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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 23.12.2019 

         Sayı  : 2019/115 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

 -% 1 veya % 8 Oranda KDV’ye Tabi Mal Tesliminde ve Hizmet İfasında 

Bulunanların 2018 Yılına İlişkin KDV İade Haklarını En Geç 2019 Kasım Ayı KDV 

Beyannamesi ile Kullanmaları Gerekmektedir. 

 

 -Gelir İdaresi Başkanlığı 01.01.2020 Tarihi İtibariyle E-Arşiv Fatura Uygulamasına 

Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlamıştır. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özeti 

 

1. % 1 veya % 8 Oranda KDV’ye Tabi Mal Tesliminde ve Hizmet İfasında 

Bulunanların 2018 Yılına İlişkin KDV İade Haklarını En Geç 2019 Kasım Ayı KDV 

Beyannamesi ile Kullanmaları Gerekmektedir. 

 

         Bilindiği üzere; KDV Kanunu’nun 29/2 nci maddesine göre % 1 veya % 8 orana 

tabi mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunanların, bu teslim ve ifalarla ilgili KDV 

yüklenimleri % 1 veya % 8’i teslime veya hizmete ilişkin hesaplanan KDV tutarını aşıyorsa 

ve indirimle giderilemeyen KDV durumu varsa, söz konusu aşım KDV iadesine konu 

edilebilmektedir. 

 

         2018 yılı için bu iadelerde geçerli had 11.400 TL’dir. Yani 2018 yılına ait bu 

anlamdaki KDV iade hakkının 11.400 TL’lik kısmı kullanılamamakta, 11.400 TL’yi aşan 

tutarın iadesi istenebilmektedir. Belli bir yıla ait indirimli oran konulu KDV iade hakkının 

kullanılabileceği son ay izleyen yılın 11 inci ayıdır. Buna göre 2018 yılı itibariyle böyle bir 

KDV iade hakkı olup da henüz kullanmamış mükellefler bu iade taleplerini en son 2019 

Kasım KDV beyannamesinde beyan edebilirler. 

 

         % 1 veya % 8 KDV oranına tabi işlem yapan, yukarıdaki kurallara göre iade hakkı 

bulunan ve bu hakkını kullanmak isteyenler ile sair nedenlerle KDV iade hakkı veya 

devrolan KDV sorunu bulunan müşterilerimizin bu sorunlarını bizimle paylaşmalarını 

öneririz. 
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2. Gelir İdaresi Başkanlığı 01.01.2020 Tarihi İtibariyle E-Arşiv Fatura Uygulamasına 

Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlamıştır. 

 

        Gelir İdaresi Başkanlığının; 01.01.2020 tarihi itibariyle e-arşiv fatura uygulamasına 

geçmesi gereken mükellefler hakkında yaptığı, 18.12.2019 tarihli duyuru aşağıdaki 

gibidir. 

 

“Bilindiği üzere 464 ve 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirli sektör 

ve mükellef gruplarına e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

Ayrıca 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tüm e-Belge uygulamaları tek 

bir Tebliğ altında toplanmış ve uygulamalara ilişkin usul ve esaslar yeniden 

düzenlenmiştir. 

 

Bu kapsamda Başkanlığımızca ebelge.gib.gov.tr internet adresi üzerinden 

uygulamaların kapsamına giren mükelleflerimize yönelik hazırlanan geçiş takvimi 

tablosu  

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis 

Takvimi_Tablos u_(3).pdf yayınlanmıştır.  

 

Mezkur Tebliğler kapsamında uygulamaya dahil olanlar;   

 

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” Numaralı bölümlerinde 

belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere 

gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak, e-

Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara 

gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura olarak 

düzenlemeleri zorunludur.  

 

Zorunluluk getirildiği halde e-Arşiv Fatura uygulamasına süresi içinde geçmeyen 

mükellefler ile e-Arşiv Fatura şeklinde düzenlenmesi ve alınması gereken faturayı, 

mezkur Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı  bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar 

haricinde e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt fatura olarak 

düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler (232  nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 

numaralı bentlerinde sayılanlar) hakkında 213 Sayılı  Vergi Usul Kanununda öngörülen 

cezai hükümler uygulanması söz konusu olmaktadır. 

 

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanma 

yöntemlerine GİB Portal uygulaması da eklenerek, mükelleflerimize işletme 

büyüklüklerine uygun olarak kullanabilecekleri toplam üç yöntem sunulmuş 

olmaktadır.  Bu kapsamda mükelleflerimiz e-Arşiv Fatura uygulamasından kendi 

isteklerine uygun olarak;  

 

 • Başkanlığımız tarafından ÜCRETSİZ olarak sunulan e-Arşiv Portalı ile (GİB  

PORTAL YÖNTEMİ),  

 

 • Kendi bilgi işlem sistemlerinin doğrudan entegrasyon yoluyla (DOĞRUDAN 

ENTEGRASYON YÖNTEMİ), 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis
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 • Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemleri 

vasıtasıyla (ÖZEL ENTEGRATÖR YÖNTEMİ),  

 

yöntemlerinden birini seçerek yararlanabilirler.  

 

Mükelleflerimiz e-Arşiv Fatura uygulamasından; hali hazırda e-Fatura uygulamasından 

yararlandıkları yöntem dışında başka bir yöntem ile de uygulamadan 

yararlanabilecekleri gibi, eFatura uygulamasından özel entegratör vasıtasıyla 

yararlananlar; istemeleri halinde farklı bir ya da birden çok özel entegratör vasıtasıyla 

ya da Başkanlığımız tarafından ÜCRETSİZ olarak sunulan GİB Portal yöntemi ile de 

yararlanabilirler.  

 

Uygulamadan özel entegratör yöntemi ile yararlanacak mükelleflerin ayrıca 

Başkanlığımıza başvuru yapmasına gerek bulunmayıp, kendi bilgi işlem sistemleri 

vasıtasıyla yararlanacak olanlar posta yoluyla, GİB PORTAL yöntemi ile 

yararlanacakların ise https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e 

Arsiv_Portal_Basvuru.pdf linkte yer alan dokümanda açıklandığı şekilde başvurularını 

elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.   

 

Yukarıda bahsi geçen Genel Tebliğler kapsamında aşağıda sayılan mükellefler, 

01.01.2020 tarihine kadar gerekli hazırlıklarını yaparak e-Arşiv Fatura uygulamasına 

dahil olmaları ve bu tarihten itibaren faturalarını, 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin 

“V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura 

olarak ya da e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayanlara e-Arşiv Fatura olarak 

düzenlemeleri zorundadırlar.  

 

 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2018 hesap dönemi brüt satış 

hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler,  

 

 • 01.01.2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı 

olarak dâhil olan/olacak olan mükellefler, 

 

 • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet 

reklamcılığı hizmet aracıları.  

 

Bu açıklamalar çerçevesinde fatura düzenleme süreçlerinde mükelleflerimizin cezai bir 

durumla karşılaşılmaması için 01/01/2020 tarihi itibariyle e-Arşiv Fatura uygulamasına 

geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin gerekli başvuru ve hazırlıklarını yaparak 

uygulamaya dahil olması önem arz etmektedir.  

 

        Saygılarımızla 

              Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e

