elektronik defter dosyalarının imzalanması / onaylanması ile imzalı/onaylı berat
dosyalarının GİB Bilgi Sistemlerine yüklenme süresi 04.06.2018 günü sonuna kadar uzatılmış
bulunmaktadır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
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