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526 Sıra No.lu VUK Tebliğ ile Eklenen Bent) Bu Tebliğin "IV.1.4" numaralı böltimiiniin
(a) fikrasırun (6) numaralı bendinde sayılanlar 1l7l2ü2T tarihinden itibaren, bu tarihten soffa
Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan|ar işe söz konusu Kuruma fatura
dtizenlemeye başlamadan önçe e-Fatuıa uygulamasına geçmek zorundadır. Denilmektedir.

Bu hükiim gereği Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeimzalayanfirmalar e-faturaya geçmiş
bulıınmaktadır.

Diğer taraftan; 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde Değişiklik Yaprlmasına Dair
Tebliğ (Sıra No: 3)'de;

'i... 3.2. e-Defter Uygulamasına Döhil OlmaZorunluluğu

3.2.L. Aşağıda sayılan mükelleflerin e-Defter uyguiamasına döhil olmalaı zorunludrır.

1- E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler

*3.2.6. e-Defter uygulamasına d6hil olma 2orunluluğu bulunan mükelleflerden;

1- E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mtikellefler, e-Fatura uygulamasına
geçiş sliresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu oiarak geçen mükçliefler
bakrmındaıı izleyen yılın başından itibaren),

2- E-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen
defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar. " denilmektedir.

3- Bıına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan optisyenlik müessesesine tabi
miikelleflerin, II'nci sınıf tticcar olarak işletme hesabı esaslna göre defter tutması halinde,
213 sayılı Vergi Usul Kanıırıu'nun 176 ve miiteakip maddeleri uyannca bilanço esaslna
göre defter tutmaya başlayacağı tarihe kadar, Defter-Beyan sistemi kapsamında işlefrıe
hesabı esastna göre defter tutmaya devam edecektir.
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1'*ıktur" Eii*rıço e$a§ırıiı g{ire dcftrr tutan nıükelleflerirı S1-0!-?ü22 tarihi ititıarı ilr edeftçr
tııtrnn uorıınlııd$r.
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