
                                                        

 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

     24.01.2022 

                               Sirküler, 2022/05 

 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu:  E-Fatura, E-Arşiv Ve E-İrsaliye Zorunluğunun Kapsamı Genişletilmiştir. 

  

Vergi Usul Kanunu 509 Sıra No’lu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair 535 Sıra No’lu VUK 

Tebliği 22.01.2022 tarih ve 31727 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır. 

 

Vergi Usul Kanunu 509 Sıra No.lu Tebliği’nde yapılan değişiklikler uyarınca; 

 

- E-Fatura uygulamasına dahil olması zorunlu tutulan mükellef grupları için tanınan brüt satış 

hasılatı sınırı 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL, 2022 ve izleyen hesap dönemleri için 3 

milyon TL’ na indirilmiştir.  

 

- Ayrıca e-fatura/e-arşiv uygulamasına aşağıdaki mükellef grupları da dahil edilmiştir. 

Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde, diğer her türlü 

elektronik ortamda mal ya da hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, brüt satış hasılatı 

(veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL, 2022 veya 

izleyen hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri olanların, brüt satış hasılatı (veya satışları ile 

gayrisafi iş hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanların 1.7.2022 tarihine 

kadar, 2022 veya izleyen hesap dönemlerinde sağlayanların ilgili hesap dönemini izleyen yedinci 

ayın başına kadar, 

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini 

yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap 

dönemleri için 1 milyon TL, 2022 veya izleyen hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış 

hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların, hasılat şartını 2020 veya 2021 hesap 

dönemlerinde sağlayanların 1.7.2022 tarihine kadar, 2022 veya izleyen hesap dönemlerinde 

sağlayanların ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak 

suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerinden 1.1.2022 itibarıyla faaliyette 

bulunanların 1.7.2022 tarihine, 22.1.2022 tarihinden sonra faaliyete başlayanların ise, faaliyete 

başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar, 

e-fatura ve e-arşiv uygulamasına geçmeleri zorunlu tutulmuştur. 
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- E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 

2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 milyon TL, 2021 veya izleyen hesap 

dönemlerinde 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri 

zorunlu tutulmuştur. 

 

- E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi 

mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi, 

vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise 2022 yılı için 2.000 TL’yi aşması halinde,  

faturaların kağıt fatura yerine elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu 

getirilmiştir. 

 

- Kazançları basit usulde tespit edilenler hariç, demir/çelik ve demir/çelik ürünlerinin imali, ithali 

veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına dahil olsunlar veya 

olmasınlar e-İrsaliye uygulamalarını zorunlu tutulmuştur. 

 

- E-Ticaret kapsamında yapılan satışlarda mal sevkiyatında sevk irsaliyesi yerine format ve 

standardı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen “özel kodlu belge” kullanımına olanak 

sağlanmıştır. 
 

- Döviz ve kıymetli maden alım/satım belgesinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi imkânı 

getirilmiştir. 
 

- E-Gider pusulasında belgeyi düzenleyenin ayrıca kâğıt çıktı üzerinde ıslak imzası bulunması şartı 

kaldırılmıştır. 

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-10.htm 

 

 

Saygılarımızla, 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 
. 
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