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Konu:  e-ArĢiv Fatura Uygulaması Hk 

Gelir İdaresi Başkanlığınca, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 

01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenip tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi aşan faturaların e-

arşiv fatura olarak GİB portalından düzenlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

Söz konusu açıklamalar doğrultusunda, 01.01.2020 tarihi itibariyle e-ArĢiv fatura 

kullanıcılarının da kendilerine kesilen kağıt faturalarda belirtilen tutarları kontrol 

etmeleri, örneğin aynı gün içinde aynı kişiden kesilen faturaların her biri belirtilen tutarın 

altında kalmakla birlikte, bu faturaların toplam tutarının belirtilen hadleri aşması durumunda; 

bu işlemler için kağıt (matbu) olarak fatura düzenlenmiş ise bu faturaların yerine e-ArĢiv 

Fatura’nın e-Belge Portali üzerinden düzenlenmesini talep etmeleri ve matbu kağıt 

faturaların iptal iĢlemine tabi tutulması gerekmektedir.Söz konusu Duyuruda öne çıkan 

hususlar aşağıdaki gibidir:  

1-Söz konusu uygulama 1/1/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.  

2-Uygulamanın kapsamına e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler 

girmektedir.  

3-Aynı günde ve aynı kişiye düzenlenen faturaların toplamının belirtilen tutarları aşması 

halinde belirtilen zorunluluk oluşacaktır. Belirtilen tutarın altında kalan işlemler için kağıt 

(matbu) fatura olarak düzenlenebilmesi uygulaması öteden beri olduğu gibi devam edecektir. 

Ayrıca aynı kişilere de olsa farklı günlerde gerçekleştirilen mal ve hizmet satışları nedeniyle 

düzenlenen faturalar, belirtilen tutarın hesabında birlikte dikkate alınmayacaktır.  

4- Aynı gün içinde aynı kişiye gerçekleştirilen satışların her biri belirtilen tutarın altında 

kalmakla birlikte, bu satışların toplam tutarının belirtilen hadleri aşması durumunda; bu 

işlemler için kağıt (matbu) olarak fatura düzenlenmiş ise bu faturaların yerine e-Arşiv 

Fatura’nın e-Belge Portali üzerinden düzenlenmesi ve matbu kağıt faturaların iptal işlemine 

tabi tutulması gerekmektedir. 

 5- Aynı günde ve aynı vergi mükellefine gerçekleştirilecek satışların vergiler dahil toplam 

tutarı 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirilecek satışların ise vergiler dahil 

toplam tutarının 30.000 TL’yi aşması halinde söz konusu satışlara ait faturalar e-Belge 

Portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi gerekecektir. Belirtilen tutarın 

altındaki faturalar ise öteden beri olduğu gibi kağıt(matbu) fatura olarak düzenlenmeye 

devam edilebilecektir.  

6-Söz konusu zorunluluk mükelleflerin e-Arşiv Fatura uygulamasına bir başvuru 

zorunluluğu ve elektronik imza veya mali mühür alma zorunluluğu getirmemektedir.  

7- Belirtilen nitelikteki faturaların düzenlenmesi işlemi; sadece GİB tarafından oluşturulan 

ve ÜCRETSİZ olarak tüm mükelleflerimizin kullanımına sunulan e-Belge PORTALİ 

üzerinden gerçekleştirilecek olup herhangi bir özel entegratör kuruluşla anlaşma yapma 

zorunluluğu getirmemektedir.  



8- Uygulama kapsamında fatura düzenlenmesi için GİB tarafından 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.  

9- e-Belge düzenleme portaline mali mühür veya elektronik imza kullanım zorunluluğu 

olmadan, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak 

girilebilecektir. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunan mükelleflerimizin 

herhangi yeni bir başvuru yapmasına gerek bulunmayıp, bu kod ve şifresi henüz bulunmayan 

mükelleflerimiz ise ivd.gib.gov.tr adresinden gerekli kaydını oluşturarak kullanıcı kodu ve 

şifrelerini alabileceklerdir.  

10-E-Belge Portali üzerinden oluşturulacak e-Arşiv Faturaların, mükellefin ONAY’ı ile GİB 

sistemlerine ait mali mühür tatbik edilerek tamamlanacaktır. 

11-Bu kapsamda oluşturulacak e-Arşiv Faturalar için GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan 

e-Belge Portali dışında başka herhangi bir yazılıma, uygulamaya, muhasebe programına veya 

özel entegratör kuruluşa ihtiyaç bulunmamaktadır.  

12-Mükelleflerimiz istemeleri halinde belirtilen tutarların altındaki fatura düzenleme 

işlemleri için de söz konusu e-Belge Portalini kullanmaları mümkün bulunmaktadır.  

Bilgilerinize Sunulur. Saygılarımızla   
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Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermekte olup konu 

hakkında ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi önerilir 
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