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KONU :

1- E-DEFTER UYGULAMASI
2-E-FATURA , E-ARŞİV FATURA VE DİĞER BELGELER
3-E-İRSALİYE UYGULAMASI

1-E-DEFTER UYGULAMASI
19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik
Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;
E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunanların aynı zamanda e-Defter
uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve bu işletmeler mücbir sebepler haricinde
faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza
ve ibraz edeceklerdir.
Elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve
Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin,
üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi
beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi imkanı
getirilmiştir.
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Elektronik ortamda tutulan defterlerin, vergi güvenliğini sağlamak ve virüs, siber
saldırısı vb. diğer teknolojik ataklara karşı tedbir almak amacıyla ikincil kopyalarının
gizliliğe ve güvenliği sağlanmış şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde ya da
Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde de saklanması
zorunluluğu getirilmiştir.
Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle
imzalanması durumuna ilave olarak, mükellefin Tebliğde öngörülen sürede ve şekilde
muvafakat etmesi şartıyla; defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya
da e-Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı e-Defter yazılım firmasının elektronik
imza ya da mali mührü ile imzalanabilmesi imkanı getirilmiştir.
2-E-FATURA , E-ARŞİV FATURA VE DİĞER BELGELER
Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;
e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunanların aynı zamanda e-Arşiv Fatura
uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.
5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)
şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan 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.
e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar
ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda
olacaklardır.
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanların, 1/1/2020 tarihinden itibaren
düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi
mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi)
aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan
e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar,
mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek
makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.
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Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider
Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım
belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak
düzenlenebilecektir.
Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette
bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş
zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş
zorunluluğu getirilmektedir.
3-E-İRSALİYE UYGULAMASI
Aşağıda belirtilen işletmelerin e-İrsaliye uygulamasına dahil olmaları ve
düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini “e-İrsaliye” olarak düzenlemeleri ve uygulama
kapsamındaki mükelleflerden alacakları sevk irsaliyelerini de “e-İrsaliye” olarak
almaları zorunludur.
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb.
faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler,
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve
ana bayi / distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir
veya çelikten eşyaların (GTİP 72) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan
mükellefler,
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış
hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
(01.07.2020)
E-irsaliye zorunluluğuna tabi tutulmuştur.
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2019/04-03
Akıncı Bayırı Sok. Şükür İş Merkezi No:10 K:3 Mecidiyeköy-Şişli / İSTANBUL
Tel:0(212) 288 42 61 (pbx) Fax:0(212) 288 43 61-62
Sayfa | 3

