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22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 
509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)” yayımlandı. 

 

1) e-Fatura uygulamasına zorunlu geçişte, yıllık brüt satış hasılatı limitleri düşürüldü. 
 

 Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri 

için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 

 Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü 

elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 ve 2021 

hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve 

üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara, 

 Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar 

ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri 

için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış 

hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara, 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle 

konaklama hizmeti veren otel işletmelerine, 

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

 

2) e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükelleflerin kapsamı 
genişletildi. 
 

 e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcılar için e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak 

geçişte dikkate alınan 25 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı limiti, 2021 hesap döneminden 

itibaren geçerli olmak üzere 10 Milyon TL ve üzeri olarak düzenlenmiştir. 

 Kazançları basit usulde tespit edilenler hariç, demir/çelik ve demir/çelik ürünlerinin imali, 

ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına dahil olsunlar 

veya olmasınlar e-İrsaliye uygulamasına geçişleri zorunlu tutulmuştur. 

 

3) e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturanın Başkanlıkça 

sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenme zorunluluğuna ilişkin sınır 

düşürüldü. 

 

 1/3/2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda 

vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise 

işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı (2022 yılı için 

2.000 TL) aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine, elektronik ortamda e-Arşiv Fatura 

olarak düzenleme zorunluluğu başlamaktadır. 
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4) e-Gider pusulasında belgeyi düzenleyenin ıslak imzası bulunması şartı kaldırıldı. 

 

 e-Gider Pusulası uygulamasında, elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile 

imzalanan e-Gider Pusulasının en az bir örnek kâğıt çıktısının sadece muhatabı tarafından 

ıslak imza ile imzalanması yeterli hale gelmiş düzenleyenin ayrıca kağıt çıktı üzerinde ıslak 

imza atma şartı kaldırılmıştır. 

 

 
5) “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi’nin de e-

Döviz Alım/Satım Belgesi uygulaması kapsamında elektronik belge olarak (e-Döviz ve Kıymetli 

Maden Alım/Satım Belgesi şeklinde) düzenlenebilmesi imkânı getirildi. 

 

 İlgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükelleflerden aynı 

zamanda ilgili mevzuat dahilinde kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanların, 

döviz ve kıymetli maden alım/satım işlemlerinde 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği kapsamında tek belge olarak düzenlenebilen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım 

Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi’ni de e-Döviz Alım/Satım Belgesi 

uygulaması kapsamında elektronik belge olarak (e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım 

Belgesi şeklinde) düzenleyebilmesine, muhatabına kağıt veya elektronik ortamda 

iletilebilmesine ve elektronik ortamda muhafaza edilebilmesine imkan sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

  

 

İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  
 
Bilgi:  
Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. 
Sirkülerler numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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