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GÜNCEL E-ARŞİV FATURA UYGULAMASI 

19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu uyarınca 
düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belge uygulamalarına yönelik zorunlu geçiş tarihlerinin 
ve uygulama esaslarının yer aldığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
yayımlanmıştır.  

Söz konusu Tebliğ içinde yer alan “E-Arşiv” ile ilgili düzenlemeler bu sirkülerin konusunu 
oluşturmaktadır. 

1. GENEL OLARAK 

Kanun hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az İki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) 
müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanunun muhafaza ve ibraz 
hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir. 

Bu Tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olma izni alan mükellefler, e-
Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan kullanıcılara (vergi mükellefleri veya vergi mükellefi olmayanlar) 
düzenleyecekleri faturaları da elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak oluşturur, alıcının talebine 
göre e-Arşiv Faturayı kağıt veya elektronik ortamda iletir ve düzenleyene ait nüshayı ise elektronik 
ortamda muhafaza ve ibraz ederler. 

Elektronik ortamda oluşturulan faturanın,  

Alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı,  

Düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.  

Bu Tebliğde düzenlenen e-Arşiv Fatura belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “Fatura” 
belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. 

E-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” Numaralı bölümlerinde 
belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş 
olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı 
olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile 
hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur. 

2. E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMA  

E-Arşiv Fatura uygulaması bu Tebliğin “IV.2.4.” numaralı bölümünde belirtilen mükellefler dışındaki 
mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamaya dahil olmak isteyen mükelleflerin 
aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. 

a) E-Fatura uygulamasına dahil olması, 

b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Arşiv Fatura düzenleyebilme ve iletebilme 
konusunda gerekli hazırlıklarım tamamlamış olması, 

c) Bu Tebliğin “V.l.” numaralı bölümünde belirtilen uygulamadan yararlanma yöntemleri ve başvuru 
esaslarına uygun şekilde e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapması, 
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3. E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN 

MÜKELLEFLER İLE  ELEKTRONİK TİCARET KAPSAMINDA DÜZENLENECEK 

FATURALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  

3.1. E-FATURA UYGULAMASINA DÂHİL OLAN MÜKELLEFLERİN E-ARŞİV FATURA 

UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU  

14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra 
No:421) ile 20/06/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği (Sıra No:454)’nde yer alan açıklamalara göre, e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu 
bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla 
geçmiş olan mükellefler (faaliyetleri gereği fatura yerine geçen diğer belgeler düzenleyenler hariç)  

1/1/2020 tarihine kadar,  

bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak ya da bu Tebliğin “IV.1.4” numaralı bölümü ile 
e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin ise, 
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 ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri faturaları, bu Tebliğin 
“V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura veya e-Arşiv 
Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur. 

3.2. ARACI HİZMET SAĞLAYICILARI, İNTERNET ORTAMINDA İLAN 

YAYINLAYANLAR İLE İNTERNET REKLAMCILIĞI HİZMET ARACILARININ E -ARŞİV 

FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU  

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine 
aracılık etmek üzere internet ortamında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 
tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını 
sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere 
ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan 
internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık 
faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları,  

1/1/2020 tarihine kadar  

(2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe 
başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş 
hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Bu suretle aracı hizmet 
sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar tarafından 
belirtilen tarihlerden itibaren düzenlenecek faturaların, bu Tebliğin“V.7.” ve “VIII.” numaralı 
bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi 
zorunludur. 

3.3. E-ARŞİV FATURA OLARAK DÜZENLENME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN DİĞER 

FATURALAR 

E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce,  

1/1/2020 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,  

Söz konusu faturaların, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar 
haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden 
düzenlenmesi zorunludur.  
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Söz konusu faturaların bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” Numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar 
haricinde e-Arşiv Fatura yerine matbu (kağıt) fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, 
faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen 
veya alman her bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 353 üncü maddesinde öngörülen 
cezai hüküm uygulanır. 

Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde, bunlar 
arasında düzenlenen faturaların tamamının e-Fatura olması gerekmektedir. 

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. 

Bu kapsamda düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalara ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça 
ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarda açıklanır. 

3.4. BAŞKANLIKÇA ZORUNLULUK GETİRİLEBİLECEK DİĞER MÜKELLEFLER  

Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük 
olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı 
olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Arşiv 
Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. 

Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Arşiv Fatura 
uygulamasına dâhil olması gerekmektedir. Yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, bildirimde belirtilen 
süreler içinde e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olması ve faturalarını bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” 
numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura ve/veya e-Fatura olarak 
(e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek faturalar e-Fatura olarak, e-Fatura 
uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek 
faturaları e-Arşiv Fatura olarak) düzenlemeleri gerekmektedir. 

3.5. ELEKTRONİK TİCARET KAPSAMINDA DÜZENLENEN E-ARŞİV FATURALARA 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  

E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları 
satışlara ilişkin e-Arşiv Faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda 
irsaliye yerine geçen; e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk 
edilen malın yanında bulunması gerekmektedir. 

E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından elektronik ticaret kapsamında 
gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ilişkin düzenlenecek e-Arşiv Faturalarda aşağıdaki bilgilere 
yer verilmesi zorunlu olup, ayrıca fatura üzerinde “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” ifadesi yer 
almalıdır. 

1. Satış işleminin yapıldığı web adresi. 

2. Ödeme şekli. 

3. Ödeme tarihi. 

4. Mal satışlarında gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi. 

5. Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih. 

6. İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, 
birim fiyat ve tutan. 

Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alır ve 
iadeye ilişkin bölümü doldurup imzalamak suretiyle mal ile birlikte malı satana geri gönderir. Bu 
suretle malı satana geri gönderilen bu belge satıcı tarafından düzenlenen gider pusulası yerine geçer. 
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E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara internet üzerinden 
mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri e-Faturada, 6 ncı madde hariç yukarıda yazılı bilgilere yer 
vereceklerdir. Söz konusu mükelleflerce yapılan bu kapsamdaki satışlarda; irsaliye yerine geçen; e-
Fatura kağıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen malın yanında 
bulundurulması gerekmektedir. 

4. E-ARŞİV FATURADA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER  

E-Arşiv Faturada aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur: 

a) E-Arşiv Faturanın düzenlenme tarihi ve belge numarası. 

b) E-Arşiv Faturayı düzenleyenin adı/soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi 
ve vergi kimlik numarası. 

c) Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası. 

ç) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, vergi türü, oranı ve tutarı. 
d) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası. 

e) Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine 
imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod  

(Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren). 

Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Arşiv Faturada 
bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları ebelge.gib.gov.tr adresinde yaparak isteyebilir. 
Mükellefler e-Arşiv Fatura üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı 
bilgilere de yer verebilir. 

5. CEZA UYGULAMASI 

Zorunluluk getirildiği halde e-Arşiv Fatura uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Arşiv 
Fatura şeklinde düzenlenmesi ve alınması gereken faturayı, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı 
bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeyen ve almayan 
(matbu kağıt fatura olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler (232 nci maddenin birinci 
fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar) hakkında Kanununda öngörülen cezai hükümler 
uygulanır. 

 

 

Söz konusu 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Saygılarımızla, 
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https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf

