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Sirküler No:2022/7 

535 NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE 509 NO.LU VERGİ USUL 

KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 

22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 535 nolu VUK Genel Tebliği ile yapılan 

değişiklikler ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamasına dahil olması gereken mükellef 

gruplarının kapsamı genişletilmiş ve e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Gider Pusulası uygulamalarına 

ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde 535 Nolu Tebliğ 

ile yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir: 

 1- e-Fatura uygulamasına geçişte, yıllık ciro limitleri kademeli olarak düşürülmüştür 

  a) Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 

Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,   

b) Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik 

ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 

Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya 

satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,   

c) 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 müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile 

gayrisafi iş hasılatı) olanlara,  

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

konaklama hizmeti veren otel işletmelerine,  

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

 2- 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, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portali üzerinden veya Gelir İdaresi 

Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlayabilmiş olan özel entegratör kuruluşların bilgi 

sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirildi. 

Daha önce 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile fatura düzenlemek zorunda olan 

mükelleflerden, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanlarca, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 

düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine 

düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu 

faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden 

düzenlenmesi zorunluluğu getirilmişti. 
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 3- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar sevk 

edilen malın yanında elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkan 

veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısını bulundurabileceklerdir.  

4- e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükelleflerin kapsamı 

genişletilmiştir.  

5- “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi”nin de e-

Döviz Alım/Satım Belgesi uygulaması kapsamında elektronik belge olarak (e- Döviz ve Kıymetli 

Maden Alım/Satım Belgesi şeklinde) düzenlenebilmesi imkanı getirilmiştir. 

 e-gider pusulası uygulamasında düzenleyenin ayrıca kağıt çıktı üzerinde ıslak imza atma şartı 

kaldırılmıştır. 

Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz 

Saygılarımızla. 

          Kanıt YMM A.Ş. 

 


