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İZMİR
11.02.2021

Sayı : YMM.03.2021-20
Konu: e belge ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Muhasebe Müdürlüğüne,
526 VUK tebliği ile; 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili olarak aşağıdaki
şekilde değişiklikler yapılmıştır.
• Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda eBelge olarak düzenlenebilmesine, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan sağlanmakta, (ihtiyari)
• 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 sunucularından ilgili Kurum ile sözleşme imzalayanlara e-Fatura ve e-Arşiv Fatura
uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmekte, (1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal
Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan
önce)
• Kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin,
zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden
herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “e-Belge Portalleri Aracılığı ile
Kullanımına (GİB Portal Yöntemi)” yönelik kullanıcı hesaplarının GİB tarafından re’sen
tanımlanmasına,
• e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, GİB portalinden düzenlenme
zorunluğu bulunan 5/30 bin üzeri faturaların, Başkanlık Sistemleri ile bu konuda entegrasyon
yapabilen özel entegratör kuruluş sistemleri aracılığıyla da düzenlenebilmesi imkanı sağlanmakta,
• e-Döviz alım-satım belgesi uygulamasından yararlanabilecek mükelleflerin kapsamına, banka
vb. kuruluşlar da dahil edilmekte,
• Mali mühür üretim süreçlerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yetkisi bulunan
elektronik imza kuruluşlarının da dahil edilebilmesi düzenlemesi ile mevcut ESHS’lerden Mali Mühür
üretim ve sunum süreçleri bakımından GİB tarafından belirlenen teknik gerekliliklere haiz ESHS’lerin
de yetkilendirilmesine imkan sağlanmakta,
• e-Belgelere ilişkin iptal/itiraz, ihbar ve ihtarların elektronik ortamda bildirilmesi
zorunluluğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Saygılarımızla.
Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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