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Mükellef 

Grupları 

 

e-Belge Türü  

5 Milyon TL Üzerinde Brüt 

Satış Hasılat Elde Edenler 

EPDK Lisanslı Madeni Yağı 

ve Akaryakıt İmalatçı, 

İthalatçı ve Satıcıları  

(Bayiler Dahil) (ÖTV I) 

Gazlı ve Alkollü İçecek ile 

Tütün Ürünleri İthalatçı ve 

Üreticileri  

(ÖTV III) 

İnternet Üzerinden Satış, 

Satışa Aracılık, Reklam 

Hizmeti  ve  Reklam Hizmetine 

Aracılık İşlerini Yapanlar 

Toptan Meyve Sebze 

Satıcısı ve Komisyoncuları 

(Kabzımallar) 

e-Fatura  

 

 2018 veya 2019 döneminde 

belirlenen ciroyu aşanlar, 

01.07.2020 tarihinden itibaren.  

 Takip eden yıllarda yedinci 

ayın başından itibaren. 

 2019 yılında lisans alanlar, 

01.07.2020 tarihinden itibaren. 

 Takip eden yıllarda lisans 

alanlar, lisan aldıkları ayı takip 

eden dördüncü ayın başından 

itibaren.  

 2019 yılında üretim veya 

ithalat yapanlar, 01.07.2020 

tarihinden itibaren. 

 Takip eden yıllarda üretim 

veya ithalat yapanlar, 

üretim/ithalatın gerçekleştiği 

ayı takip eden dördüncü ayın 

başından itibaren. 

 2019 yılında bu işi yapanlar, 

01.07.2020 tarihinden itibaren. 

 Takip eden yıllarda yukarıda 

belirtilen işi yapmaya 

başlayanlar, işe başlama 

tarihinden itibaren üç ay içinde.  

 2019 yılında bu işi yapanlar, 

01.01.2020 tarihinden 

itibaren. 

 Takip eden yıllarda işe 

başlama tarihinden itibaren 

üç ay içinde. 

 e-Fatura uygulamasına dahil mükellefler 01.07.2020 tarihinden sonra Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara bavul ticareti kapsamında düzenledikleri özel faturayı e-

Fatura olarak düzenlemek zorunda. 

e-Arşiv Fatura 

 Öteden Beri  e-Fatura 

düzenleyeneler, (ihtiyari olarak 

geçiş yapanlar dahil) 

01.01.2020 tarihinden itibaren, 

 509 No.lu Tebliğ ile e-Fatura 

düzenleme kapsamına alınanlar 

01.07.2020 tarihi itibariyle. 

 Takip eden yıllarda e-Fatura 

düzenleme zorunluluğunun 

başlama tarihi itibariyle. 

 Öteden Beri  e-Fatura 

düzenleyeneler, (ihtiyari olarak 

geçiş yapanlar dahil) 

01.01.2020 tarihinden itibaren, 

 509 No.lu Tebliğ ile e-Fatura 

düzenleme kapsamına alınanlar 

01.07.2020 tarihi itibariyle. 

 Takip eden yıllarda e-Fatura 

düzenleme zorunluluğunun 

başlama tarihi itibariyle. 

 Öteden Beri e-Fatura 

düzenleyeneler, (ihtiyari olarak 

geçiş yapanlar dahil) 

01.01.2020 tarihinden itibaren, 

 509 No.lu Tebliğ ile e-Fatura 

düzenleme kapsamına alınanlar 

01.07.2020 tarihi itibariyle. 

 Takip eden yıllarda e-Fatura 

düzenleme zorunluluğunun 

başlama tarihi itibariyle. 

 Öteden Beri e-Fatura 

düzenleyeneler, (ihtiyari olarak 

geçiş yapanlar dahil) 

01.01.2020 tarihinden itibaren, 

 509 No.lu Tebliğ ile e-Fatura 

düzenleme kapsamına alınanlar 

01.07.2020 tarihi itibariyle. 

 Takip eden yıllarda e-Fatura 

düzenleme zorunluluğunun 

başlama tarihi itibariyle. 

