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ERK YMM SİRKÜLER 

                               
 

Sirküler Tarih: 20.10.2019 

Sirküler No     : 2019.80 

 

 

Konu: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No: 509) 

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete`de 

yayınlanmıştır.  

 

Özet: 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 

 e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan 

mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura 

uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin 

düzenleme yapılmıştır.  

 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 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 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. 

 Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin 

ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 

tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, 
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 

 

mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/


A: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.No:1 Flora Residence K.11 D.141-142  34750           Ataşehir /İSTANBUL  

T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com     www.erkymm.com   Sayfa 2 

e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter 

uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır. 

 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. 

 Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce 

gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde 

e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir. 

 Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp 

ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti 

engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat 

faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye 

uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür. 

 E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin 

çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında 

kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının 

elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak 

düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

 
 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) bu adresten ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-5.pdf

