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E- FATURA

E-DEFTER

E-ARŞİV

E-İRSALİYE

DEFTER BEYAN SİSTEMİ

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU

E –BİLET

UYGULAMA 

SERTİFİKA DAĞITIMI
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 Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri

içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş,

değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik

bir belgedir.

 E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura

ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

 VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin 

içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki 

iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden 

gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.
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 2017 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 

1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçişleri zorunla 

hale getirildi.

1.1.2020 tarihinden itibaren de e-Defter Uygulamasına (2018 ve 

izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL yi aşan mükellefler ise ilgili yılı izleyen 2 

nci yılın başından itibaren) geçiş zorunluluğu getirilmesi,

 • ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan 

lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti 

tesis ettirenlerin, lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği 

ayı izleyen dördüncü ayın başından e-Fatura ve e-Defter 

uygulamasına (2018 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini 

gerçekleştiren mükellefler için 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura 

uygulamasına, 1.1.2020 tarihinden itibaren e-Defter uygulamasına) 

geçiş zorunluluğu getirilmesi,
 • E-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda 

kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ları 1.7.2019 tarihinden itibaren elektronik 
ortamda ve e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğunun getirilmesi,öngörülmektedir.

 Kesilen birim fatura tutarı 50.000TL ve üzerinde olanlar bu faturayı e-arşiv fatura olarak 
kesmek zorundadırlar
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Temel Fatura Senaryosu

Temel Fatura Senaryosu, sadece e-
faturanın gönderen sistemden alıcı sisteme
ulaşma durumunu ele alan senaryodur.

Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen
e-faturada teknik (zorunlu alan eksikliği,
veri bozulması, imza geçersizliği gibi) bir
sorun yoksa e-faturayı kabul etmek
zorundadır. Faturanın alıcısına kayıtlı

ve güvenli bir biçimde ulaştırılması
ile işlemin tamamlandığı
varsayılmakla birlikte alıcılar fatura
ile ilgili itirazlarını harici yollarla
gerçekleştirebileceklerdir.

Ticari Fatura Senaryosu

Temel Fatura Senaryosu’na ek olarak
Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RET
veya İADE etme hakkına sahiptir. Diğer
bir ifadeyle; ticari e-fatura uygulaması,
kurumdan, kendisine gönderilen e-
faturayı kabul edip etmeyeceğini
sistem üzerinden bildirmesini
beklemektedir.

Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir e-
fatura gönderilmesinde olduğu gibi
imzalanarak iletilmeli ve
arşivlenmelidir.

E- FATURA SENARYOLARI



 E-fatura nasıl iptal edilir?
Elektronik faturaların (e-fatura veya e-arşiv) iptal ve iade kuralları teknik olarak matbu fatura ile 

aynıdır ancak pratikte yapılan işlemler değişiklik gösterir.

İptal işlemi

 Ticari e-fatura:

Ticari e-fatura gönderdiyseniz ve iptal etmek istiyorsanız, müşterinizin sistemine düştükten 

sonra 7 gün içinde müşteriniz tarafından reddedilebilir. Müşteriniz e-faturanızı 

reddettikten sonra yeni bir e-fatura oluşturup müşterinize gönderebilirsiniz. Reddedilen e-

fatura, sistemde iptal edilmiş bir fatura gibi görünür.

 Temel e-fatura:

Temel e-fatura gönderdiyseniz ve iptal etmek istiyorsanız, faturayı gönderdiğiniz 

müşterinizin bu faturaya karşılık bir iade e-faturası oluşturup tarafınıza iletmesi 

gerekir. Bu işlem her iki faturanın birbirini mahsuplaştırması için yeterlidir.

Alıcı ise faturayı hiç kayıtlarına almadan Türk Ticaret Kanununda yer alan itiraz yöntemlerinden 

birisini(KEP, noter vs.) kullanarak faturaya itirazda bulunmalıdır. (İtiraz sonrasında fatura 

GİB sisteminden kaybolmayacak ya da sistem üzerindeki durum kodu değişmeyecektir

 e-Arşiv fatura:

e-Arşiv faturayı, resmileştirildiği tarihten itibaren 7 gün içinde iptal edebilirsiniz. 

Not: mevcut e-fatura mükelleflerinin tamamı e-arşiv fatura mükellefi olacatır.
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e-Fatura İş Akışı



 1.Gelir İdaresi Başkanlığı’na E-Fatura 
Uygulaması Başvurusu

12

2. Mali Mühür Başvurusu
http://mm.kamusm.gov.tr

3. Gelir İdaresi Başkanlığı’na E-Fatura Entegrasyon Başvurusu

http://mm.kamusm.gov.tr/


 Elektronik Fatura uygulaması için Gelir İdaresi Başkanlığı’na 
doğrudan başvurulması gerekmektedir. Bunun için 
doldurulması gereken “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve 
Taahhütnamesi” formuna ve gerekli diğer belgelere 
http://www.efatura.gov.tr/web/guest/basvuru adresinden 
ulaşılabilmektedir.

 Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında 
başvuruları uygun bulunan mükelleflerin kullanıcı hesapları 
Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecektir.

 Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kullanıcı hesabı 
aracılığıyla e-Fatura gönderme ve/veya alma işlemleri 
gerçekleştirilecektir.

 Tüzel kişi mükellefi olmayan ve e-fatura göndermek ve/veya 
almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama 
karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, 
yapacakları başvuru üzerine Başkanlık tarafından 
belirlenecektir. 

13
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 E-Fatura Uygulamasını kullanmak için başvurusu uygun bulunan tüzel

kişiler, düzenledikleri e-Faturaların değişmezliğini, bütünlüğünü ve

kaynağının doğruluğunu garanti altına almak için Mali Mühür

kullanmak zorundadırlar.

 “Mali Mühür” cihazı için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi

Taahhütnamesi” nin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından

imzalandıktan sonra GİB’e ulaştırılması gerekmektedir.

 Sonrasında başvuruları uygun bulunanların kullanıcı hesapları

tanımlanacaktır. Hesapların tanımlandığı bilgisi kendilerine iletilenler

mali mühürlerinin temini (TÜBİTAK-UEKAE) işlemlerini yerine

getirecektir.

Mali mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve

belgeler Kamu Sertifikasyon Merkezinin http://mm.kamusm.gov.tr

adresinde yer almaktadır.
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 Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli standart-

lara uygun entegrasyonu sağlamaları koşuluyla e-fatura uygu-

lamasını, doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracı-

lığıyla kullanmaları mümkündür.

 Bununla birlikte mükellefler, e-fatura gönderme ve alma işlemlerini
teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış
mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler.
Özel Entegrasyon izni almak isteyen mükellefler e-fatura
Uygulamasına başvuru için gerekli belgelerin yanında özel
entegrasyon talebini içeren bir dilekçe ve ekinde Özel entegrasyon
Bilgi İşlem Raporu (BİS) ile Başkanlığa başvuru yapacaklardır.

 Bilgi işlem sistemleri E-fatura uygulamasını kullanma konusunda
yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcılar, e-fatura gönderme
ve/veya alma ile ilgili temel işlemleri, portal içerisinde sunulan
arayüzleri kullanarak yapabileceklerdir.
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 E-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu

değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve

aldıkları e-faturaları, üzerinde Mali Mühür veya

elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler

dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya

optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik,

manyetik ve optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir.

 Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin

alınması mükelleflerin elektronik faturaların muhafaza ve

ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
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 Elektronik Fatura Saklama Hizmeti verecek mükelleflerin Başkanlığa

«Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Başvuru Formu ve Taahhütnamesi» ile

başvuru yaparak saklama izni almaları zorunludur. Bu amaçla başvuru

yapacak mükelleflerin başvuru dilekçesi ekinde Bilgi İşlem Sistem

Raporunu (BİS) göndermesi gerekmektedir.

 Başkanlıktan saklama hizmeti izni almadan saklama yapılması Başkanlık

nezdinde hüküm ifade etmez. Saklama hizmeti veren mükelleflerin listesi ile

saklama koşullarına ve saklama hizmeti verecek mükelleflerin uyması

gereken kurallara www.efatura.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

 Gerekli görülen durumlarda, elektronik fatura saklama hizmeti verenlerden

elektronik fatura bilgilerine ilişkin olarak belirlenecek standartlara uygun

üretilecek raporların ibrazı, elektronik fatura saklama hizmeti verenlere ait

bilgi işlem sistem ve sistemlerine sürekli erişimin sağlanması suretiyle

istenebilir.
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 Özel Entegrasyon Yöntemi

Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen 

mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde 

teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla 

elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır. Gelir İdaresi 

Başkanlığından özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem 

sistemleri kullanarak da e-fatura uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Bu durumda mali mührünü ürettiren mükellefler, Başkanlık’tan özel 

entegrasyon izni almış kurumlara başvuru yaparak uygulamaya dahil 

olabilirler. 
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 Entegrasyon
Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi, kendilerine ait bilgi 

işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 

kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin 

kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir.

e-Fatura Uygulamasının teknik özellikleri ve entegrasyon 

standartları “e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu -

v1.3” nda yer almaktadır. 

e-Fatura uygulamasına elektronik başvuru yaptıktan ve TÜBİTAK -

KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim 

edildikten sonra mükellefler Entegrasyon 

İşlemleri bölümünden BİS Raporu ve test tanım formunu 

elektronik ortamda doldurarak göndereceklerdir.
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 e-Fatura Portalı

E-Fatura Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

"www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir 

e-fatura uygulaması hizmetidir. e-Fatura Uygulamasını entegrasyon 

yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan 

kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla 

geliştirilen e-Fatura Portalı, e-Fatura Uygulamasına ait temel 

fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.

Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-Fatura Portalına giriş 

yaparak e-fatura göndermeye ve/veya almaya başlayabilecektir. Bu 

yöntem ile faturalarınızı GİB Portal üzerinden manuel olarak 

oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizde Başkanlığın 

belirlediği formatta oluşturup Portal hesabınıza yükleyebilirsiniz.
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E-DEFTER NEDİR !!!

 Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin 

değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek 

kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür 

kullanılacaktır. 

 Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması 

üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar 

nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.

 Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik 

defter kapsamında tutulması öngörülmüştür.
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 Elektronik Defter Tebliği kapsamında yevmiye defteri ve büyük 

defterlerini elektronik defter biçiminde oluşturmak, kaydetmek, 

muhafaza ve ibraz etmek isteyenlerin

Aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1)  Gerçek kişi mükellefleri ile Tüzel kişi mükelleflerin

Mali Mühür temin etmiş olmaları

2) Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması 

ve ibrazında mükellefler tarafından kullanılacak yazılımın 

uyumluluk onayı almış bir yazılım olmasıdır.
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 E-Defter uygulamasını kullanan mükellefler

e-fatura uygulamasına da geçmiş olmalıdır.

 Noter vekaletnamesi veya başkanlık

elektronik imzalı muvafakatnamede

belirtilmesi şartıyla; Başkanlıktan bu

hususta izin alan elektronik fatura özel

entegratörlerin mali mührü ile imzalanması

da mümkündür.
 (Tüm e-defter mükelleflerine entegratörde e-defter saklama

zorunluluğu geliyor.) (1-7-2019 tarihinden itibaren)
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 Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu

beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır.

 Elektronik Defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile

kaynağının inkar edilmezliği, güvenli elektronik imza veya mali mühür

ile garanti altına alındığı için ;

 elektronik defterler kağıt ortamında saklanmayacaktır.

 Defterlerini elektronik ortamda tutanlar, elektronik defterlerini ve ilgili

beratlarını başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi

işlem sistemlerinde 1-7-2019 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile

elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde

elektronik, manyetik ve optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir

şekilde ibraz etmekle yükümlüdür.
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 Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların

doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü

elektronik kayıt ve veri (elektronik imza ve mali mühür değerleri

dahil), veri tanabı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve

görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, elektronik

defterler istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz

bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kağıt baskılarını

üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.

 Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin

kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi

mecburidir. Üçüncü kişiler nezdinde veya yurtdışında muhafaza

işlemi GİB açısından bir hüküm ifade etmez. Muhazafa yükümlülüğü

T.C. Sınırları içinde veya T.C. Kanunlarının geçerli olduğu yerde yerine

getirilmesi zorunludur.
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 E-Fatura ve e-deftere ilişkin getirilen zorunluluklara uymayanlara

V.U.K.Madde 355’e göre Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır. (1.000

TL)

 E-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler

e-fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere fatura

düzenleyemezler, kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç

düzenlenmemiş sayılır. (V.U.K. Madde 353/1 Özel Usulsüzlük

Cezası – Belge başına 190 TL.’den az olmamak üzere tutarın

%10’u. Yıllık bazda üst limit 94.000 TL)
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 E-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen

mükelleflerin e-fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler

tarafından gönderilen e-faturaları almaları zorunludur.Bu

zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında V.U.K.’nda fatura

almayanlara uygulanan cezai hükümler uygulanır. (V.U.K. Madde

353/1 Özel Usulsüzlük Cezası – Belge başına 190 TL.’den az

olmamak üzere tutarın %10’u. Yıllık bazda üst limit 94.000 TL,

Ayrıca KDV İndirimlerinin Reddedilmesi ihtimali)

 E-defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında

defter tutamazlar. Bu mükellefler kağıt ortamında defter

tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. (1.Derece

Usulsüzlük Cezası, Re’sen Takdir sebebi, KDV indirimlerinin

Reddedilmesi ihtimali)
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Bunların haricinde TTK uyarınca;

