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ERK YMM SİRKÜLER 

                               
 

Sirküler Tarih: 16.12.2019 

Sirküler No     : 2019.91 

 

 

Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı`nca, e-Arşiv Fatura 

uygulamalarına ilişkin duyuru yayınlanmıştır.  

 

Özet: e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 

1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler 

dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine 

düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 

TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” 

olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden 

düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş; aynı günde aynı kişilere 

düzenlenen faturaların topluca birlikte değerlendirilerek 

vergiler dâhil tutar toplamının söz konusu tutarları aşması 

halinde, bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve 

alınması zorunluluğunun bulunduğu belirtilmiştir.  

 e-Arşiv Fatura uygulamasına bir başvuru zorunluluğu ve 

elektronik imza veya mali mühür alma zorunluluğu 

getirmemektedir. 

 Belirtilen nitelikteki faturaların düzenlenmesi işlemi; 

sadece Başkanlığımız tarafından oluşturulan ve 

ÜCRETSİZ olarak tüm mükelleflerimizin kullanımına 

sunulan e-Belge PORTALİ üzerinden gerçekleştirilecek 

olup herhangi bir özel entegratör kuruluşla anlaşma 

yapma zorunluluğu getirmemektedir.  

 Uygulama kapsamında fatura düzenlenmesi için 

Başkanlığımızca e-Belge Portalinde gerekli geliştirmeler 

tamamlanmış ve 1/1/2020 tarihi itibariyle 

mükelleflerimizin kullanımına açılacak olup e-Arşiv 

Fatura bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. cihazlar 

üzerinden düzenlenebilecektir. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:11 

D.141- 142 Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta: info@erkymm.com  

 

www.erkymm.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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Gelir İdaresi Başkanlığı`nca, e-Arşiv Fatura uygulamalarına ilişkin 13.12.2019 tarihli duyuru 

metnine 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. 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-Arsiv_Fatura_Hakkinda_Duyuru.pdf

