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Sayı : YMM.03.2021-2
Konu: e Belgeler ile ilgili GİB duyuruları yayınlanmıştır.

İZMİR
04.01.2021

Muhasebe Müdürlüğüne,
GİB tarafından e belgelerle ilgili duyurular yayınlanmıştır.

1) e belgeleri GİB portalı üzerinden düzenleyen mükellefler ile ilgili olarak Aralık 2020
aylarında mal/hizmet teslimi yapanların 7 günlük süreye de riayet etmek şartıyla 2021 Ocak ayında
fatura düzenlenebileceği, 2021 Ocak ayında 2020 Aralık tarihli fatura düzenlenmesi durumunda sıra
numarasının sistem tarafından 2020 ile başlayan numara verileceği, bu nedenle 2021 Ocak ayında
Aralık 2020 dönemi için fatura düzenlenebileceği, 31.12.2020 tarihine kadar taslak fatura
oluşturulmasına gerek olmadığı belirtilmiştir.
Bu duyuru GİB portalı kullanıcıları içindir.

2) 1.1.2021 tarihinden itibaren e faturaya geçmek zorunda olanların 31.12.2020 tarihine

kadar e-İmza ya da mali mühürlerini kullanmak suretiyle başvurularını yapmaları gerektiği
belirtilerek mali mühür temin edemeyenlerin başvurularını mali mühür veya elektronik imza
kullanmadan İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) uygulamasında yer alan “İşlem Başlat/e-Defter
ve e-Belge İşlemleri/e-Belge Başvuruları/Elektronik Fatura Uygulaması” bölümünden, İnteraktif
Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak gerçekleştirebileceklerini belirtilmiştir.

3) Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmelere
01/01/2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete
başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren) e-Bilet uygulamasına geçme, bu tarihten
sonra düzenleyecekleri yolcu biletlerini ve yolcu listelerini e-Bilet uygulaması kapsamında, e-Bilet ve
e-Bilet Yolcu Listesi olarak düzenleme zorunluluğu getirildiği belirtildikten sonra
uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna (01/01/2021 tarihinde
uygulamaya dahil olanlar için 31/01/2021 tarihine) kadar, söz konusu yolcu biletlerini ve yolcu
listelerini kâğıt ortamda da düzenleyebilecekleri ancak, bu durumda aynı işlem için e-Bilet veya kâğıt
biletten sadece birinin düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Saygılarımızla.

Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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