 2019 yılında bu işi yapanlar, 

01.01.2020 tarihinden 

itibaren. 

 Takip eden yıllarda işe 

başlama tarihinden itibaren 

üç ay içinde. 

 Yukarıda belirtilen e-Arşiv Fatura uygulaması dışında kalan mükelleflerden, 01.01.2020 tarihinden itibaren aynı alıcıya günlük 30.000 TL ( alıcı vergi 

mükellefiyse 5.000 TL) üzerinde satış yapanlar, bu faturalarını GİB portal üzerinde oluşturulan e-Arşiv Fatura sistemi üzerinden düzenlemek 

zorundadırlar. 

Mükellef 

Grupları 

 

 

 

 

e-Belge Türü  

25 Milyon TL Üzerinde 

Brüt Satış Hasılat Elde 

Edenler 

EPDK Lisanslı Madeni 

Yağı ve Akaryakıt 

İmalatçı, İthalatçı ve 

Satıcıları  

 (Bayiler Dahil)  

(ÖTV I) 

Gazlı ve Alkollü İçecek 

ile Tütün Ürünleri 

İthalatçı ve Üreticileri  

(ÖTV III) 

Maden Ruhsatı 

Sahipleri veya Sertifika 

Sahipleri,  Demir Çelik 

ve Bunlardan Mamul 

Eşyaların İmali, İthali 

ve İhracatı ile İştigal 

Olanlar (GTİP 72 ve 73) 

Gübre Takip Sistemine 

Kayıtlı Olanlar, Şeker 

Kanununu 2. 

Maddesinin (e) 

Bendinde Belirtilen 

Şekerin İmalatçıları 

Toptan Meyve Sebze 

Satıcısı ve 

Komisyoncuları 

(Kabzımallar) 

e-İrsaliye 
 01.07.2020 tarihinden 

itibaren. 

 01.07.2020 tarihinden 

itibaren. 

 Takip eden yıllarda lisans 

alanlar, lisan aldıkları ayı 

takip eden dördüncü ayın 

başından itibaren. 

 01.07.2020 tarihinden 

itibaren. 

 Takip eden yıllarda 

üretim veya ithalat 

yapanlar, üretim/ithalatın 

gerçekleştiği ayı takip 

eden dördüncü ayın 

başından itibaren. 

 01.07.2020 tarihinden 

itibaren. 

 Takip eden yıllarda bu 

işlemleri yapmaya 

başlayanlar, işlemin 

gerçekleştiği ayı takip 

eden dördüncü ayın 

başından itibaren. 

 01.07.2020 tarihinden 

itibaren. 

 Takip eden yıllarda bu 

işlemleri yapmaya 

başlayanlar, işlemin 

gerçekleştiği ayı takip 

eden dördüncü ayın 

başından itibaren. 

 01.01.2020 tarihinden 

itibaren. 

 Takip eden yıllarda bu 

işleri yapmaya 

başlayanalar, işlemin 

gerçekleştiği ayı takip 

eden dördüncü ayın 

başından itibaren. 
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Mükellef 

Grupları 

 

 

e-Belge Türü 

GVK 18. Madde Kapsamındaki Serbest Meslek 

Erbapları. 

(Vergiden Muaf Serbest Meslek Erbapları) 

Vergiden Muaf Olmayan Serbest Meslek Erbapları 

e-Serbest 

Meslek 

Makbuzu 

 Düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır 
 01.02.2020 tarihinde mükellef olanlar, 01.06.2020 tarihinden itibaren, 01.02.2020 tarihinden sonra 

mükellefiyet tesis ettirenler, mükellefiyet tesis ettirdikleri ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar. 

Mükellef 

Grupları 

 

 

 

e-Belge Türü  

5 Milyon TL Üzerinde Brüt 

Satış Hasılat Elde Edenler 

EPDK Lisanslı Madeni Yağı 

ve Akaryakıt İmalatçı, 

İthalatçı ve Satıcıları  

(Bayiler Dahil)  

(ÖTV I) 

Gazlı ve Alkollü İçecek ile 

Tütün Ürünleri İthalatçı ve 

Üreticileri  

(ÖTV III) 

İnternet Üzerinden Satış, 

Satışa Aracılık, Reklam 

Hizmeti ve Reklam Hizmetine 

Aracılık İşlerini Yapanlar 

Toptan Meyve Sebze 

Satıcısı ve Komisyoncuları 

(Kabzımallar) 

e-Müstahsil 

Makbuzu 

 2018 veya 2019 döneminde 

belirlenen ciroyu aşanlar, 

01.07.2020 tarihinden itibaren.  

