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https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf

Şeker Kanunununda tanımlanan şeker, glukoz şurubu ve şeker şurubunun imalini gerçekleştiren mükellefler

Gübre Takip Sistemi'ne kayıtlı mükellefler

01 TEMMUZ 2020 İTİBARIYLA e-UYGULAMALARA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU BULUNANLAR TABLOSU

Herhangi bir sektörde faaliyette bulunan, 2018 veya 2019 Yılı Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon üzeri olanlar 

ÖTV (l) sayılı listedeki (Akaryakıt-Madeni Yağ) malların imali, ithali, teslimi vb.faaliyetleri nedeniyle EPDK'ndan lisans alan 

mükellefler (Bayilik Lisansı Alanlar Dahil) (Akaryakıt İstasyonları)

ÖTV (III) sayılı listedeki (Sigara-Alkollü ve Alkolsüz İçecekler) malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde 

pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.

GEÇİŞ ZORUNLULUĞU OLAN MÜKELLEF

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere 

başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet 

İnternet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin 

ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticisi mükellefler

İnternet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracısı mükellefler

Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve bunlarla yaptıkları sözleşmeye istinaden maden 

üretim faaliyetinde bulunan mükellefler.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509_1.pdf?id=100

https://www.turmob.org.tr/e-donusum/kilavuz-uygulama

https://www.turmob.org.tr/e-donusum/assistan-uygulamasi

https://www.youtube.com/watch?v=te1y38tOOd8

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracını 

yapan mükellefler.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon üzeri olan mükellefler.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, KDVK'nun 11.md.kapsamındaki mal ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile 

yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan 

satışlar) için düzenlenecek faturalar

Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmesi mükellefler

Serbest Meslek Erbapları

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER VE BAŞVURU LİNKLERİ

Mali Mühür Başvuru Süreçleri ve Ekranı

e-uygulamalarla ilgili 509 Sıra No.lu VUK.Genel Tebliği

e-Uygulamalara Başvuru Ekranı ve Uygulamalarla İlgili SSS

e-Smm Kampanyası 

e-uygulamalara Geçiş Tablosu

https://www.turmobeimza.com.tr/e-imza Başvuru Süreçleri ve Ekranı

https://www.youtube.com/watch?v=grw8plk_9sI

http://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr/duyurular/index.jsp?y=2019&#mm_surecler

https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html
https://www.turmob.org.tr/haberler/3c94aca0-b5b3-4d29-b153-4347c0610c10/meslek-mensuplarimiza-ucretsiz-e-smm-ozel-

entegratorluk-hizmeti

e-uygulamalara Geçiş Sorgulama Ekranı

e-Dönüşüm Asistanı TURMOB

TURMOB e-Uygulamalar Eğitimi

e-Uygulamalar Eğitimi İSMMMO
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