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19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği‘ ile hayatımıza giren e –belgeler; 

 E-Arşiv  

 E-Fatura  

 E-Defter  

 E-Serbest Meslek Makbuzu  

 

1. E-Arşiv  

E-Arşiv ve E-Fatura uygulamasına dahil olmayan ve faaliyetine polikinlik olarak devam 
eden şirketler, 01/01/2020 tarihinden itibaren vergi mükellefiyetine (Sigorta şirketi, Banka 
vb)  düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam 5.000 TL, yi vergi mükellefiyeti olmayan 
hastalarına düzenleyeceği vergiler dahil 30.000 TL ‘yi ve bu tutarları aşmaları halinde söz 
konusu faturalarını e-Arşiv fatura düzenlenmesi yürürlüğe girmiştir.    

Belirtilen tutarın altındaki faturalar ise öteden beri olduğu gibi kağıt (matbu) fatura olarak 
düzenlenmeye devam etmektedir.  

Polikinlik olan şirketler; 

 Anonim Şirket 

 Limited Şirket  

 

2. E-Fatura  

Faliyetlerine polikinlik olarak devam eden şirketler 2018 ve 2019 hesap dönemi brüt satışları 

toplamı 5.000.000.-TL. üzerinde ise 01.07.2020 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek 

zorundadır.  

 

2020 ve müteakip yıllarda 5.000.000.-TL üzderinde brüt satış hasılatı elde edenler izleyen yılın 

Temmuz başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundalar. 

 

http://www.alomaliye.com/2019/10/19/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no-509/
http://www.alomaliye.com/2019/10/19/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no-509/
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e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunanlar Şirket olarak faaliyet gösterenler aynı 

zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorundalar.  

Bu konuyu bir örnek ile açıklamak gerekir ise; 

- İdo Ağız ve Diş Sağlığı Polikinliği A.Ş ‘ne e-fatura mükellefi olan sigorta şirketi tarafından 

gönderilen bir hasta için işlem tutarına bakılmaksızın ido A.Ş tarafından sigorta şirketine e-

fatura düzelemesi gerekir.  

- İdo A.Ş ‘ne e-fatura mükellefi olmayan bir şirketten hasta gelmesi halinde, şirket e-fatura 

mükellefi olmadığı için İdo A.Ş ‘i işlem tutarına bakılmaksızın şirkete e-Arşiv faturası 

kesemesi gerekir.  

- İdo A.Ş ‘ne gelen vergi mükellefiyeti olmayan hastaları içinde işlem tutarına bakılmaksızın 

e-Arşiv faturası düzenlemesi gerekir.  

 

3. E-Defter  

e-Fatura uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren geçmek zorunda olanlar, 01.01.2021 

tarihinden itibarende E-Defter uygulamasına geçmek zorundalar. 

 

 

4. E-Serbest Meslek Makbuzu  

 

Mesleğini  muayenesinde icra eden Dişhekimleri ile adi ortaklık statüsünde faaliyet gösteren 

polikinlikler  01 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını  e-Serbest Meslek 

Makbuzu olarak düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. Dileyen Dişhekimleri e-Serbest Meslek 

Makbuzu uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren de uygulamaya dahil olabileceklerdir.  

                 

 

509 sayılı Vergi Usul Kanunun gebel tebliğin diğer hususlar kısmında e-uygulamalara dahil olan 

mükellefler bulundukları ayın sonuna kadar kağıt ortamda fatura ve makbuz düzenleyebilirler (e-
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Fatura ve E-Arşiv fatura uygulamaları için bu süre 7 ‘nci günün sonuna kadar). Ancak aynı işlem için 

e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

Saygılarımızla... 
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