 Takip eden yıllarda hesap 

döneminin yedinci ayının 

başından itibaren. 

 2019 yılında lisans alanlar, 

01.07.2020 tarihinden itibaren. 

 Takip eden yıllarda lisans 

aldıkları ayı takip eden 

dördüncü ayın başından 

itibaren.  

 2019 yılında üretim veya 

ithalat yapanlar, 01.07.2020 

tarihinden itibaren. 

 Takip eden yıllarda 

üretim/ithalatın gerçekleştiği 

ayı takip eden dördüncü ayın 

başından itibaren. 

 2019 yılında bu işi yapanlar, 

01.07.2020 tarihinden itibaren. 

 Takip eden yıllarda işe başlama 

tarihinden itibaren üç ay içinde.  

 2019 yılında bu işi yapanlar, 

01.01.2020 tarihinden 

itibaren. 

 Takip eden yıllarda işe 

başlama tarihinden itibaren 

üç ay içinde 

e-Gider 

Pusulası 
 Kullanma zorunluluğu yok. 

(İhtiyari olarak kullanılabilir.) 

 Kullanma zorunluluğu yok. 

(İhtiyari olarak kullanılabilir.) 

 Kullanma zorunluluğu yok. 

(İhtiyari olarak kullanılabilir.) 

 Kullanma zorunluluğu yok. 

(İhtiyari olarak kullanılabilir.) 

 Kullanma zorunluluğu yok. 

(İhtiyari olarak kullanılabilir.) 

Mükellef 

Grupları 

 

 

e-Belge Türü  

Kara ve Deniz Yoluyla 

Şehirlerarası veya 

Uluslararası Yolcu Taşıma 

İşiyle İştigal Eden 

Mükellefler 

Hava Yoluyla Yurt İçi ve 

Yurt Dışı Yolcu Taşıma İşiyle 

İştigal Eden Mükellefler 

Yerli ve Yabancı Sinema 

Filmi Gösterimi Yapanlar 

Tiyatro Gösterimi Tertip 

Edenler 

Konser, Spor Müsabakası 

ve Benzeri Etkinlikler İçin 

Bilet Düzenleyen 

Mükellefler 

e-Bilet 

e-Yolcu Listesi 

(Yeni Nesil 

ÖKC Fişi) 

 D1 işetme belgesine sahip 

mükellefler,  01.01.2021 

tarihinden itibaren. 

 2021 yılından sonra faaliyete 

başladıkları ayı takip eden 

dördüncü ayın başından 

itibaren. 

 Hali hazırda e-Bilet 

uygulamasını 

kullanmaktadırlar. Yeni 

kurulacak havayolu şirketleri 

de e-Bilet düzenlemek 

zorundadır.. 

 Hali hazırda yerli ve yabancı 

sinema filmi gösterimi 

yapanlar 01.07.2020 tarihinden 

itibaren. 

 01.07.2020 tarihinden sonra 

faaliyete geçenler, faaliyete 

geçtikleri ayı takip eden 

dördüncü ayın sonuna kadar. 

 Kullanma zorunluluğu yok. 

(İhtiyari olarak kullanılabilir.) 

 Kullanma zorunluluğu yok. 

(İhtiyari olarak kullanılabilir.) 

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi,  

e-Sigorta Poliçesi,  

e-Dekont  

e-Döviz Alım-Satım Belgesi  

Bu belgeleri kağıt olarak tanzim edenlerce elektronik olarak düzenlenmesi zorunlu olmayıp 

dileyenler,  01.01.2020 tarihinden itibaren ihtiyari olarak elektronik uygulamalardan 

yararlanılabilecektir. 

 


