
 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde; Vahap BALKAYA (avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica 
ederiz. 

İş bu sirküler de yer alan açıklamalarımız, genel bilgiler içeriyor  olabilir. INPACT ve Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği bilgiler 
hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir sorumluluk 
almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza haklılık, sorumluluk iddiasında bulunamazlar. 

S İ R K Ü L E R 
 

Sayı : 2020 – 005                                                                                                                         İstanbul, 14.01.2020 
 

KONU:     
Mükelleflere “Nihai Tüketici” açıklamasıyla e-Arşiv fatura düzenleme imkânı getirildi. 

 

ÖZET BİLGİ:  
10 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 515 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile e-Fatura / e-
Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 483 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nin 6. maddesinin 
birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 507 
sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim 
Sisteminden yararlanan mükelleflere vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende 
mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi 
dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine müşterinin adı bölümünde “Nihai Tüketici” açıklamasına yer 
verilerek düzenlenme imkanı getirilmiştir. 

 
Sayın Mükellefimiz, 

19 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel 

Tebliği ile belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik daha önce yayımlanmış olan tüm 

tebliğler tek bir tebliğde toplanmıştı. 10 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 515 sıra numaralı 

VUK Genel Tebliği ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan; 

 
• 483 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak 

ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 
 

• 507 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge 
Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflere, 

vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait 

düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” 

bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “Nihai Tüketici” açıklamasına yer verilerek düzenlenme imkanı 

getirilmiştir. 

Bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. Bu 

belgelerin düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik 

diğer hususlar ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlenecektir. Tebliğ 10 Ocak 2020 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 
Saygılarımızla,   

        MEGA GLOBAL GRUP 
▪ Uluslararası Bağımsız Denetim 

▪ Yeminli Mali Müşavirlik 

▪ Mali Müşavirlik 

 


