
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509) KAPSAMINDA BAZI SORULAR

1. Kimler e-Fatura Uygulamasına Dahil Olacak ? 

a ) e-Fatura uygulaması bu Tebliğin “IV.1.4.” numaralı bölümünde belirtilen mükellefler için zorunludur.

b ) Uygulamaya İSTEĞE bağlı dahil olmak isteyen mükelleflerin;

Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, başvuru ve  hazırlıklarını tamamlamış olması gerekmektedır.

2- e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda mı?

Mükellef aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorundadır.

3- 2018 Yılı veya 2019 brüt satış hasılatı 5 Milyon üzerinde olan mükellefler  e-faturaya ne zaman geçecek? 

Bu şartı sağlayan Mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 

2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren

Örnek: 2020 Yılında bu şartı sağlayan mükellef 01/07/2021 tarihinde geçecek.

4- Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti yapan mükellef hangi e-belgelere ve ne zaman geçecek ?

 1/1/2020 tarihinden itibaren

 e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.

belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise,

 işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

5- e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu olanlar  İhracat İşlemlerinde e-faturayı ne zaman düzenleyecek?

KDV Kanunun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracında faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlenmektedir.

Uygulamaya yeni  geçenlerde ma ihracında  e-fatura düzenleyecektir.

6- Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar e-fatura kapsamında ne zaman düzenleyecekler?

1/7/2020 tarihinden itibaren ihracatı  e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

7- e-Arşiv Fatura Uygulamasına kimler dahil olacak ?

e-Arşiv Fatura uygulaması bu Tebliğin “IV.2.4.” numaralı bölümünde belirtilen mükellefler;

*  e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükellefler,

* Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları,

8- Uygulamaya dahil olmayan mükelleflerce e-Arşiv Faturası hangi hallerde düzenlenecek?

01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler 

açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde e-arşiv fatura düzenlenecektir.

9-
Uygulamaya dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek  e-Arşiv Faturasındaki vergiler dahil 30.000.- TL ve 5.000.- TL aşan tutar nasıl tespit 

edilecek ?

Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergi dâhil tutar toplamının belirtilen tutarı

aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır.

Örnek : Vergi mükellefi olmayan A şahsı, B firmasından 01/01/2020 Çarşamba günü sabah KDV dahil 5.000.- TL öğleden sonra da KDV dahil

25.001.- TL toplam 30.001.- TL mal veya hizmet satın aldı. A şahsının aynı günde toplam aldığı tutar vergiler 30.000,00 TL'yi aştığı için B

Firması, A şahsına e-arşiv faturası düzenleyecektir.

Not : Bu kapsamda düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalara ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak

kılavuzlarda açıklanacak.

  

10- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükellef kime e-arşiv fatura düzenleyecek ?

e-arşiv faturasını,  e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan kullanıcılara (vergi mükellefleri veya vergi mükellefi olmayanlar) düzenleyecekler

11- elektronik ortamda oluşan e-Arşiv Fatura , alıcıya nasıl iletilecek?

Alıcının talebine göre e-Arşiv Faturayı kağıt veya elektronik ortamda iletilecek.

12- e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükelleflerin e-Arşiv Fatura Uygulamasına  Geçiş süreleri nedir?

Bu Tebliğin “IV.1.5.” numaralı bölümünde belirtilen süreler içinde ve/veya e-Fatura uygulamasına isteğe bağlı olarak dahil oldukları süre içinde 

başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorundadır.

Örnek : A firması  2018 yılı, B firmasınında 2019 yılı   5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 

sağladıkları için mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 

2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura 

uygulamasına geçmek zorundadır.



13- e-Fatura uygulamasına isteğe bağlı olarak dahil olan mükellef e-arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorundadır?

e-Fatura uygulamasına isteğe bağlı olarak dahil oldukları süre içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura 

uygulamasına da geçmek ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri faturaları, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur

14- e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu olan mükellefler kimlerdir?

Bu Tebliğin “IV.3.5.” numaralı bölümünde belirtilen mükelleflerin, e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.

İsteğe bağlı uygulamaya dahil olmak isteyen mükelleflerin;

a) e-Fatura uygulamasına dahil olması,

b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış

olması,

15- Mükelleflerin e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi nedir?

Bu Tebliğin “IV.3.5.” numaralı bölümünde belirtilen mükelleflerin, e-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını

1/7/2020 tarihine kadar tamamlayarak 

Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti yapan mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar

1/1/2020 tarihinden itibaren;

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, 

maden ruhsat veya sertifikası alanlar, 

şeker imalini gerçekleştirenler, 

demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,

Gübre Takip Sistemine dahil olanlar,

 Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayanlar için,

 

e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.

e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı 

kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunludur.

Örnek : Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini 01.04.2020 yapmaya başlayan A Firması, 01.08.2020 tarhinden 

itibaren e-irsaliye geçmek zorundadır. 

16- Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Süresi ne zaman olacak ?

Serbest meslek erbaplarından;

a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine,

b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna

17- e-Belge uygulamaları kapsamında elektronik ortamda düzenlenen belgelerin alıcısına kağıt olarak teslimi nasıl olacak ?

elektronik ortamda iletilen  e-belgelerin asıl nüshalarının kağıt  üzerine siyah-beyaz olarak da basılması mümkün olup bu durumda, Alıcıya 

verilecek kâğıt çıktı üzerinde satıcı veya yetkilisine ait ıslak imza (veya hazır imza) ile kaşe veya damgasının bulunması zorunludur.

18-  e-Faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer mi?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine düzenledikleri e-Faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve

dakika olarak gösterilmesi halinde e-Faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. 

Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur.

 Ancak bu imkândan yararlanabilmek için e-Faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir.

19- e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında düzenlenen belgelerde düzenleme tarihi ve zamanı nasıl yer alacak ?

e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında düzenlenen belgelerde, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının saat ve dakika olarak gösterilmesi

zorunludur.

20-  e-Arşiv Fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir mi ?

Alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen e-Arşiv Fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için

faturanın düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, malın teslimi anında düzenlenmesi, kâğıt

çıktısına "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından ıslak imza veya hazır imzalı olarak ayrıca

imzalanması zorunludur.

21- e-İrsaliyenin Düzenlenmesi ve İletilmesi nasıl olacak ?

e-İrsaliye uygulamasına ilişkin standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi 

(alıcının e- İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmadığı durumda alıcının talebine göre elektronik ortamda iletim veya kağıt çıktısının teslimi suretiyle 

iletilmesi), muhafaza ve ibraz edilmesi esastır

22- e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara düzenlenen  e-İrsaliyenin  iletiminde hangi  yollarla gerçekleştirilecek ?

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik halinin iletiminde e-İrsaliye uygulaması dışında kalan harici

elektronik yollarla) gerçekleştirilmesi zorunludur.

http://www.efatura.gov.tr/
http://www.efatura.gov.tr/
http://www.efatura.gov.tr/


23- e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi  halinde nelere dikkat edilecek?

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi (alıcısının henüz belli olmadığı ve malın fiili sevki sırasında “muhtelif müşteriler” adına

düzenlenmesi ve malın asıl muhatabına teslimi sırasında e-İrsaliyenin düzenlenmesi hali hariç olmak üzere) ve Başkanlık sistemlerine başarılı

olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olup,

24- Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bulundurulması gerekiyor mu?

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin 

sağlanması zorunlu olup, söz konusu kâğıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcının e-

İrsaliyenin kâğıt çıktısını talep etmesi hali haricinde, zorunlu değildir.

25- Sevki yapılacak mala ilişkin olarak e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce faturanın düzenlenmiş olması halinde dikkat edilmesi gereken husus?

Sevki yapılacak mala ilişkin olarak e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce faturanın düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde düzenlenmiş 

faturanın tarih ve belge numarasına da yer verilmesi zorunludur

26- e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlara da sevk irsaliyesi yerine e-irsaliye  düzenlenecek mi ?

e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlara da sevk irsaliyesini, e-İrsaliye olarak düzenleyecek

olup, alıcılarının talebine göre elektronik veya kağıt ortamda teslim edebileceklerdir.

27- e-Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi ?

elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Serbest Meslek Makbuzunun, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı

kâğıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir. e-Serbest Meslek Makbuzu çıktısının ıslak imza ile

imzalanması yerine serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, e-Serbest Meslek Makbuzu üzerine atılacak ıslak imza yerine

geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür.

28- Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, söz konusu belgeleri ne zamana kadar kağıt ortamda düzenleyebilir?

Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv

Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya

kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.   e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın

sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt

ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir.

29- e-Belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerin basılı kağıt belge bulundurmaları zorunlu mu?

e-Belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerin, milli savunma, istihbarat ve güvenlik amaçlı mal veya hizmet alımlarına ilişkin olarak 

Başkanlıktan özel izin alan kurumlara matbu belge düzenlenmek üzere yeteri kadar basılı kağıt belge bulundurmaları zorunludur.

Başkanlık, bu Tebliğde belirtilen e-Belgelerin düzenlenmesi ve alıcılarına iletilmesi hususlarında, faaliyetlerin niteliği, yapılma şekli gibi diğer 

ayırt edici unsurları da dikkate alarak özel izin vermeye veya bu durumları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan ilgili e-Belgelere ait uygulama 

veya teknik kılavuzlarda açıklama yaparak düzenlemeye yetkilidir

http://www.ebelge.gib.gov.tr/
http://www.ebelge.gib.gov.tr/
http://www.ebelge.gib.gov.tr/

