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e-Fatura Düzenleme ve Gönderme, Alma
Süreçlerinde UBL-2.1 Standardı ile Getirilen Değişikler
Yapılaması Gerekenler
Kullanıcı Kılavuzu
Bilgi Notu: Gelir İdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr adresinde e-Fatura konusunda muhtelif tarihlerde
aşağıdaki duyuruları yayınlamıştır.
19.10.2015 09.45-10.15 arasında Merkez tarafından fatura alımı durdurularak
merkeze fatura gelişi engellenecektir. Böylece bu zamana kadar UBL 2.0’ a göre
gönderilen zarflara merkez tarafından hata verilmeyecek ve söz konusu zarflar alıcıların
sistemlerine iletilecektir. (Merkeze fatura gelişinin engellenmesi merkezin kapatıldığı ve
alıcının sisteminin de kapalı olması gerektiği anlamına gelmemektedir.) İletimin
gerçekleşebilmesi için alıcının sisteminin açık olması gerekmektedir. Alıcının sistemi o
anda kapalıysa, merkez bir sonraki denemede zarfı ilettiğinde alıcının sistemi zarfı
alabilirse, eski UBL’ e göre gelen bu zarfa alıcı sistem yanıtı ile hata vermelidir.
Mükelleflerden gelen taleplere ve bu taleplerle birlikte ortaya çıkan geliştirme ihtiyacına
istinaden UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
oluşturulan UBL-TR1.2 şemasının e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulma
zamanı 19 Ekim 2015 saat 10:00'a ertelenmiştir. Entegratör, Özel Entegratör ve Yükleme
Araçları yazılım sağlayıcılarının sistemlerini bu tarihe kadar düzenlemesi (gerekli
gördükleri konularda forum sitesi üzerinden bildirimde bulunması) ve ilgili tarih ve saatte
güncellemesi gerekmektedir. Bu güncellemenin ardından sadece UBL-TR1.2
kullanılabilecektir. UBL-TR1.0'a göre düzenlenen faturalar Merkez tarafından kabul
edilmeyecek ve ilgili zarflar hata alarak alıcılarına ulaşamayacaktır. Sistemlerinde ilgili
değişiklikleri uygulamayan kullanıcıların Entegrasyon ve özel Entegrasyon izinleri
Başkanlıkça iptal edilebilecektir.
Bu kılavuz, UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR paketi
ve bu pakete ilişkin kılavuzların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi amacı ile hazırlanmıştır

UBL-TR v1.2 Paketinin UBL-TR v1.1 Paketinden Farklılıkları
UBL-TR v1.2 paketinin UBL-TR v1.1 paketinden farklılıkları üç kategoride sunulmaktadır:
1. Belge seviyesindeki değişiklikler
2. Ortak eleman seviyesindeki değişiklikler
3. Kod listesi seviyesindeki değişiklikler

Kod listesi seviyesindeki değişiklikler
UBL 2.0 standardında para birimi kodları, dil kodları, mime tipi kodları ve ölçü birimi kodları şema
seviyesinde tanımlıydı. Diğer bir deyişle, bu kodlar doğrudan XSD şemalarının bir parçasıydı. UBL 2.1’ de
bu yaklaşımdan ayrılındı ve artık tüm kod listeleri şemalardan çıkarıldı. Bu sebeple UBL-TR v1.2’de de aynı
yaklaşım kullanılmaktadır.
Ek olarak UBL-TR v1.1’de kod listeleri sabit idi ve paketle beraber yayınlanmıştı. Bu paketin kullanım
süresince kod listelerinin belli bir süre sonra eskidiği ve değiştirilmesi gerekliliği farkına varıldı. Bu sebeple
UBL-TR v1.2’de kod listeleri sürekli olarak Web sayfası üzerinden güncellenecektir.
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Bu değişikliklerin dışındaki değişikliler aşağıda listelenmiştir:
1. Para birimi kodları için kullanılan ISO 4217 listesinin en son sürümü Entegre edildi. Bu sürümde Türk
Lirası için kod “TRY” dir.
2. Ölçü birimi kodları için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ölçü birimi kodları dâhil edildi.
3. İstisna kodları için kullanılacak olan “TaxExemptionReasonCode” tanımlandı.
4. Tevkif yapılan faturalarda kullanılacak Tevkifat kodları için “TaxTypeCode” listesi güncellendi.

