
  



 

UBL 2.1 (UBL-TR 1.2) değişikliği ve XSLT Fatura Şablonları hakkında 

  

UBL TR 1.2 ile e-Fatura'daki mevcut alanlarda ve içerikte değişiklikler olduğu için UBL TR 1.0 (UBL 2.0) 

formatındaki e-Faturaları görüntülemek üzere hazırlanmış XSLT fatura görünüm şablonlarının UBL TR 1.2 e-

Fatura formatına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Ürünümüzdeki varsayılan fatura şablonu yerine firmanız için özel olarak oluşturulmuş fatura şablonu 

kullanıyorsanız şablonunuzun güncellenmesi gerekmektedir. 

 1. Şablonu kendiniz oluşturup ürünümüze dosya yükleme yoluyla yüklediyseniz yeni şablonun aşağıdaki 

"XSLT Değişikliğinde Dikkat Edilecek Noktalar" maddesindeki noktalara dikkat ederek yeniden oluşturulması 

ve yine ürünümüze yüklenip varsayılan olarak işaretlenmesi gerekmektedir. 

2. Fatura şablonunuzu e-Fatura ürünümüzdeki Fatura Şablonu Tasarım aracıyla oluşturduysanız Fatura 

Şablonu Tasarım aracımızda yaptığımız güncelleme sonrası bu araç ile eski şablonunuzu açıp yeniden 

kaydetmeniz gerekmektedir. Fatura Şablon Tasarım aracımızda değişiklik yapıldığında müşterilerimizin test 

ortamlarında güncelleme yapıldıktan sonra bilgilendirme yapılacaktır. 

Ürünümüzde XSLT değişikliğini yaptıktan sonra oluşturduğunuz test faturalarında "XSLT Değişikliğinde 

Dikkat Edilecek Noktalar" bölümündeki noktalara dikkat ederek şablonun düzgün oluşturulduğunu kontrol 

etmeniz gerekmektedir. 

XSLT Değişikliğinde Dikkat Edilecek Noktalar: 

 Türk Lirası TRL kısaltmasına özel yapılmış yerlerin TRY kısaltmasına uyumlu çalışmasını sağlamak 

Fatura genelinde Tutarların yanında bulunan Türk Lirası kısaltmaları görünmüyor veya yanlış görünüyorsa 

XSLT'niz bu UBL değişikliğini desteklemiyor olabilir. 

Fatura dip toplamında fatura Türk Lirası faturası olmasına rağmen döviz faturası gibi davranarak dip toplam 

değerlerinin Türk Lirası karşılıkları kısmı gösteriliyorsa XSLT'niz bu UBL değişikliğini desteklemiyor olabilir. 

Türk Lirası Birimindeki Tutarların yanında para biriminin doğru olarak görüntülenmesi ve Para Birimi Türk 

Lirası olan faturalarda dip toplam kısmında Türk Lirası Karşılıkları ile ilgili bir kısmın bulunmaması, yalnız 

dövizli faturalarda bu kısmın görünmesi beklenen davranıştır. 

 İade bilgilerinin BillingReference/InvoiceDocumentReference alanı altından alarak gösterebilmek 

UBL'de BillingReference/InvoiceDocumentReference alanı altındaki iade bilgileri görüntülenmiyor, yalnız 

UBL'de AdditionalDocumentReference alanında bulunan iade bilgileri görüntüleniyorsa XSLT'niz bu UBL 

değişikliğini desteklemiyor olabilir. 

 Tevkifatların TaxTotal yerine WithholdingTaxtotal alanı altından gösterilmesi 

Fatura içerisinde WithholdingTaxTotal alanı dolu ise ve bu alanda bulunan tevkifatlar 

görüntülenmiyorsa XSLT'niz bu UBL değişikliğini desteklemiyor olabilir. 

 Satırdaki ve dip toplamdaki vergilerin içerisinde muafiyet sebebi ile birlikte muafiyet sebebi kodu 

(TaxExemptionReasonCode) alanının içeriğinin gösterilmesi 

Satırda veya fatura genelinde bulunan TaxTotal/TaxSubtotal/TaxCategory/TaxExemptionReason alanı dolu 

ise -yani faturada bir istisna veya muafiyet sebebi kodu var ise- ve bu içerik görüntülenmiyorsa XSLT'niz bu 

UBL değişikliğini desteklemiyor olabilir. 

 KDV tevkifatların tevkifat kodlarınının gösterilmesi (6## formatındaki tevkifat kodları) 

KDV tevkifatlar görüntülenirken tevkifat kodları görüntülenmiyorsa XSLT'niz bu UBL değişikliğini 

desteklemiyor olabilir. 

 FaturaTipi bilgisi kısmında SATIS ve IADE’nin yanında OZELMATRAH, TEVKIFAT, ISTISNA ve 

ARACATESCIL değerlerinin de gösterilebilmesi 

 Ödeme koşulları (PaymentTerms) altında gelen son ödeme tarihinin de gösterilebilmesi.



 

 


