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İstanbul, 10.02.2021  

DUYURU 506 

  

 Konu: e-Belge uygulamasına ilişkin kimi değişiklikler hk. 

 

09.02.2021 Tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)” uyarınca elektronik 

belge uygulamalarına yönelik kimi değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. 

 

Brüt Satış Hasılatı 25 Milyon TL ve Üzeri Olan Mükelleflerin e-İrsaliyeye Geçiş Tarihi 

Netleştirildi 

 

Yapılan düzenleme ile ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş 

hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin müteakip hesap döneminin yedinci ayı 

başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri 

sevk irsaliyelerini Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar 

haricinde, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları 

zorunlu olduğu belirtilmiştir. 

 

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükellefler e-Arşiv Faturalarını Özel 

Entegratör Aracılığı ile de Düzenleyebilecek 

 

Tebliğde yapılan düzenleme uyarınca e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan 

mükelleflerce, 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, Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar 

haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden ya da 

Başkanlığın e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin 

alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi zorunludur.  

 

e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi 

 

e-Belgelere ilişkin olarak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli 

elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-

Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak 

kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine 

bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 
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Diğer Hususlar 

Tebliğde; 

✓ Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal 

malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflerin (hastane, tıp merkezleri, dal 

merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi 

merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve 

malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi 

ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan 

şubeleri, ecza depoları vb.). 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik 

Kurumu ile sözleşme imzalayanların ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye 

başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olduğu belirtilmiştir. 

✓ e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasının, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili 

müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi 

düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım 

Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi 

doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve 

ibraz edilebilmesine imkan veren uygulama olduğu açıklanmıştır. 

✓ e-Adisyon uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

  

   Saygı ile,  

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM   

VE YMM A.Ş.  
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