Faturalar düzenleme amaçlarına göre beş tipte tanımlanmıştır.







Her türlü mal ve hizmet satışı ile ilgili düzenlenen faturalar için “SATIS” değerini;
Bir malın iadesi amacıyla alıcı tarafından düzenlenen faturalar ise “IADE” değerini;
Tevkifat içeren faturalar için “TEVKIFAT” değerini;
Vergi istisnası içeren faturalar için “ISTISNA” değerini
Özel Matrah faturaları için “OZELMATRAH” değerini;
İhraç Kayıtlı Satışlar ile DİİB ve geçici kabul rejimi kapsamındaki satışlar için düzenlenen
faturalarda “IHRACKAYITLI” değerini alacaktır.

Önemli: 19.10.2015 saat:10.00 tarihinden sonra sisteme gönderilecek tüm satış faturaları UBL-2.1
standardına uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır.
Yapılacak İşlemler:
e-Fatura Parametrelerinde:
1. http://efatura.datasoft.com.tr bağlantı adresinden;
a. Datasoft Seri 2015 Kurlum dosyası indirilerek, Kurulum işlemi yapılır.
b. Datasoft e-Fatura Uygulaması (Konnektör) dosyası indirilerek Kurulum işlemi yapılır.
2. Ticari Programda e-Fatura firmasına girilir.
3. Parametreler Firma Parametreleri  Firma Parametreleri e-Fatura Parametreleri bölümüne
girilir.
a. 19.10.2015 günü saat 10.00
den itibaren UBL-Versiyon 2.1
olarak işaretlenir.
b. Logo Yükle bölümünden
Firmanın e-Fatura için
kullandığı Logo seçilerek
yükleme işlemi yapılır.
i. Yüklenecek firma
logosunun büyüklüğü
40 KB den küçük
olmalıdır.
ii. Firma Logosu
yükleme işlemi aynı
zamanda Fatura
görsellerinin oluşmasını sağlamaktadır.
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Stok Kartlarında:
4. Stok Kartları bölümüne girilir. (UBL 2.1 ile Uluslararası stok birim kodları değiştirilmiştir)
a. E-Fatura Birim Tara butonuna basılır.
b. Kartlardan Birim Tara butonuna basılır.
c. Stoklarda tanımlanmış ancak e-Fatura birim kodları tanımlanmamış birimler için tanımlama
yapılır.
d. Kaydet butonuna basılarak değişiklikler kaydedilir.

5. Satış İşlemlerine girilir.
a. Yeni butonuna basılır.
b. E-Fatura kullanıcısı olan bir
Cari Kod seçilir.
c. E-Fatura Tipi alanındaki ok
işaretine basılarak e-Fatura Tipi
seçilir.
d. E-Fatura Tipi:
i. İstisna
ii. Özel Matrah
iii. İhraç Kayıtlı faturadan
birisi seçilmiş ise bu
faturalar için KOD
seçilmesi zorunludur.
e. Kod seçmek için e-Fatura Tipi
satırının altında bulunan Kodu
satırındaki (…) bütana basılır ve
açılan pencereden uygun Kod
seçilir.
f. Seçilen Kod numarası Kod
satırına aktarılır.
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E-Fatura Tiplerinin İşlev ve Özellikleri:

