
E-BELGE KULLANMA ZORUNLULUĞU TARİHLERİ YENİDEN BELİRLENDİ 
(535 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ) 

1) E-FATURA KULLANIM ZORUNLULUĞU VE GEÇİŞ TARİHLERİ:

MÜKELLEF GRUBU BRÜT SATIŞ HÂSILATI LİMİTİ BAŞVURU VE FİİLİ GEÇİŞ TARİHİ 
509 Sıra No’lu VUK Genel 
Tebliği’nin IV.1.4. e-Fatura 
Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 

Brüt satış hâsılatı (veya satışları 
ile gayrisafi iş hâsılatı); 

a) 2018, 2019 ve 2020 hesap
dönemleri için 5 Milyon TL, 

b) 2021 hesap dönemi için 4
Milyon TL, 

c) 2022 ve müteakip hesap
dönemleri için 3 Milyon TL ve 
üzeri olan mükellefler. 

Belirtilen şartların sağlandığı hesap dönemini 
izleyen yedinci ayın başına 2018-2019-2020 Dönemi 
için 5 Milyon Brüt satış hâsılatı geçenler, 2021 Brüt 
hâsılatı 4 milyonu geçenler 01.07.2022) kadar 
başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 
tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek 
zorundadır. 

2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan 
mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yedinci 
ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş 
hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına 
geçmek zorundadır. 

Kendilerine veya aracı hizmet 
sağlayıcılarına ait internet 
sitelerinde veya diğer her türlü 
elektronik ortamda mal ve hizmet 
satışını gerçekleştiren mükellefler. 

a) 2020 ve 2021 hesap
dönemleri için 1 Milyon TL, 

b) 2022 veya müteakip hesap
dönemleri için 500 Bin TL ve 
üzeri brüt satış hâsılatı (veya 
satışları ile gayrisafi iş hâsılatı) 
olanlar 

Belirtilen şartların sağlandığı hesap dönemini 
izleyen yedinci ayın başına (2020 ve 2021 hâsılatı 
geçenler 01.07.2022) kadar başvurularını ve fiili 
geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura 
uygulamasına geçmek zorundadır. 

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, 
inşa, imal, alım, satım veya 
kiralama işlemlerini yapanlar ile bu 
işlemlere aracılık faaliyetinde 
bulunan mükellefler 

a) 2020 ve 2021 hesap
dönemleri için 1 Milyon TL, 

b) 2022 veya müteakip hesap
dönemleri için 500 Bin TL ve 
üzeri brüt satış hâsılatı (veya 
satışları ile gayrisafi iş hâsılatı) 
olanlar 

Brüt satış hâsılatı (veya satışları ile gayrisafi iş 
hâsılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde 
sağlayan mükellefler 01.07.2022 tarihine kadar,  

2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan 
mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yedinci 
ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş 
hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına 
geçmek zorundadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Belediyelerden yatırım ve/veya 
işletme belgesi almak suretiyle 
konaklama hizmeti veren otel 
işletmeleri 

Yıl ve Ciro sınırlaması yok Bu Tebliğin yayım tarihi (22.01.2022) itibariyle 
faaliyette bulunanlar 01.07.2022 tarihine, bu 
Tebliğin yayım tarihinden sonra faaliyete 
başlayanlar ise, faaliyete başladıkları ayı izleyen 
dördüncü ayın başına kadar başvurularını ve fiili 
geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura 
uygulamasına geçmek zorundadır. 

2) E-ARŞİV FATURA OLARAK DÜZENLENME ZORUNLULUĞU VE KAĞIT FATURA UYGULAMASI (UYGULAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ
01 MART 2022) 
Bilindiği üzere VUK 509 Sıra No’lu Genel Tebliği hükümlerine göre; Vergi mükellefi olanların diğer vergi mükelleflerine kesecekleri 
5.000 TL ve Vergi mükellefi olmayanlara kesecekleri 30.000 TL üzerinde tüm faturalar GİB İnternet Vergi Dairesi üzerinden e-
Arşiv Fatura olarak kesilmektedir. 

