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e-Fatura, Firmalara Yüzde 67 Oranında
Tasarruf Sağlıyor
ING Bank, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan aldığı Özel Entegratör Lisansı ile müşterilerine
e-Fatura’da çözüm ortağı olarak hizmet verecek ilk banka oldu. Kapsamının genişletilmesiyle
beraber 31 Aralık 2013’den itibaren binlerce firmanın kullanmaya başlayacağı e-Fatura,
firmalara yüzde 52 ile 67 arasında tasarruf imkânı sağlıyor.
Maliye Bakanlığı’nın 2012’de yayınladığı tebliğ ile son uyum tarihi 31 Aralık 2014 olan e-Fatura’da
ilk özel entegratör banka ING Bank oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Fatura konusunda Özel
Entegratör Lisansı’nı alan ilk Banka olmanın yanı sıra bu lisansı alan ilk birkaç şirket arasında yer
alan ING Bank, e-Fatura çözümü “INGeF” ile müşterilerinin e-Fatura’ya geçiş ve entegrasyonu
konusunda kolay bir süreç yaşamalarını sağlıyor.
ING Bank Nakit Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Yılmaz: “Kesilen faturalar
geçersiz sayılacak”
İlk etapta 30 bin firmayı kapsayacak olan e-Fatura uygulaması için son başvuru tarihi olan 2 Eylül
itibarıyla sisteme 20 bin kişinin başvuru yaptığını ifade eden ING Bank Nakit Yönetimi Genel
Müdür Yardımcısı Erdoğan Yılmaz, e-Faturanın kayıt dışı ekonomi ile mücadelede ve ekonomide
sürdürülebilirliğin desteklenmesine ciddi katkı sağlayacağına dikkat çekerek şunları söyledi
“Bu uygulama, madeni yağ lisansına sahip olan firmalardan 2011 yılında mal alımı yapan ve 2011
yılsonu cirosu 25 milyon TL’yi geçen firmaları ile tütün, alkol, kolalı gazozlar sektöründe faaliyet
gösteren firmalardan 2011 yılında mal alımı yapan ve 2011 yılsonu cirosu 10 milyon TL’yi geçen
firmaları kapsıyor.”
Yılmaz ayrıca, fatura yazma, basma, postalama ve arşivleme gibi maliyet kalemlerinin ortadan
kalkması sayesinde firmaların yüzde 52 ile 67 oranında tasarruf sağlayacaklarını belirterek, “eFatura uygulamasını, yasal bir yükümlülük olmasının yanısıra, faturalaşma süreçlerinin iyileşmesi,
çevreye ve e-devlet dönüşümüne olan katkılarından dolayı olumlu bir gelişme olarak
değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, naylon faturaların önüne geçilmesi sağlanacak, fatura denetimi tek
bir merkezi sistem üzerinden yürütülecek ve böylece kayıt dışı işletmeler sisteme dahil olmak
zorunda kalacak.” dedi.
Erdoğan Yılmaz, 1 Ocak 2014 itibarıyla e-fatura sistemine geçmemiş olan mükelleflerin kestikleri
faturaların Vergi Mükellefleri Kanunu’na göre geçersiz sayılacağını belirterek, kapsamdaki firmaların
GİB’e e-Fatura ve mali mühür için başvuru yapmaları ve yılsonundan itibaren e-Fatura kesmeye
başlamaları gerektiğinin altını çizerek GİB’e başvurunun, posta ve elektronik olarak yapılabildiğini
belirtti.

“Müşterilerimize e-Fatura kullanımı konusunda 3 alternatif sunuyoruz”
Yılmaz, müşterilerine sundukları e-fatura kullanımı çözümleri hakkında da 3 alternatif yol
sunduklarını belirterek şunlara değindi:
 “Adaptör çözümü: Mükelleflerin ERP/Muhasebe programlarından fatura bilgilerini otomatik
alıyor, ve tam bir entegrasyon ile GİB’e iletiyoruz. Burada gereken sistem entegrasyonu
bankamız tarafından sağlanıyor.
 Full Entegrasyon: Mükellefler, kullandıkları muhasebe sistemlerini, sunduğumuz servise
entegre ediyor ve fatura bilgilerinin aktarımı gerçekleşiyor. Burada firma tarafından da bir sistem
geliştirmesi yapılması gerekiyor.
 Manuel Kullanım: Bu yöntemde fatura bilgileri herhangi bir entegrasyon olmadan manuel
şekilde girilebiliyor. Az sayıda faturası olan mükellefler için bir çözüm.”
ING e-Fatura çözümü başvuru sürecini de özetleyen Yılmaz “Müşterilerimizden bir başvuru formu ve
sözleşmesi alıyoruz. Bu sözleşme üzerinden mükellef bilgilerini sistemimize tanımlıyoruz. Müşteri
hesaplarının aktive edilmesi için GİB’e müşterinin mali mührüyle imzalanmış olan başvurusunu
elektronik ortamda iletiyoruz. GİB, ING’nin iletmiş olduğu talebe istinaden müşteri hesaplarını aktive
edip, bankamıza yine elektronik ortamda bilgilendirmede bulunuyor. Ve biz de GİB’den aldığımız
cevap sonrası müşterilerimizi otomatik e-mail ile bilgilendiriyoruz ve e-fatura platformuna erişim
sağlanmış oluyor.” şeklinde konuştu.
INGeF’in Avantajları
 Yaygın olarak kullanılan muhasebe programları ile kapsamlı entegrasyon imkanı vermektedir
ve bu programlara sürekli yenileri eklenmektedir.
 Platformun muhasebe sisteminiz ile entegrasyonu hızlı, kullanımı kolaydır.
 Yüksek güvenlik kriterlerini sağlamaktadır. ING’nin Global IT Güvenlik Politika ve
Standartları’nda uygundur ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tüm teknik gerekliliklerini
karşılamaktadır.
 E-fatura sistemine kayıtlı firmaları otomatik olarak kontrol eder, fatura kesme aşamasında sizi
elektronik fatura veya kağıt fatura kesmeniz gerektiği yönünde proaktif olarak uyarır.
 ING’nin iş süreklilik planları kapsamında, farklı lokasyonlarda bulunan yedekleme ve felaket
kurtarma merkezlerinde çalışan sistemler ile kesintisiz ve güvenli e-faturalaşma imkanı
sunulmaktadır.
 Fatura ödeme sürecinizi kolaylaştırır. Otomatik bilgilendirme e-postaları sayesinde, ödeme
tarihi gelen faturalarınızdan önceden haberdar edilirsiniz. Faturalarınızı ayrı bir platformdan
ödeme talimatı vermeksizin doğrudan INGeF platformu üzerinden hızlı bir şekilde
ödeyebilirsiniz.
ING Hakkında:
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 82 binden fazla çalışana ve 61 milyondan fazla müşteriye
sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime,
tasarrufa, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır. Sürdürülebilirliği iş modelinin
ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi, finansal eğitim ve çevre
alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. ING Grubu, 2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC)
çevre ve sosyal sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında
uygulanması kabul edilen Ekvator prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan birisidir. Bu

çerçevede, proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde
hareket etmektedir.
UNICEF ile 2005 yılından bu yana küresel işbirliğini sürdüren ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı
kapsamında yaklaşık 800 bin çocuğa destek vererek ve 23 milyon Avro’nun üzerinde (50 milyon TL) kaynak
yaratarak çocukların eğitime erişimini sağlamaktadır.. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve
Dow JonesSustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi
Global Compact’a da imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.
Türkiye’de yaklaşık 350 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir
ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli
ihracatın artırılmasıdır. www.ingbank.com.tr

