
Sirküler Rapor : 2015/009                   30.10.2015, İstanbul 

KONU     : E-Arşiv ve E-Tebligat geçişi hakkında. 

E-Fatura ve E-Defter Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamının genişletilmesi ile ilgili 
detaylara 23.06.2015 tarihli ve 2015/005 nolu Sirkülerimizde yer vermiştik. 

E- ARŞİV  

Zorunluluk Kapsamı:  28867 nolu 30.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan VUK Genel 
Tebliği Sıra no 433 ile, İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflerden 2014 yılı 
gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 Milyon Türk Lirası ve üzerinde olan mükellefler için en geç 
01.01.2016 tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçme zorululuğu getirilmişti. Dolayısıyla 
kapsama giren mükellefler yukarıdaki tarihten evvel e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili 
geçiş hazırlıklarını tamamlamalıdır. İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, 
sigorta poliçesi vb. belgeleri düzenleyenler zorunluluk kapsamı dışındadır. 

E-arşiv uygulaması : e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esasların konusunu oluşturduğu bu 
yazımıza ekli 433 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİnin 11 nolu 
Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler bölümünde; 

  
“Mükellefler, almış oldukları izin kapsamında düzenledikleri belgelerde yer verdikleri bilgilerin 
gerçek duruma uygunluğundan sorumludur. Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uymadıkları 
tespit edilenler hakkında işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik 
edilir. Bu Tebliğle getirilen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükelleflerin ve 
özel entegratörlerin e-arşiv izni Başkanlık tarafından iptal edilebilir. e-Arşiv hizmeti verme izni 
iptal edilen özel entegratör, hizmet verdiği mükellefleri bu konuda uyarmak zorundadır. İzni 
iptal edilen özel entegratörden e-arşiv hizmeti alan mükellefler, 15 gün içerisinde başka bir 
özelentegratörle anlaşmak veya genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine 
belge bastırarak kullanmak zorundadır. e-Arşiv Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemlerinden 
kullananlardan izinlerinin iptal edildiği kendisine bildirilen mükellefler, bildirimin yapıldığı 
tarihten itibaren 1 yıl süre ile uygulamayı kendi sistemleri üzerinden kullanmak üzere başvuru 
yapamazlar. Bu mükellefler istemeleri halinde Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerden e-
arşiv hizmeti alabilirler. e-Arşiv izni iptal edilen mükellefler en geç 15 gün içerisinde belgelerini 
anlaşmalı matbaalara bastırarak genel hükümler çerçevesinde belge düzenlemeye başlamak 
zorundadır.” 

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. 

  



Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru : Uygulamaya geçiş ile ilgili olarak 
açıklamalara Tebliğin 4 nolu maddesinde yer verilmiş olup bu kısımda ; 

“Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. 

Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış 
özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler. 
 
Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen 
mükellefler  www.efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan e-Arşiv Uygulaması Başvuru 
Kılavuzu’nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaparlar. 
 
e-Arşiv Uygulamasını Başkanlıktan e-arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi 
üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca 
Başkanlığa başvuruda bulunmazlar. 
 
Özel entegratörler kendilerine başvuran mükellefler ile ilgili istenen 
bilgileri www.efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer alan açıklamalara 
uygun olarak Başkanlığa elektronik ortamda bildirmek mecburiyetindedirler”. 
 
denilmektedir. 

E-TEBLİGAT 

Zorunluluk Kapsamı: Ekli Resmi Gazetede yayımlanan 29458 nolu ve 27.08.2015 tarihli 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİnin 4 nolu Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler 
bölümünde detayı verilen Kurumlar Vergisi Mükellefleri, Sürekli Gelir Vergisi Mükellefleri 
ve İsteğe Bağlı geçmek isteyenler bu uygulama kapsamındadır. 

E-tebligat uygulaması : 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacak olan elektronik tebligat 
uygulamasına ilişkin tebliğin 9 nolu Ceza Hükümleri bölümünde ise;  
 
“Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen 
yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, 
Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır. Ceza uygulaması 
sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek 
kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni 
temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır.”  
 
denilmektedir. 
 
  



Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru : 
 
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi ile ilgili 
olarak Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 
01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi 
(Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları 
vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri 
veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde 
verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir. 
Bu Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar 
vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat 
Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır. 
Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi 
dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Böylece bu mükellefler elektronik tebligat 
adresi edinmiş olacaklardır. 
 
Uygulamalar ile ilgili diğer tüm hususlar için ekli Resmi Gazete sayılarını bu yazı ekinde 
bulabilirsiniz. 

 

Saygılarımızla 

Pera Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 