VUK 535 SIRA NOLU Genel Tebliği ile 01.03.2022 tarihinden itibaren Vergi mükellefi olmayanlara kesilecek 5.000 TL ve üzeri 
tüm faturalar ile Vergi mükelleflerine kesilecek faturalardan ise 213 Sayılı VUK'un 232. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen 
fatura düzenleme ilişkin tutarı aşan tüm faturalar (2022 yılı için 2.000 TL) e-Arşiv fatura olarak kesilecektir. 



 

Önceki uygulamadaki 30.000 TL olan had 5.000.- TL’na,  
5.000 TL olan had ise;  2022 için Fatura düzenleme sınırı olan 2.000 TL olarak değiştirilmiş olup;  bu hadlerin altında kalan 
faturalar; 01.03.2022 tarihinden itibaren Kâğıt Fatura Olarak Düzenlenebilecektir. 
 
 
3) E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU  
 
E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerden, yıllık satış hasılatı 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemleri için 25 Milyon TL, 
2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL'yi aşanlar e-İrsaliye uygulamasına dahil olacaklardır. 
 
535 SIRA No’lu VUK Genel Tebliği’nin 7. maddesinde yer alan ve sadece demir-çelik ürünlerinin imal, ihraç veya ithali ile 
uğraşanları e-İrsaliye geçişine zorunlu kılan ifade, demir-çeliğe ek olarak demir-çelikten oluşan ürünlerin de imal, ihraç ve 
ithalini yapan mükellefleri dâhil edecek şekilde değiştirilmiştir.  
 
e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar için e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak geçişte dikkate alınan 25 Milyon TL ve üzeri 
ciro haddi, 2021 hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere 10 Milyon TL ve üzeri olarak yeniden belirlenmiştir.  
 
Bu düzenleme ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 ve müteakip yıllar cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 
izleyen yılın yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu başlamaktadır. 
 
(10 MİLYON CİRO BELİRLEMESİNE GÖRE, UYGULAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ: 01 TEMMUZ 2022) 
 
4) E-DÖVİZ ALIM-SATIM BELGESİ UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLER  
 
Tebliği de yapılan yeni düzenleme ile (8. Madde);  
Döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dâhil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım 
belgesi düzenleyebilen tüm mükelleflerden, Aynı zamanda kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanlar bakımından, 
düzenlenebilen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi”ni de kapsadığı ifade 
edilmektedir. 

 
e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi’nin yeni belge türleri olmadığı ifade edilmiş 
olup, kâğıt ortamdaki “Döviz Alım/Satım” ve yukarıda belirtilen mükellefler tarafından düzenlenen “Döviz ve Kıymetli Maden 
Alım/Satım” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu belirtilmiştir. 
 
5) E-GİDER PUSULASININ DÜZENLENMESİ VE TESLİMİ 
 
Tebliği de yapılan yeni düzenleme ile (9. Madde) e-gider pusulası uygulamasında düzenleyenin ayrıca kağıt çıktı üzerinde ıslak 
imza atma 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. 
 
!!! E-DEFTER UYGULAMASI İÇİN ÖNEMLİ UYARI: 
01.07.2022 Tarihin de e-fatura uygulamasına geçen mükellefler; 01.01.2023 den itibaren e-defter tutamak zorundadır. 
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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535)

MADDE 1 – 19/10/2019 tar�hl� ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel
Tebl�ğ� (Sıra No: 509)’n�n “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geç�ş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasının (1)
numaralı bend� aşağıdak� şek�lde ve (4) numaralı bend�nde yer alan “aracıları.” �bares� “aracıları �le kend�ler�ne veya
aracı h�zmet sağlayıcılarına a�t �nternet s�teler�nde veya d�ğer her türlü elektron�k ortamda mal veya h�zmet satışını
gerçekleşt�ren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemler� �ç�n 1 M�lyon TL, 2022 veya müteak�p hesap
dönemler� �ç�n 500 B�n TL ve üzer� brüt satış hasılatı (veya satışları �le gayr�saf� �ş hasılatı) olanlar.” şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bentler eklenm�ş, (b) fıkrasında yer alan “mükellefler�n,” �bares� “mükellefler
�le �ht�yar� olarak uygulamaya dah�l olan mükellefler�n, b�rb�rler�ne” şekl�nde ve aynı fıkrada yer alan
“düzenleyecekler�” �bares� “düzenlemeler� ve almaları gereken” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“1- Brüt satış hasılatı (veya satışları �le gayr�saf� �ş hasılatı);
a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemler� �ç�n 5 M�lyon TL,
b) 2021 hesap dönem� �ç�n 4 M�lyon TL,
c) 2022 veya müteak�p hesap dönemler� �ç�n 3 M�lyon TL
ve üzer� olan mükellefler.”
“7- Gayr�menkul ve/veya motorlu taşıt, �nşa, �mal, alım, satım veya k�ralama �şlemler�n� yapanlar �le bu

