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ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARINA İLİŞKİN 509 SAYILI TEBLİĞDE  

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI HAZIRLANDI 

 

Hatırlanacağı üzere, 2010 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu uyarınca 

düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin (Fatura, Bilet vb.) elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin 

olarak çeşitli Tebliğler yayınlamış olup, anılan Tebliğlerle ilgili olarak değişiklik Tebliğleri de 

yayınlamıştır. 

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğiyle elektronik belge uygulamaları ile ilgili daha önce yayınlanmış olan Tebliğler 

iptal edilmiş olup, tüm elektronik belge uygulamalarını içerecek şekilde 509 sayılı Tebliğ çıkarılmıştır. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesinde 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasın Dair Tebliğ Taslağı hazırladığını duyurmuştur. 

Söz konusu Tebliğ Taslağı ile yapılması öngörülenler aşağıdaki gibidir: 

 Hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-

Belge olarak düzenlenebilmesine, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkân sağlanacaktır. 

 e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte, 

mükelleflerce idareye verilen Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin daha kolay ve kısa sürede 

verilmesini sağlamak üzere, GİB bilgi sistemlerinde var olan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura 

verilerinden hareketle Form Ba ve Bs bildirimlerinde olması gereken bilgilerin bu e-

Belgelerdeki bilgiler kullanılarak otomatik olarak oluşturularak mükellefler tarafından 

onaylanmasına imkân sağlanacaktır. 

 Analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliği artırmak amacıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-

İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu belgelerinde Türkiye İstatistik 

Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart birim 

ölçülerinin yazılması zorunluluğu getirilecektir. 

 Sosyal Güvenlik Kurumunca, sağlık hizmet sunucuları (eczane, hastane, medikal malzeme 

satıcıları, optikçiler vb.)’na yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, kontrol ödeme ve muhasebe 

süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla 

sağlık hizmet sunucularının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu 

getirilecektir. 



 

 
  

 

 Kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, 

zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma 

yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dâhil olmamaları halinde, “e-Belge 

Portalleri Aracılığı ile Kullanım (GİB Portal Yöntemi)”ne göre kullanıcı hesaplarının Başkanlık 

tarafından re’sen tanımlanmasına yetki verilecektir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, anılan taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi 

için çalışmalara devam edildiğini belirtmiş olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, 

değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerileri, 27/07/2020 tarihine 

kadar efatura@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebileceğini bildirmiştir. 

 
 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 
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Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
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