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e-Arşiv 

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve
ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci
nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

E – Arşiv Nedir

E – Arşiv Kullanım Yöntemleri

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Firma Kendi Bilgi İşlem Sistemi
Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi 

işlem sistemi 

Doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda 
bulunmazlar. fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel entegratörün mali 

mühürünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler

Firma Başkanlığa başvurup tüm teknik alt yapı ve gereklilikleri 
kendisi gerçekleştirmektedir.

-BİS (Bilgi İşlem Sistem) Raporu (e-Arşiv sürecini detaylı anlatan), 
-TS -ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi

-ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi
-TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgesi

-Tebliğde ve kılavuzlarda öngörülen usul ve esaslara uygun kağıt ve 
elektronik ortamda düzenlenmiş fatura ve rapor örnekleri…
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E – Arşiv Zorunluluğu (VUK 433)

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış 
hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 1/1/2016 tarihine 
kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır

Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-Arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün 
mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda 
oluşturabilirler. 

Daha önce Elektronik Fatura Kayıt Sistemi’ne (EFKS) bağlı olan şirketlerin ise 2014 
yılı sonuna kadar geçişlerini tamamlamaları gerekiyor

Ö.K.C. Üzerinden gerçekleştirilen  ve e fatura veya elektronik arşiv faturası ile
Belgelendirilen satışlarda, ödeme kaydedici cihazlardan (yeni nesil dahil) dü-
zenlenecek bilgi fişi, satış anında düzenlenmek  ve satıcı veya yetkilisi tarafın-
dan imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçer  
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E – Arşiv Kimleri İlgilendiriyor
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e-Fatura – e –Arşiv Arasındaki Farklar
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E – Arşivin Faydaları

E-Arşiv uygulaması çok sayıda fatura gönderen firmalar için zaman, işgücü, dağıtım
Ve arşivlemede büyük tasarruf sağlamaktadır. E-Arşiv uygulaması ile firmalar kağıt
Fatura gönderme maliyetini ortadan kaldırabilirler.

• Kolay ve hızlı entegrasyon,
• Kağıt tasarrufu
• Fiziksel arşivleme maliyetlerinin ortadan kaldırılması,
• Geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşması
• Gelen/Giden fatura kaybının önlenmesi
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Kayıt Saklama Gereksinimleri 

Bazı vergi mükelleflerine yönelik olmak üzere, belirlenen konulara ilişkin kayıtların 
elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza ve ibraz edilmesine dair usul ve esasların 
yer aldığı 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ), 29.12.2013 tarih ve
28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ, 01 Ocak 2015 
tarihinden itibaren yürürlüğe girdi 
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Kapsama Giren Mükellefler 

Aşağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ile birlikte getirilen kayıt saklama gereksinimlerine 
uygun kayıtları oluşturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorundadır 

4760 sayılı Özel 
Tüketim Vergisi 
(ÖTV) Kanunu 
ekinde yer alan (I) 
sayılı liste 
kapsamında ÖTV 
mükellefiyeti 
olanlar 

5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu 
kapsamında bayilik, 
taşıma, dağıtıcı, 
depolama (deniz 
taşıtları dahil), 
madeni yağ, serbest 
kullanıcı, ihrakiye
teslimi, iletim, 
rafinerici ve işleme 
lisanslarından 
herhangi birisine 
sahip olanlar 

4646 sayılı 
Doğalgaz Piyasası 
Kanunun 
Kapsamında CNG, 
depolama, toptan 
satış, dağıtım, 
iletim, ithalat ve 
ihracat 
lisanslarından 
herhangi birisine 
sahip olanlar, 

5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası 
Kanunu 
kapsamında 
dağıtıcı, 
depolama, taşıma 
ve otogaz bayilik 
lisanslarından 
herhangi birisine 
sahip olanlar
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Kapsama Giren Mükellefler 

Aşağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ile birlikte getirilen kayıt saklama gereksinimlerine 
uygun kayıtları oluşturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorundadır 

Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme 
Kurumundan 
Üretim ve Faaliyet 
Uygunluk Belgesi 
almış gerçek ve 
tüzel kişiler 

Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme 
Kurumundan Üretim 
ve Faaliyet Uygunluk 
Belgesi almış gerçek 
ve tüzel kişilerin 
mamullerinin, 
Toptan Satış Belgesi 
sahibi mükelleflere 
pazarlama ve 
dağıtımını 
gerçekleştiren 
gerçek ve tüzel 
kişiler 

ÖTV Kanunu 
ekinde yer alan 
(III) sayılı listenin 
B cetvelinde yer 
alan ürünlerle 
ilgili olarak; 
o Tütün ve Alkol 
Piyasası 
Düzenleme 
Kurumundan 
Tütün Ticareti 
Yetki Belgesi almış 
gerçek ve tüzel 
kişiler 



Kayıt Saklama Gereksinimleri 

Tebliğde, kapsama giren vergi mükelleflerince gerçekleştirilen mal ve hizmet hareketleri
ile ilgili olmak üzere, aşağıda sıralanan konular ve bu konulara ilişkin asgari kayıt
saklama gereksinimleri yer almaktadır. 

ALIŞ

SATIŞ

FATURA

İTHALAT

İHRACAT

DIŞ TİCARET

ENVANTER

STOK

GİRDİ

ÇIKTI

ÜRETİM

REÇETE
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Kayıt Saklama Gereksinimleri 

Kayıtların oluşturulması, muhafaza ve ibrazı
Kayıtların, elektronik ortamda oluşturulması ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere 
yine elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur. Kayıtlar belirlenen asgari 
içeriğe sahip olacak şekilde ve yasal defterlerin tutulduğu para birimi kullanılarak 
oluşturulur.

Kayıtların oluşturulma süresi
Mükellefler, bu Tebliğ kapsamındaki kayıtlara ilişkin oluşturma işlemini, işlemlerin 
yasal defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlamak zorundadır
Elektronik Kayıtlar
Kayıtların kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle kısmen veya tamamen 
istenilmesi durumunda, istenilen kayıtların aşağıda yer alan ve yaygın olarak kullanılan 
dosya formatlarından en az birisi ile kaydedilebilmesi konusunda gerekli imkânlara 
sahip olmalıdır.
1) .xls - Microsoft Excel dosyası,
2) .xlsx - Microsoft Excel dosyası,
3) .txt - Düz metin dosyası,
4) .csv - Virgül ile ayrılmış değer dosyası,
5) .xml - Genişletilebilir işaretleme dili dosyası.



LUCA E-Dönüşüm

LUCA MALİ 
MÜŞAVİR 

PAKETİ        
E-DEFTER

LUCA NET                                                     
E-FATURA

KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ

KAYIT SAKLAMA 
GEREKSİNİMLERİ

LUCA KOZA      
E-FATURA
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LUCA e-Fatura Portal 
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e-Fatura Luca Uygulaması Video



LUCA e-Fatura İŞNET Entegrasyon 
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LUCA e-Fatura 



e-Defter Luca Uygulaması

Luca E defter Yardımcısı

Berat hazırlamada 

kullanılacak bilgileri tek 

bir alandan kontrol 

edebilirsiniz.
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Luca E defter Yardımcısı



e-Defter Luca Uygulaması

Toplu şekilde girilen zorunlu belge türlerine 

ait kayıtlarınızı tek bir tuş ile belge bazında 

ayırım yapabilirsiniz.



e-Defter Luca Uygulaması

E defter ve İç Kontrol alanından E defter mevzuatında dikkat edilmesi gereken 

işlemlere göre sorgulama yapabilirsiniz.



e-Defter Luca Uygulaması

Toplu Belge türü ve Ödeme Yöntemi düzenleme alanından E defter için eksik olan 

kayıtlarınızı toplu olarak düzenleyebilirsiniz.



e-Defter Luca Uygulaması

Luca E defter Uygulaması yardımıyla Beratlarınız ve defter bilgileriniz 
bilgisayarınıza kayıt edilir ve imzalanır.



e-Defter Luca Uygulaması

İndirme ve İmzalama işleminden sonra www.edefter.gov.tr adresinden 
gönderimi yapabilirsiniz.

http://www.edefter.gov.tr/
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Zaman Damgası



TEŞEKKÜRLER…




