
 

 

 

e-DÖNÜŞÜM TAKVİM ÇİZELGESİ 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Dönüşüm 

kapsamındaki bazı düzenlemeler 19.10.2019 tarih 30923 sayılı 

Resmi Gazete ile yayınlandı. 

ÜRÜNLER   TARİH AÇIKLAMA 

e-Fatura 01.07.2020 1. 2018 ve 2019 cirosu 5 Milyon TL ve üzeri olanlar 

2. Ciroya bakılmaksızın geçmesi gerekenler, 

a) EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dâhil) 

b) Motorlu Taşıtlar (imal, ithal, bayiler dâhil) 

c) İnternet Aracılığı İle satış kiralama işlerine 

internet siteleri yoluyla aracılık edenler 

d) Bavul Ticareti Yapan Firmalar. 

 
 

e-Fatura 01.01.2020 Sebze ve Meyve Komisyoncuları 

e-Arşiv Fatura 01.01.2020 1. Hali hazırda e-Fatura mükellefleri, 

2. 1 Ocak 2020 tarihinden sonra e-faturaya 

geçenler, 

3. e-Fatura mükellefi olmayan ancak,  

a) Günlük vergi mükelleflerinin, 5 Bin TL ve üzeri 

b) Vergi mükellefi olmayanların, 30 Bin TL ve 

üzeri  
olan faturaları kapsar.  

e-İrsaliye  01.07.2020 1. 2018 ve müteakip yıllarda 25 Milyon ve üstü ciro 

yapanlar, 

2. Ayrıca ciroya bağlı olmaksızın, 

a) ÖTV-1’de bulunan malların imali, ithali, teslimi 

vb. faaliyetleri nedeni ile EPDK’dan lisans 

(bayilik lisansı dâhil) alanlar, 

b) ÖTV-3’te bulunan malların imal, inşa, ithalini 

ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlayanlar, 

c) Maden kanunu kapsamında düzenlenen 

işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve bu 

kişilerle sözleşme yapan maden üretim 

faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, 

d) Şeker kanunun 2. Maddesinin (e) bendinde 

tanımına yer verilen şekerin imalını 

gerçekleştirenler, 

e) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan 
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mükelleflerden demir ve çelik ile demir veya 

çelikten eşyaların imali, ithalatı ve ihracı 

yapanlar, 

f) Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar, 

g) Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve 

meyve ticareti yapanlar (01.01.2020 ye 

kadar geçmek zorundalar) 

h) Başkanlık tarafından özel olarak istenenler. 

e-Serbest Meslek Makbuzu 01.06.2020 Serbest Meslek Mensuplarının Tümü 

**1.02.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren 

faaliyetine başlayacak olanların işe başladıkları ayı 

izleyen 3. ayın sonuna kadar geçmeleri 

zorunludur.** 

e-Müstahsil Makbuzu 01.01.2020 Sebze ve meyve komisyoncuları ve tüccarları 

e-Müstahsil Makbuzu 01.07.2020 Sebze ve meyve komisyoncuları ve tüccarları hariç 

Müstahsil Makbuzu kesen gerçek ve tüzel kişiler 

e-Bilet  01.07.2020 Kara ve deniz harici, biletle gelir elde eden herkesi 

kapsar. 

 01.01.2021 Kara ve deniz ile yolcu taşımacılığı yapan firmaları 

kapsar. 

e-Defter 01.01.2021 e-Fatura’ya geçen mükellefler, takip eden 

yılbaşından itibaren e-Defter’e geçmeleri gerekir. 

 

 Tüm e-Dönüşüm süreçlerinizde ihtiyaç olan, mali mühür veya e-İmza 

KamuSM’den alarak geçişe bir hafta kala tüm işlemlerinizi uzman teknik 

kadromuz ile yapıyoruz. 

 E-Faturaya geçmeden e-Arşiv Fatura kesmesi gerekenler için özel 

uygulamamız yapılıyor. 

 

 

T.C. RESMİ GAZETE YAYINLANAN TEBLİĞLER 

- Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 

3) 

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) 

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Sıra No: 511) 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-4.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-4.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-5.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-7.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-7.htm


 en doğru hamle!

Pratik ve daha hızlı !
Kağıt israfı yok !
Zaman kaybı yok! 
Doğa dostu !
 
Makbuz ve Faturanız 
tek tuşla  müşterinizde !
 

etr-Ticari
e-Fatura, e-Arşiv Fatura
süreçleri ile Cari, Stok, Kasa,
Banka ve Masrafları yönetin.

 +90 212 909 97 27             

 
Yıl sonuna kadar
ücretsiz kullanım!
 
Tüm seçeneklerde
uygun fiyatlar!
 
 

etr-Meslek

etr-Fatura

etr-Makbuz

e-Makbuz süreçleri ile Cari,
Kasa, Banka ve Masrafları
yönetin.

Sadece e-Fatura ve e-Arşiv
Fatura süreçlerini yönetin.

Sadece e-Makbuz
süreçlerini yönetin.

etrsoft.com

e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-saklama'da

e-imza          Kep          e-Saklama          e-İrsaliye          e-Müstahsil          Zaman Damgası


