
 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 13.01.2020 

Sayı: 2020/035        Ref:4/035  

 

Konu: 

VERGİLER DAHİL 500 TL’NA KADAR OLAN PERAKENDE SATIŞLARDA E-ARŞİV 

FATURA DÜZENLEMESİNE DAİR DÜZENLEMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR   

 

10.01.2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 515 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği 

ile 509 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinin  “V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması” 

başlıklı bölümünün yedinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
E-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına 

kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 tarihli ve 483 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 6 ncı 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları 

sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti 

bulunan mükellefler tarafından, vergi dahil 

toplam satış tutan 500 TL'na 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 "NİHAİ TÜKETİCİ" açıklamasına 

yer verilerek düzenlenmesi halinde, düzenlenen 

bu belge perakende satış fişi veya ÖKC fişi larak 

kabul edilecektir. 

E-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına 

kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları 

sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti 

bulunan mükellefler ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 507 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 

belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik 

Belge Yönetim Sisteminden yararlanan 

mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 

500 TL’na 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 “NİHAİ TÜKETİCİ” 

açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de 

mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv 

Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi 

olarak kabul edilecektir. Başkanlık, bu 

kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Faturaların 

düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ile 

şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik 

diğer hususları ebelge.gib.gov.tr adresinde 

yayımlanacak kılavuzlarla belirlemeye 

yetkilidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Yapılan düzenleme ile “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi”nden yararlanan 

mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’na 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 “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi 

de mümkün hale getirilmiştir. Bu şekilde düzenlenen e-arşiv faturaları perakende fişi veya Ödeme Kaydedici 

Cihaz (ÖKC) fişi olarak kabul edilecektir.  

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

 

 

EK: 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 509) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra 

No: 515) 

 

(*) 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.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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10 Ocak 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31004 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 515) 

MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği (Sıra No: 509)’nin “V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması” başlıklı bölümünün yedinci paragrafı 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve 

Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, 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 “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek 

düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak 

kabul edilecektir. Başkanlık, bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Faturaların düzenlenmesinde uyulacak usul ve 

esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer hususları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak 

kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

  

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

19/10/2019 30923 
  

  
 

  
 

 


