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SİRKÜLER SAYI: 2021/061                                                  08.03.2021  

 

 

E-ARŞİV FATURA PORTALINA İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ 
KULLANICI KODU VE ŞİFRE İLE GİRİŞTE “DOĞRULAMA HATASI” 
ALAN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR 
 

Bilindiği üzere e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1.1.2020 

tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 

TL’nı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 

TL’nı) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nca sunulan 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalından 

düzenlenmesi zorunludur.  

 

Bu kapsamdaki mükellefler, 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına interaktif 

vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak, e-Arşiv Faturalarını 

düzenleyebilmektedirler. 

 

İnteraktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifreleri Başkanlık Bilgi Güvenliği Politikaları 

gereği belli periyodlarda şifre yenileme işlemine tabi tutulmaktadır. 

 

5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu 

ve şifre ile girişte “Doğrulama Hatası” alan mükellefler İnteraktif Vergi Dairesi 

uygulamasına ivd.gib.gov.tr adresinden giriş yapıp “e-Devlet ile Kayıt Ol” alanında yer 

alan bilgileri doldurarak yeni kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir. 
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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.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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5.000 TL VE 30.000 TL E-ARŞİV FATURA PORTALI GİRİŞİNDE KULLANICI 

KODU VE ŞİFRE KULLANIMI HAKKINDA 

 

DUYURU 

 

 

02/03/2021 

 

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan 

mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam 

tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam 

tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” 

numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak 

Başkanlıkça sunulan 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalinden düzenlenmesi 

zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu kapsamdaki mükelleflerimiz, 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portaline  interaktif 

vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak, e-Arşiv Faturalarını 

düzenleyebilmektedirler. 

Gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte Başkanlığımızca sunulan elektronik hizmetlerde 

kullanılan interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifreleri Başkanlığımız Bilgi Güvenliği 

Politikaları gereği belli periyodlarda şifre yenileme işlemine tabi tutulmaktadır. 

5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portaline interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifre 

ile girişte “Doğrulama Hatası” alan mükelleflerimizin İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına 

ivd.gib.gov.tr adresinden giriş yapıp “e-Devlet ile Kayıt Ol” alanında yer alan bilgileri 

doldurarak yeni kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir. 

 

Duyurulur. 

 

 


