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e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Açıklamalar   

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde 27.12.2013 tarihinde yayınlanan ve 
Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 433 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği’nde, e-Arşiv uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 
 

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK, uygulamayı temel hatlarıyla 
basın yoluyla mükelleflere duyurmuştur. Açıklamaya göre uygulama aşağıdaki konularda bir 
takım yenilikler getirmektedir: 

-e-Arşiv uygulaması ile nihai tüketicilerin de e-fatura almaları sağlanacaktır. 

-Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS), e-Arşivle birlikte, ilgili şartları sağlayan bütün 
mükelleflerin kullanımına açılmaktadır. Böylece şimdiye kadar işletmeler tarafından kağıt ortamında 
düzenlenen faturaların ikinci nüshaları da artık elektronik ortamda saklanacaktır. 

-Uygulama kapsamındaki şirketler, nihai tüketici statüsündeki müşterilerinin cep telefonlarına, e-
posta adreslerine veya banka hesaplarına e-fatura gönderebilecektir. İstemeleri halinde tüketicilere kağıt 
fatura da verilebilecektir. 

-Uygulamayla internet üzerinden yapılan ticaret daha kolay ve güvenli hale gelecektir. 

-İnternet üzerinden satış yapan mükelleflerin, bu imkandan yararlanabilmeleri için “e-Arşiv” 
uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir. 

-Mükellefler, uygulama kapsamında düzenledikleri faturaları ve raporları kendi bünyelerinde veya 
Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) yetki alan saklamacı kuruluşlarda saklayabilecektir. 

-Uygulama kapsamında düzenlenen faturalara ait belli bilgileri içeren raporlar, periyodik olarak 
GİB'in sistemine aktarılacak, böylece internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar da dahil olmak üzere tüm 
faturalaşma trafiği izlenebilecektir. 

-e-Faturaya elektronik ortamda başvuru yapan mükellefler, GİB'den yetki alan özel entegratörlere 
doğrudan müracaat ederek bu uygulamaya geçiş yapabilecektir. 

-Çok sayıda fatura düzenleyen ve gelişmiş bilgi işlem sistemi altyapısına sahip firmaların GİB'e 
başvuru yapması halinde sistem alt yapısı yeterli görülen firmalar, tebliğde belirlenen şartları sağladıkları 
taktirde uygulamaya geçebilecektir. 
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-Tebliğ kapsamında e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellefler 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu uyarınca kağıt ortamında müşteriye verilen faturanın ikinci nüshasını mali mühürlü veya 
elektronik imzalı olarak elektronik ortamda saklayacaklardır. 
 

-Bu Tebliğ kapsamında, e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler faturayı kağıt 
ortamında alarak muhafaza ve istendiğinde ibraz edeceklerdir. 

-Vergi mükellefi olmayanlara (nihai tüketiciler) istemeleri halinde elektronik ortamda fatura 
iletilebilecektir. Kağıt fatura isteyen tüketicilere kağıt fatura verilecektir.  

-İnternet üzerinden satış yapan ve e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellefler internet 
üzerinden yaptıkları satışlara ilişkin faturayı müşterilerine elektronik ortamda ileteceklerdir. 
İnternet üzerinden satış yapan ve Tebliğ’de belirlenen şartları taşıyan mükellefler 1/1/2016 
tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.  

 
 

Söz konusu tebliğin tam metni aşağıdaki linkte .pdf dosyası olarak yer almaktadır: 
 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/vukteb433basbakanlik.pdf 

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 


