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19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına
e-Fatura Uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu kapsamda, 01.01.2021 tarihi itibariyle e-Fatura uygulamasına geçme
zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 31/12/2020 tarihine (bu tarih dahil)
kadar https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden, e-İmza
ya da mali mühürlerini kullanmak suretiyle başvurularını yapmaları
gerekliydi.
01/01/2021 tarihi itibariyle e-Fatura Uygulamasına dâhil olması
gereken mükelleflerden mali mühürlerini henüz temin edemeyenler ile
diğer nedenlerle elektronik başvuru işlemlerini tamamlayamayanlar,
başvurularını mali mühür veya elektronik imza kullanmadan İnteraktif
Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) uygulamasında yer alan “İşlem Başlat/eDefter ve e-Belge İşlemleri/e-Belge Başvuruları/Elektronik Fatura
Uygulaması” bölümünden, İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve
şifresi kullanılarak gerçekleştirebileceklerdir.
İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunmayan
mükelleflerin, ivd.gib.gov.tr adresinden gerekli kaydı oluşturarak
kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir.
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e-belge uygulamaları kapsamında kağıt belge düzeninden farklı
olarak belge seri ve sıra numarası yerine 16 haneli “Belge Numarası”
kullanılmaktadır. Belge numarası, 3 haneli birim kod, 4 haneli yıl
kodu ve 9 haneli müteselsil numaradan oluşmaktadır. e-belge
uygulamalarından, GİB Portal yöntemi ile yararlanan mükelleflerin
01.01.2021 tarihinden itibaren düzenleyecekleri e-belgelerde belge yıl
kodu otomatik olarak sistem tarafından güncellenir.
Ayrıca, mükelleflerin 31.12.2020 tarihi de dahil olmak üzere, Aralık
ayının son günlerinde yapılan mal teslimi ile hizmet ifalarına ilişkin
olarak, düzenleme tarihi 2021 yılına sarkabilecek olan e-belgelerinde, 7
günlük fatura düzenleme süresine de riayet şartı ile takip eden Ocak ayı
içinde düzenlenebilir.
Bu kapsamda düzenlenecek e-belgelerde, belge tarihine göre sistem
belge yıl kodunu otomatik olarak ayarlayacaktır.
Örneğin, 03.Ocak.2021 tarihinde düzenlenecek bir e-belgede,
belge tarihi 03.01.2021 olması durumunda belge numarası
GIB2021XXXXXXXXX şeklinde, belge tarihi 31.12.2020 olması halinde
ise belge numarası GIB2020XXXXXXXXX şeklinde, sistem tarafından
otomatik olarak güncellenecektir.
Her ne sebep ile olursa olsun Ocak-2021 döneminde Aralık-2020
dönemine e-belge düzenlemesi gerekecek mükelleflerin, GİB Portal
üzerinden 31.12.2020 tarihine taslak belge oluşturması zorunluluğu
bulunmamaktadır.
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