�şlemlere aracılık faal�yet�nde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları �le gayr�saf� �ş hasılatı);
a) 2020 veya 2021 hesap dönemler� �ç�n 1 M�lyon TL,
b) 2022 veya müteak�p hesap dönemler� �ç�n 500 B�n TL
ve üzer� olan mükellefler.
8- Kültür ve Tur�zm Bakanlığı �le beled�yelerden yatırım ve/veya �şletme belges� almak suret�yle konaklama

h�zmet� veren otel �şletmeler�.”
MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n “IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geç�ş Süres�” başlıklı bölümünün b�r�nc�

fıkrasının (a) bend�nde yer alan “5 M�lyon TL ve üzer� olan” �bares� “Söz konusu bölümün (a) fıkrasının (1) numaralı
bend� kapsamında olanlardan” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, (c) bend�nde yer alan “(2020 veya müteak�p hesap
dönemler�nden �t�baren bu paragrafta bel�rt�len �şler �le �şt�gal etmek üzere �şe başlayacak mükellefler �se �şe başlama
tar�h�nden �t�baren 3 ay �ç�nde)” �bares�nden sonra gelmek üzere “, kend�ler�ne veya aracı h�zmet sağlayıcılarına a�t
�nternet s�teler�nde veya d�ğer her türlü elektron�k ortamlarda mal veya h�zmet satışını gerçekleşt�ren mükelleflerden
söz konusu bölümün (a) fıkrasının (4) numaralı bend�nde bel�rt�len brüt satış hasılatı (veya satışları �le gayr�saf� �ş
hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemler�nde sağlayanlar 1/7/2022 tar�h�ne kadar, 2022 veya müteak�p hesap
dönemler�nde sağlayanlar �lg�l� hesap dönem�n� �zleyen yed�nc� ayın başına kadar” �bares� ve aynı fıkraya aşağıdak�
bentler eklenm�şt�r.

“e) Söz konusu bölümün (a) fıkrasının (7) numaralı bend� kapsamında olanlardan mezkûr bentte bel�rt�len brüt
satış hasılatı (veya satışları �le gayr�saf� �ş hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemler�nde sağlayan mükellefler
1/7/2022 tar�h�ne kadar, 2022 veya müteak�p hesap dönemler�nde sağlayan mükellefler �lg�l� hesap dönem�n� �zleyen
yed�nc� ayın başına kadar başvurularını ve f��l� geç�ş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek
zorundadır.

