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Konu:
E-ARŞİV FATURA UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, düzenlenen tüm faturalarda (eFatura, e-Arşiv Fatura ve Kağıt Fatura) Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesi gereği
müşterinin ad, soyad ve adres bilgilerinin yer almasının zorunlu olduğu, ancak bazı
mükelleflerin yasal düzenlemelere her zaman riayet etmediklerinin tespit edildiği, bu
çerçevede Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde yapılan analiz çalışmaları
neticesinde bir kısım e-arşiv Faturalarının ilgili alanlarına anlamsız metinler girilebildiği
gibi, “müşteri”, “üye”, “isimsiz” vb. ifadeler yazılmak suretiyle düzenlendiğinin
belirlendiği, mükelleflerin cezai işlemlere muhatap olmamaları adına Vergi Usul Kanunu
hükümlerine uymaları gerektiği, mağaza çalışanlarına söz konusu bilgilerin eksiksiz girilmesi
için gerekli uyarıların yapılmasının uygulamanın sıhhati için önem arz ettiği açıklanmıştır.
Duyuruda ayrıca, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek faturalarda vergi
dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilgilerine yer verilmesinin
zorunlu olmadığı, bu nedenle vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler
tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv
Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebileceği, ayrıca vergi
mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşterilerin satıcıya bildirdiği
bilgilerin satıcı tarafından doğruluğunun sağlanması yükümlülüğünün bulunmadığı
açıklanmıştır.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:
Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
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e-Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflere Önemli Duyuru!
Bilindiği üzere düzenlenen tüm faturalarda (e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Kağıt
Fatura) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun 230. Maddesi’nde belirtilen müşterinin ad,
soyad ve adres bilgilerinin yer alması zorunluluğuna uyulması gerekmektedir. Bununla
birlikte gerek Başkanlığımıza intikal eden olaylar, gerek saha denetimleri sonucu bazı
mükelleflerimizin ilgili madde hükümlerine her zaman riayet etmedikleri, ilgili alanlara
anlamsız metinler girilebildiği gibi, “müşteri”, “üye”,” isimsiz” vb. ifadeler yazılmak
suretiyle e-Arşiv Fatura düzenlendiği belirlenmiş olup, durum Başkanlığımız bilgi işlem
sistemlerinde yapılan analiz çalışmaları ile de teyit edilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle
mükelleflerimizin cezai işlemlerle muhatap olmamaları adına mezkur Kanunun ilgili
maddesindeki düzenlemeye riayet etmeleri gerekmekte olup, mağaza çalışanlarınızca
söz konusu bilgilerin eksiksiz girilmesi için gerekli uyarıların yapılması uygulamanın
sıhhati için önem arz etmektedir.
Bununla birlikte, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek
faturalarda vergi dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilgilerine
yer verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle; vergi mükellefi olmayan
nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin
paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına
“11111111111” girilebilecektir. Ayrıca vergi mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketici
mahiyetindeki müşterilerin satıcıya bildirdiği bilgilerin satıcı tarafından doğruluğunun
sağlanması
sorumluluğu
bulunmadığından
satıcının
bir
yükümlülüğü
bulunmamaktadır.

