E-BELGE UYGULAMALARININ KAPSAMINI GENİŞLETEN VERGİ USUL
KANUNU TEBLİĞİ

Duyuru No: 2022/15
İstanbul 25.01.2022
22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan V 535 no.lu VUK Tebliği ile e-uygulamalarda
gerek mükellef gerekse sektör bazında önemli düzenlemeler yapılmıştır.
Konuya ilişkin açıklamalara aşağıda bölümler halinde yer verilmiştir.

1) E-FATURA UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK
E-Fatura uygulamasına geçişlerde 5 Milyon TL ve üzerinde satış hasılatı elde eden mükelleflerin E-Fatura
kapsamına girme zorunluluğu vardı.
Yapılan değişiklik sonucu, brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)
✓

2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2022,

✓

2022 veya izleyen hesap dönemlerinde 3 Milyon TL üzeri ve olanlar ise 01.07.2023

tarihinden itibaren E-faturaya geçmek zorundadırlar.

2) E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Tebliğden önceki uygulamada;
•

Vergi mükellefi olmayanlar 30 bin TL’ ye,

•

Vergi mükellefi olanlar ise 5 bin TL’ ye

kadar kağıt fatura düzenlenebilmekteydi. Bu tutarların üzerinde kalan tutarlar için ise E-Arşiv portal uygulaması
üzerinden elektronik fatura düzenleme zorunluluğu vardı.

Yayımlanan yeni Tebliğ ile bu tutarlar değiştirilerek 01.03.2022 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere;
•

Vergi mükellefi olmayanlara 5 Bin TL ve üzeri tutar,

•

Vergi mükellefi olanlara ise işlemin gerçekleştiği yıla ait fatura düzenleme
zorunluluğuna ilişkin tutar (2022 yılı için 2000 TL)

olarak belirlenmiştir.

3) E-DEFTER UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK
2021 yılında 5 Milyon TL ve üzerinde satış hasılatı elde eden mükelleflerin E-Fatura kapsamına girme
zorunluluğu vardı.
Yapılan değişiklik sonucu, brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)
✓

2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2023,

✓

2022 veya izleyen hesap dönemlerinde 3 Milyon TL üzeri ve olanlar ise 01.01.2024

tarihinden itibaren E-deftere geçmek zorundadırlar.

4) E-İRSALİYE’YE GEÇİŞ SINIRI 25 MİLYONDAN 10 MİLYONA DÜŞÜRÜLDÜ
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
✓

2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL,

✓

2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL

ve üzeri olan mükellefler 01.07.2022 tarihinden itibaren” E-İrsaliye kapsamına girmek zorundadırlar

5) E-GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK
Yapılan değişiklikle, e-gider pusulasının düzenleme ve tesliminde belge düzenleyenin ıslak imzasının bulunması
zorunluluğu kaldırılmıştır.

6) YENİ FAALİYET KOLLARINA E- FATURA KULLANMA ZORUNLULUĞU
Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama
işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler:
Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
2021 hesap döneminde cirosu 1 Milyon TL ve üzerindeki mükellefler;
✓

01.07.2022 tarihine kadar e-Fatura,

✓

01.01.2023 tarihine kadar ise e-Defter

2022 hesap döneminde cirosu 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler ise
✓

01.07.2023 tarihine kadar e-Fatura,

✓

01.01.2024 tarihine kadar da e-Defter

uygulamalarına geçiş yapmak zorundadır.

Brüt satış hasılatına bakılmaksızın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme
belgesi alarak konaklama hizmeti veren otel işletmeleri;

✓

01.07.2022 tarihinden itibaren e-Fatura,

✓

01.01.2023 tarihinden itibaren de e-Defter

uygulamalarına geçmek zorundadır.

7) E-TİCARET YAPAN MÜKELLEFLER İÇİN E-FATURA KULLANMA HADLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Önceki tebliğde yer alan “internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar” ibaresi
değiştirilerek artık her türlü ortamda E-Ticaret yapan tüm mükelleflere E-Faturaya geçme zorunluluğu
getirilmiştir.
Buna göre;
- Kendilerine ait internet sitesinde,
- Aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde,

- Diğer her türlü elektronik ortamlarda
mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden
2020 veya 2021 hesap dönemlerinde 1 Milyon TL ve üzerinde cirosu olan mükellefler;
✓

01.07.2022 tarihine kadar e-Fatura,

✓

01.01.2023 tarihine kadar ise e-Defter

2022 hesap döneminde cirosu 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler ise
✓

01.07.2023 tarihine kadar e-Fatura,

✓

01.01.2024 tarihine kadar da e-Defter

uygulamalarına geçmekle yükümlüdür.

Bilgilerinize sunulur.
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