f) Söz konusu bölümün (a) fıkrasının (8) numaralı bend� kapsamında olanlardan, bu Tebl�ğ�n yayım tar�h� (bu
tar�h dâh�l) �t�barıyla faal�yette bulunanlar 1/7/2022 tar�h�ne, bu Tebl�ğ�n yayım tar�h�nden sonra faal�yete başlayanlar
�se, faal�yete başladıkları ayı �zleyen dördüncü ayın başına kadar başvurularını ve f��l� geç�ş hazırlıklarını
tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebl�ğde yer alan “IV.2.4.2. Aracı H�zmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan
Yayınlayanlar �le İnternet Reklamcılığı H�zmet Aracılarının e-Arş�v Fatura Uygulamasına Geç�ş Zorunluluğu” başlığı
“IV.2.4.2. Aracı H�zmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar, İnternet Reklamcılığı H�zmet Aracıları
�le Kend�ler�ne veya Aracı H�zmet Sağlayıcılarına A�t İnternet S�teler�nde veya D�ğer Her Türlü Elektron�k
Ortamlarda Mal veya H�zmet Satışını Gerçekleşt�renler�n e-Arş�v Fatura Uygulamasına Geç�ş Zorunluluğu” şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş, aynı bölümün b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “(2020 ve müteak�p hesap dönemler�nden
�t�baren bu paragrafta bel�rt�len �şler �le �şt�gal etmek üzere �şe başlayacak mükellefler�n �se �şe başlama tar�h�nden
�t�baren 3 ay �ç�nde)” �bares�nden sonra gelmek üzere “, kend�ler�ne veya aracı h�zmet sağlayıcılarına a�t �nternet
s�teler�nde veya d�ğer her türlü elektron�k ortamlarda mal veya h�zmet satışını gerçekleşt�ren mükelleflerden bu
Tebl�ğ�n (IV.1.4) bölümünün (a) fıkrasının (4) numaralı bend�nde bel�rt�len brüt satış hasılatı (veya satışları �le
gayr�saf� �ş hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemler�nde sağlayanlar 1/7/2022 tar�h�ne kadar, 2022 veya



müteak�p hesap dönemler�nde sağlayanlar �lg�l� hesap dönem�n� �zleyen yed�nc� ayın başına kadar” �bares� eklenm�ş,
aynı bölümün b�r�nc� fıkrasının �k�nc� cümles�nde yer alan “�nternet reklamcılığı h�zmet aracıları �le �nternet ortamında
�lan yayınlayanlar” �bares� “�nternet ortamında �lan yayınlayanlar, �nternet reklamcılığı h�zmet aracıları �le kend�ler�ne
veya aracı h�zmet sağlayıcılarına a�t �nternet s�teler�nde veya d�ğer her türlü elektron�k ortamlarda mal veya h�zmet
satışını gerçekleşt�renler” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n “IV.2.4.3. e-Arş�v Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Get�r�len D�ğer
Faturalar” başlıklı bölümünün b�r�nc� fıkrasında yer alan “30 B�n TL’y� (verg� mükellefler�ne düzenlenenler açısından
verg�ler dah�l toplam tutarı 5 B�n TL’y�)” �bares� “5 B�n TL’y� (verg� mükellefler�ne düzenlenenler açısından Kanunun
232 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len, �şlem�n gerçekleşt�ğ� yıla a�t, fatura düzenleme zorunluluğuna �l�şk�n
tutarı)” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n “IV.2.4.5. Elektron�k T�caret Kapsamında Düzenlenen e-Arş�v Faturalara İl�şk�n
Usul ve Esaslar” başlıklı bölümünün b�r�nc� fıkrasının �k�nc� cümles� “Söz konusu satışlarda; sevk �rsal�yes� ya da e-
İrsal�yen�n b�r örneğ�n�n (veya format ve standardı Başkanlıkça bel�rlenen ve bu satışa �l�şk�n olarak düzenlenen e-
İrsal�yen�n elektron�k ortamda sorgulanmasına, görüntülenmes�ne, doğrulanmasına �mkan veren b�lg�ler� barındıran
özel kodlu belgen�n kağıt çıktısının), sevk �rsal�yes� yer�ne geçen e-Arş�v Faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura
b�lg� f�ş�n�n sevk ed�len malın yanında bulunması gerekmekted�r.” şekl�nde ve aynı bölümün dördüncü fıkrasının
�k�nc� cümles� “Söz konusu satışlarda; sevk �rsal�yes� ya da e-İrsal�yen�n b�r örneğ�n�n (veya format ve standardı
Başkanlıkça bel�rlenen ve bu satışa �l�şk�n olarak düzenlenen e-İrsal�yen�n elektron�k ortamda sorgulanmasına,
görüntülenmes�ne, doğrulanmasına �mkân veren b�lg�ler� barındıran özel kodlu belgen�n kağıt çıktısının), sevk
�rsal�yes� yer�ne geçen e-Faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura b�lg� f�ş�n�n sevk ed�len malın yanında
bulundurulması gerekmekted�r.” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 6 – Aynı Tebl�ğ�n “IV.3.5. e-İrsal�ye Uygulamasına Geç�ş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün b�r�nc�
fıkrasının (5) numaralı bend�nde yer alan “e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden dem�r” �bares� “Dem�r”
ve “mükellefler.” �bares� “mükellefler (t�car� kazançları bas�t usulde tesp�t ed�lenler har�ç).” şekl�nde, (7) numaralı
bend� �se aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“7- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları �le gayr�saf� �ş hasılatı);
a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemler�nde 25 M�lyon TL,
b) 2021 veya müteak�p hesap dönemler�nde 10 M�lyon TL
ve üzer� olan mükellefler.”
MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n “IV.3.6. e-İrsal�ye Uygulamasına Geç�ş Süres�” başlıklı bölümünün �k�nc�

fıkrasında yer alan “dem�r, çel�k ürünler�n�n �mal, �thal veya �hracını gerçekleşt�renler,” �bares� “dem�r ve çel�k �le
dem�r veya çel�kten ürünler�n �mal, �thal veya �hracını gerçekleşt�renler (t�car� kazançları bas�t usulde tesp�t ed�lenler
har�ç),” şekl�nde, aynı fıkrada yer alan “�lg�l� hesap dönem� brüt satış hasılatı (veya satışları �le gayr�saf� �ş hasılatı) 25
M�lyon TL” �bares� “brüt satış hasılatı (veya satışları �le gayr�saf� �ş hasılatı) 2018, 2019 veya 2020 hesap
dönemler�nde 25 M�lyon TL, 2021 veya müteak�p hesap dönemler�nde 10 M�lyon TL” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8 – Aynı Tebl�ğ�n “IV.10.1. Genel Olarak” başlıklı bölümünün b�r�nc� fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdak� fıkra eklenm�ş ve mevcut �k�nc� fıkra aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Bu uygulama, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len mükelleflerden, aynı zamanda �lg�l� mevzuat dah�l�nde kıymetl�
maden alım/satım yapma yetk�s� de bulunanlar bakımından, döv�z ve kıymetl� maden alım/satım �şlemler�nde 385 Sıra
No.lu Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� kapsamında tek belge olarak düzenleneb�len “Döv�z ve Kıymetl� Maden Alım
Belges�” �le “Döv�z ve Kıymetl� Maden Satım Belges�”n� de kapsamaktadır.”

“Bu Tebl�ğde düzenlenen e-Döv�z Alım/Satım Belges� �le e-Döv�z ve Kıymetl� Maden Alım/Satım Belges�,
yen� belge türler� olmayıp, kâğıt ortamdak� “Döv�z Alım/Satım” ve b�r�nc� fıkradak� mükellefler tarafından düzenlenen
“Döv�z ve Kıymetl� Maden Alım/Satım” belgeler� �le aynı hukuk� n�tel�klere sah�pt�r.”

MADDE 9 – Aynı Tebl�ğ�n “V.5.6. e-G�der Pusulasının Düzenlenmes� ve Tesl�m�” başlıklı bölümünün b�r�nc�
fıkrasında yer alan “belgey� düzenleyen ve muhatabı tarafından ıslak �mza �mzalanması ve düzenleyen tarafından kâğıt
ortamda da muhafaza ve �braz ed�lmes�, muhatabına �se elektron�k veya kâğıt ortamda �let�lmes� gerekmekted�r.”
�bares� “muhatabı tarafından ıslak �mza �le �mzalanması, elektron�k �mzalı belgen�n muhatabına taleb� doğrultusunda
elektron�k veya kağıt örneğ�n�n �let�lmes� ve elektron�k �mzalı belge �le b�rl�kte ıslak �mzalı örneğ�n�n düzenleyen
tarafından kâğıt ortamda da muhafaza ve �braz ed�lmes� gerekmekted�r.” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkranın �k�nc�
cümles� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Tebl�ğ�n;
a) 4 üncü maddes� 1/3/2022 tar�h�nden �t�baren gerçekleşt�r�len tesl�m ve h�zmetlere uygulanmak üzere

1/3/2022 tar�h�nde,
b) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 11 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 