 Defterlerin 65.madde hükümlerine göre

tutulmaması halinde 4.000 TL. İdari para cezası

(TTK Md.562/1)

 Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir

kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun

saklanmaması hallerinde üçyüz günden az

olmamak üzere adli para cezası (TTK

Md.562/6)
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 e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen 

standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, 

elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir 

uygulamadır.

 e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle 

e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

 Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını 

elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 

e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

 İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir 

tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan 

mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına 

geçmek zorundadır.
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 Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi

 Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem sistemini 7/24 işletebilen, 

yeterli yazılım ve teknik donanım alt yapısına sahip mükelleflerin, e-

Arşiv Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden 

kullanabilmeleri için geliştirilmiştir. Bilgi işlem sistemleri yeterli olan 

kullanıcılar , gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Arşiv 

Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri 

aracılığı ile kullanabilirler.

 Özel Entegrasyon Yöntemi

 Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem 

sistemi vasıtası ile e-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemidir.
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 Özel Entegrasyon Yöntemi ile Başvuru

 Özel entegratör aracılığıyla e-Arşiv uygulamasını kullanmak isteyen 

mükellefler, Başkanlıktan e-Arşiv uygulaması için izin almış özel 

entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. e-Arşiv 

Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak 

mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru 

yapmalarına gerek bulunmamaktadır

 e-Arşiv Uygulamasını Bilgi İşlem Sistemini Entegre Ederek 

Kullanmak Amacıyla Başvuru

 e-Arşiv Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden 

kullanmak isteyen mükellefler,“e-Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda 

belirtilen belgeler ile birlikte “Gelir İdaresi Başkanlığı’ na posta 

yoluyla başvuracaklardır.
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 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-

İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan 

irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara 

uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik 

ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan 

uygulamadır.

 e-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan;

a) 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında 

getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,

 b) e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli 

hazırlıklarını tamamlayarak eİrsaliye Uygulamasına dahil olmak için 

gerekli başvuruyu yapan, mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 

tarihinden itibaren faydalanabilirler.

 E-fatura mükelleflerinden hasılatı 25 MİLYON’u geçen ve taslakta 

belirtilen sektör ve iş alanlarında olanlar için e-irsaliye 

zorunluluğu1.07.2019 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır.
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 DEFTER BEYAN SİSTEMİ;

Serbest meslek erbabı,

işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile 

basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının 

elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter 

tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan 

hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve 

saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve 

dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile 

elektronik ortamda belge düzenlenebilmesini sağlayan 

sisteme Defter-Beyan Sistemi denir.
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Basit Usule Tabi Olanlar  1 Ocak 2018

Serbest Meslek Kazancı Elde Edenler            1Ocak 2018

İşletme Hesabı Esasına Tabi Olanlar           1 Ocak 2019 

Tarihinden İtibaren 

“Defter-Beyan Sistemini” Kullanacaklardır.
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Defter-Beyan Sistemi üzerinden,

 İşletme defteri,

 Çiftçi işletme defteri,

 Serbest meslek kazanç defteri,

 Amortisman defteri,

 Envanter defteri,

 Damga vergisi defteri,

 Ambar defteri

 Bitim işleri defteri

 elektronik ortamda tutulabilecektir.
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Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda 

oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan 

uygulamadır.

 01/01/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları 

uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin 

tahsilatları için kağıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest 

Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda 

düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik 

veya kağıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza 

edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda 

raporlayabileceklerdir.
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Müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda 

oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda 

muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını 

kapsayan uygulamadır.

 Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın 

alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda 

Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, 01/01/2018 

tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt 

ve elektronik ortamda muhafaza edip Başkanlığımıza 

elektronik ortamda raporlayabileceklerdir.
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 Elektronik bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere 

elektronik belge biçiminde oluşturulmuş elektronik biletini ifade etmektedir.

 Elektronik bilet düzenlemek isteyen mükelleflerin:

 a) Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 

getirilen elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları, 

gerçek kişi mükelleflerin ise güvenli elektronik imzaya sahip olmaları,

 b) söz konusu mükelleflerin elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi 

düzenleme ve elektronik biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını 

tamamlamış olmaları,

 C) raporlama ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli altyapı ve 

hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
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 e-Bilet izni alan mükellefler oluşturdukları 

biletleri merkez, şube, acente ve çağrı 

merkezi gibi birimlerinin yanında internet 

aracılığı ile de yolcularına 

sunabileceklerdir. 

 Yolcuya teslim edilen e-biletlere ait belli 

bilgiler e-bilet raporu ile günlük olarak 

Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine 

yüklenmesi gerekir.
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