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E-ARŞİV FATURANIN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ İLE 

İLGİLİ BAZI HUSUSLARDA DÜZENLEMELER YAPILDI. 

10 Ocak 2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515) ile, e-

Arşiv Faturaların elektronik ortamda oluşturulmasıyla ilgili aşağıdaki hususlarda 

düzenlemeler yapılmıştır.  

 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan 

mükelleflerce düzenlenen belli kriterlerdeki e-Arşiv Faturaları da perakende satış fişi 

veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. 

 Gelir İdaresi Başkanlığı; düzenlenecek e-Arşiv Faturanın usul ve esasları ile şekli, 

formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer hususları belirlemeye yetkili kılınmıştır. 

509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’nin “V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda 

Oluşturulması” bölümünün değişiklik öncesi ve sonrası hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası 

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan 
ve 30/9/2017 tarihli ve 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti 
bulunan mükellefler tarafından,  

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan 
ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan 
mükellefler ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 507 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil 
Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden 
yararlanan mükelleflerce,  

vergi dahil toplam satış tutan 500 TL’ye kadar olan 
perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-
Arşiv Faturanın, 

vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan 
perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-
Arşiv Faturanın,  
 

“müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve 
hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı 
bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek 
düzenlenmesi halinde, düzenlenen bu belge perakende 
satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. 

“müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve 
hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı 
bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek 
düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-
Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak 
kabul edilecektir. 
 

- Başkanlık, bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv 
Faturaların düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar 
ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer 
hususları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak 
kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir. 

515 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla, 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200110-4.htm