g. Satış Faturası: Daha önceden olduğu gibi tüm satış faturaları (istisna, özel matrah, ihracat
istisna, Tevkifat hariç) için bu seçenek kullanılır. Satış faturasında, fatura hareketlerinin
KDV oranlarına uygun olarak KDV hesaplanır. Bu faturalar için ek bir işlem yapmaya gerek
yoktur.
i. Fatura hareketlerinde KDV hesaplanmış olmakla birlikte, herhangi bir nedenden
dolayı fatura hareketlerinin birinde (promosyon ürünler) KDV SIFIRLANMIŞ ise,
bu fatura için KDV SIFIR nedeni (istisna kodu olarak) 351 KDV - İstisna Olmayan
Diğer seçilir.
 Bilgi Notu: 1 no.lu KDV beyannamesinin doldurulmasına ilişkin açıklamalar
ve işlem kodları dışındaki, istisna olmayan ancak 0 KDV'li fatura
oluşturulması gereken durumlarda kullanılacaktır. 351 kodu kullanılarak
oluşturulan faturalarda InvoiceTypeCode alanı “SATIS” değerini alacaktır.
h. Tevkifat Faturası: e-Fatura
Tipi Tevkifat Faturası
seçildiğinde, bu faturada
hareket oluşturacak stokların,
stok tanımlamalarında, diğer
sekmesinde SATIŞ için
Tevkifat Kodları tanımlanmış
olmalıdır.
i. Tevkifat Tür Kodları
ve Tevkifat Oranları
program içerisinde
sabittir. Bu değerler
KDV Genel
tebliğinden
alınmaktadır.
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İstisna Faturası: e-Fatura
Tipi İstisna seçildiğinde bu
fatura için İstisna Kodu
seçilmesi zorunludur. İstisna
kodu seçmek için Kodu
Satırının sağıdaki (…)
butonuna basılarak açılan
pencereden Faturaya uygun
istisna kodu seçimi yapılır.
i. İstisna Faturalarında,
fatura hareketlerinde
tüm KDV oranları
sıfırlanır.
 Bilgi Notu: İstisna Fatura Alıcısına ait bir özelliktir. İstisna Faturası
düzenlemeden önce Alıcıdan İstisna belgesi talep edilmelidir.
d. Özel Matrah Faturası:
e-Fatura Tipi Özel Matrah
seçildiğinde, bu fatura için Özel
Matrah Kodu seçilmesi
zorunludur. Özel Matrah kodu
seçmek için Kodu Satırının
sağıdaki (…) butonuna basılarak
açılan pencereden Faturaya
uygun Özel Matrah kodu seçimi
yapılır.
ii. Özel Matrah
Faturalarında, fatura
hareketlerinde tüm KDV
oranları sıfırlanır.
 Bilgi Notu: Katma değer vergisinde özel matrah şekilleri 3065 sayılı Katma
Değer Vergisi Kanununun 23’üncü maddesinde sayılanlar ile sözkonusu
Kanunun 23’üncü madde (f) bendinde yer alan yetkiye istinaden Maliye
Bakanlığı’nca belirlenenlerden oluşmaktadır.
e. İhraç Kayıtlı Fatura: e-Fatura
Tipi İhraç kayıtlı seçildiğinde, bu
fatura için İhraç Kayıt Kodu
seçilmesi zorunludur. İhraç Kayıt
kodu seçmek için Kodu Satırının
sağıdaki (…) butonuna basılarak
açılan pencereden Faturaya
uygun İhraç kayıt kodu seçimi
yapılır.
i.
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f. İade Faturası: e-Fatura Tipi
İade seçildiğinde, Mal İade
Faturası satırının sağındaki Alış
Faturaları butonuna basılarak,
İade Faturasının düzenleneceği
Cari hesaptan daha önce Alış
Faturası olarak kaydı yapılmış,
ancak bu kez iade edilecek
faturanın seçimi yapılmalıdır. Bu
fatutanın tamamı veya bir bölümü
iade edilebilir.

Datasoft e-Fatura Uygulamasında Yapılan Değişiklik ve Yenilikler

1. Fatura türünün sağına Fatura Tipi kolonu eklenmiştir.
2. Şeme Şematron kontrolleri UBL-2.1 standardına göre yeniden güncellenmiştir.
3. İmzalama Yöntemine (Firma, Entegratör) uygun olarak butonlar işlem durumuna göre Aktif/Pasif
olması sağlanmıştır.
4. Satış ve Alış Faturalarında SağTık Excel Olarak Kaydet seçeneğine tarih aralığı eklenmiştir.
5. Arşiv Satış Faturaları ve Arşiv Alış Faturaları sekmelerini giriş yapıldığında ekrana getirilecek
faturaların tarih aralığına göre gösterilmesi sağlanmıştır.
6. Firma e-Fatura Parametrelerinde Tamamlanmamış e-Faturaları Arşivle seçeneği işaretlenmiş ise
GİB Uygulama Kodu 1300 olmayan Alış ve Satış Belgelerinin de Arşiv Klasörüne aktarılması
sağlanmıştır.
7. (Arşiv) Satış faturaları ve (Arşiv) Alış Faturaları bölümünde Sağ Tık ile açılan pencerede
Arşivden Çıkar seçeneği eklenerek seçilen faturaların Arşivden çıkarılarak ilgili bölüme
aktarılması sağlanmıştır.
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