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E fatura, E-Arşiv fatura, E-irsaliye gibi e uygulamalara geçişe ilişkin parasal hadler 

yeniden düzenlenmiştir. 

 

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin 

elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan 509 Seri No’lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğ ile e-fatura, e-arşiv fatura, e-belge, e-bilet, e-dekont, e-gider 

pusulası, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek makbuzu, e-gider pusulası, 

e-sigorta komisyon gider belgesi, e-sigorta poliçesi gibi belgelerin düzenleme ve zorunlu 

geçiş sürelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Bu defa 22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 535 Seri No’lu 

Vergi Usul Kanunu Tebliğ uyarınca yukarıda bahsedilen e-belgelerin zorunlu kullanım 

hadleri ile geçiş sürelerine ilişkin değişiklikler yapılmıştır. 

1- E-faturaya geçiş zorunluluğu 

Daha önce 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı (veya satışları ile 

gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler için ilgili hesap dönemini takip 

eden 7’nci ayın başına kadar e-faturaya geçme zorunlu iken bu defa yapılan değişiklik ile; 

Brüt Satış Hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 

a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL, 

b) 2021 hesap dönemi 4 milyon TL, 

c) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL’yi aşan mükellefler için 

e-faturaya geçiş zorunlulukları 

a) 2021 hesap döneminde 4 milyon TL brüt satış hasılatını aşanlar için 

01.07.2022 

b) 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde 3 milyon TL brüt satış hasılatını için 

ise ilgili hesap dönemini takip eden 7’nci ayın başına kadar e-faturaya geçme 

zorunluluğu getirilmiştir. 

 



 
 

 

 

Ayrıca faaliyetleri nedeni ile e-faturaya zorunlu olarak geçiş şartları yeniden düzenlenen 

mükelleflere ait geçiş şartları aşağıdaki gibidir; 

1- Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer 

her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren 

mükelleflerden; 

a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı 

(veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar 01.07.2022 tarihine kadar,  

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı 

(veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar ilgili hesap dönemini takip eden 7’nci 

ayın başına kadar 

2- Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama 

işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 

brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 

a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar 01.07.2022 tarihine 

kadar 

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olanlar ilgili hesap 

dönemini takip eden 7’nci ayın başına kadar 

3- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak 

suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerinden; 

a)  22.01.2022 tarihi itibari ile faaliyette bulunlar 01.07.2022 tarihine kadar, 

b) 22.01.2022 tarihinden sonra faaliyete başlayacak olanlar faaliyete başladıkları 

tarihi takip eden 4’üncü ayın başına kadar 

başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak E-Fatura uygulamasına geçmek 

zorundadır. 

2- E-arşiv faturaya geçiş zorunluluğu 

Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü 

elektronik ortamlarda mal veya hizmet satışını gerçekleştirenlerin; 

a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı 

(veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar 01.07.2022 tarihine kadar,  



 
 

 

 

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış 

hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar ilgili hesap dönemini takip 

eden 7’nci ayın başına kadar 

c) 2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile 

iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 

3 ay içinde 

başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak E-Arşiv fatura uygulamasına 

geçmek zorundadır. 

3- E-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu 

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce daha önce 01.01.2020 

tarihinden itibaren vergiler dahil vergi mükelleflerine 5.000 TL ve üzeri (vergi mükellefi 

olmayanlara vergiler dahil 30.000 TL ve üzeri) düzenlenecek faturaların e-Arşiv fatura 

olarak düzenlenme zorunluluğu getirilmişti. 

Sözkonusu tutarlar 535 Seri No’lu Tebliğ ile 01.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere vergiler dahil vergi mükelleflerine 2.000 TL ve üzeri (vergi mükellefi olmayanlara 

vergiler dahil 5.000 TL ve üzeri) şeklinde güncellenmiştir. 

Böylece 01.03.2022 tarihi de dahil bu tarihten sonra e-Arşiv Fatura uygulamasına 

dahil olmayan mükelleflerce vergiler dahil vergi mükelleflerine 2.000 TL ve üzeri 

(vergi mükellefi olmayanlara vergiler dahil 5.000 TL ve üzeri) faturalara e-arşiv fatura 

olarak düzenlenme zorunluluğu getirilmiştir. 

4 E-irsaliyeye geçiş zorunluluğu 

509 Seri No’lu Tebliğde belirlenen faaliyet alanlarındaki mükellefler hariç olmak üzere 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 mükelleflere ilgili hesap dönemini takip eden 7’nci ayın başına kadar e-

irsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

 

Yer verilen konular hakkında ek bilgi istenildiğinde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz 

 

          Saygılarımızla 


