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Tarih    : 23.01.2022 

Sayı     : 2022 / 15 

Konu : Düzenlenmesi Zorunlu Olan Belgelerin Elektronik Ortamda 

Düzenlenmesine Yönelik 509 no.lu Tebliğde Değişiklik Yapılması  Hk. 

22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan ve 509 sıra no.lu 

tebliğde değişiklik yapan 535 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’yle; 

 

Yapılan değişiklikle,  

 

1-E-fatura kapsamına giren mükellef grubu genişletilerek;  

-2021 yılı brüt satış hasılatı 4.000.000-TL ve üzeri olan mükelleflerin 1.7.2022 

tarihinde,  

-2022 yılı ve müteakip dönem brüt satış hasılatı 3.000.000-TL ve üzeri olan 

mükelleflerin izleyen yılın 1 Temmuz tarihine kadar E-fatura ’ya geçmek zorunda olduğu,  

-E-faturaya geçen mükelleflerin, bu kapsama girdikleri yılı izleyen yıl başından itibaren 

de e-deftere geçmeleri gerektiği, 

 

2-E-fatura kapsamında olmayan mükelleflerin e-arşiv fatura düzenleme sınırı yeniden 

belirlenmiş olup, 1.3.2022 tarihinden itibaren;  

- Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların vergiler dahil tutarı 5.000 ₺’yi 

geçerse,  

- Vergi mükellefi olanlara düzenlenecek faturanın tutarı vergiler dahil 232 nci 

maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme 

zorunluluğuna ilişkin tutarı aşması halinde (2022 yılı için 2.000 ₺), 

E-arşiv fatura düzenleneceği ve 1.3.2022 tarihine kadar ise değişiklikten önceki hadlerin 

uygulanacağı, 

 

3-E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş 

hasılatı); 

a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL, 

b) 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL, 

ve üzeri olan mükelleflerin E-İrsaliye uygulamasına geçmelerinin zorunlu olduğu, 
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4-Aşağıdaki mükelleflerin; 

-Demir ve çelik ile demir veya çelikten ürünlerin imal, ithal veya ihracını 

gerçekleştirenlerin şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren, 

-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 mükelleflerin ise müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren; 

E-İrsaliye uygulamasına geçmelerinin ve kayıtlı kullanıcılardan sevk irsaliyelerini E- 

İrsaliye olarak almalarının zorunlu olduğu, 

 

Belirlenmiştir. 

 

İlgili Resmi Gazete’ye ulaşmak için; 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-1.htm 

509 Sıra No.lu Tebliğ’e ulaşmak için: 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509_1.pdf?id=100 

 

Saygılarımızla, 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-1.htm
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509_1.pdf?id=100

