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                                             İstanbul, 21.10.2019 

 

    SİRKÜLER (2019/77) 

 

Konu: VUK'na Göre Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgelere Yönelik Tebliğ 
 

19.10.2019 tarih 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği ile düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine 

yönelik olarak yayımlanan Tebliğ’ler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek kaynaktan 

bilgilendirilmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün 

sağlanması amacıyla bu Tebliğ hazırlanmıştır. Buna göre 

 

Elektronik ortamda düzenlenebilen belgeler; 

 

 e-Fatura,  

 e-Arşiv fatura, 

 e-İrsaliye, 

 e-Serbest Meslek Makbuzu 

 e-Müstahsil Makbuzu, 

 e-Gider Pusulası, 

 e-Bilet, 

 e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, 

 e-Döviz Alım-Satım Belgesi, 

 e-Dekont 

 

olarak sıralanmış olup söz konusu belgeler ile ilgili, yeni yapılan başlıca düzenlemeler 

aşağıdaki gibidir; 

 

1. e-Fatura Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenlemeler 

 

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 

 

Aşağıda belirtilen mükelleflere e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

 

 e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları,  

 İnternet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının 

satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahileri 

veya işleticileri,  
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 İnternet üzerinden reklamların yayımlanmasına aracılık eden internet reklam aracıları, 

 Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve 

komisyoncular  

  

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi 

 

 5.000.000 TL ve üzeri brüt satış hasılatı şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde 

sağlayan mükellefler 01/07/2020 tarihinden, 2020 ve müteakip hesap dönemlerinde 

sağlayanlar ise izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, 

 Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki mallar nedeniyle EPDK’dan 

lisans alımı veya (III) sayılı liste kapsamındaki malları imal, inşa veya ithalini 2019 

yılında gerçekleştirenler 01/07/2020 tarihinden, 2020 ve müteakip hesap dönemlerinde 

gerçekleştirenler ise izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren,  

 Aracı hizmet sağlayıcıları, intetnet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında 

ilan yayınlayanlar 01/07/2020 tarihine kadar, 2020 ve müteakip hesap dönemlerinde bu 

işlerle iştigal etmek üzere işe başlayacaklar ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay 

içinde, 

 Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve 

komisyoncular 01/01/2020 tarihine kadar, 2020 ve müteakip hesap dönemlerinde bu 

işlerle iştigal etmek üzere işe başlayacaklar ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay 

içinde, 

 

başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek 

zorundadır. 

 

2. e-Arşiv Fatura Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenlemeler 

 

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 

 

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflere e-Arşiv Fatura uygulamasına 

da geçiş zorunluluğu getirilmiştir. 

 

e-Arşiv Fatura Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Faturalar  
 

e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükellefler tarafından 01.01.2020 tarihinden itibaren 

düzenlenecek faturaların,  

 

- Mükellef olmayanlara düzenleneceklerde vergiler dahil toplam 30.000 TL’sını, 

- Vergi mükelleflerine düzenleneceklerde 5.000 TL’sını 
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aşması halinde, “e-Arşiv” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden 

düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. 

 

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi 

 

 e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı 

olarak e-fatura uygulamasına 19.10.2019 tarihi itibariyle geçmiş olan mükellefler 

01/01/2020 tarihine kadar, 

 19.10.2019 tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak ya da e-Fatura uygulamasına geçiş 

zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler ise e-Fatura 

uygulamasına geçiş süresi içinde, 

 e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, İnternet ortamında gerçek ve tüzel 

kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına 

ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahileri veya işleticileri, internet üzerinden 

reklamların yayımlanmasına aracılık eden internet reklam aracıları 01/01/2020 tarihine 

kadar (2020 ve müteakip hesap dönemlerinde bu işlerle iştigal etmek üzere işe 

başlayacaklar ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde),  

 

başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek 

zorundadır. 

 

3. e-İrsaliye Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler  

 

e-İrsaliye Uygulaması Geçiş Zorunluluğu 

 

Aşağıda belirtilen mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve düzenleyecekleri sevk 

irsaliyelerini (istisnalar haricinde) 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 v.b. 

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/distirbütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler, 

 Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme 

ruhsatu/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim 

faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler, 

 Şeker Kanunu’nun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini 

gerçekleştiren mükellefler, 
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 e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir 

veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan 

mükellefler, 

 Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına 

yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemine kayıtlı kullanıcılar, 

 e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış 

hasılatı (veya gayrisafi iş hasılatı) 25.000.000,00 TL ve üzeri olan mükellefler, 

 Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve 

komisyoncular. 

 

e-İrsaliye Uygulaması Geçiş Süresi 

 

Yukarıda belirtilen mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş 

hazırlıklarını 01/07/2020 tarihine kadar tamamlamaları (Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve 

meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncuların 01/01/2020 tarihine kadar)  ve bu 

tarihten itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunludur. 

 

01/01/2020 tarihinden itibaren ise yukarıda belirtilen lisans/sertifika belgelerini yeni Alana 

veya söz konusu işlere yeni başlayan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçme 

zorunluluğu, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından 

itibaren başlayacaktır. 

 

4. e-Serbest Meslek Makbuzuna İlişkin Düzenlemeler 

  

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Geçiş Zorunluluğu 

 

Bütün serbest meslek erbaplarının (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, 

mimarlar, mühendisler v.b.) 2020/Haziran döneminden itibaren serbest meslek makbuzlarını e-

Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. 

 

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Geçiş Süresi 

 

 01/02/2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek erbabı 

01/06/2020 tarihine kadar, 

 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyete başlayacak olan serbest meslek 

erbabı işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar, 

 

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmak zorundadır. 
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5. e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması ile İlgili Düzenlemeler 

 

e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması Geçiş Zorunluluğu 

 

Aşağıdaki mükelleflerin e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına geçmeleri zorunludur. 

 Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve 

komisyoncular,   

 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş zorunluğu 

getirilecek mükellefler. 

 

e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması Geçiş Süresi 

 

e-Müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu getirilen yukarıda belirtilen mükelleflerden, 

 

 Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve 

komisyoncuların 01/01/2020 tarihine kadar, 

 Diğerlerinin 01/07/2020 tarihine kadar, 

 2020 ve müteakip yıllarda e-Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu 

düzenleme zorunluluğu getirilen bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasına geçiş 

süresi içinde, 

 

gerekli başvuruları yaparak e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçmeleri zorunludur.  

 

6. e-Gider Pusulası Uygulaması 

 

e-Gider Pusulası Uygulaması Geçiş Zorunluluğu 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek mükelleflerin e-Gider Pusulası uygulamasına 

geçmeleri zorunludur. 

 

e-Gider Pusulası Uygulaması Geçiş Süresi 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Gider Pusulası uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilen 

mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından (geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre 

verilerek) belirtilen süre içinde e-Gider Pusulası uygulamasına geçmek zorundadır. 
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7. Diğer Uygulamalar ile İlgili Düzenlemeler 

 

Sigorta emelilik ve reasürans şirketlerinin sigorta poliçeleri ile, sigorta komisyon gider 

Belgelerini, bankaların dekont belgesini, döviz alım-satımı ile yetkili döviz müesseselerinin 

döviz alım-satım belgelerini ve tüm mükelleflerin gider pusulası belgelerini e-Belge olarak 

düzenlemesine imkan tanınmıştır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.  


