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    E-Fatura İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
E-Fatura sistemi hakkında en fazla merak edilen soruları ve cevaplarını 
sizler için düzenledik. Ayrıca bu soru ve cevapları istediğiniz zaman  
kullanabilmeniz için PDF haline getirdik. 

1. e-Faturaya Geçiş Maliyeti Nedir? 

İlk olarak Gelir İdaresi Başkanlığından alacağınız mali mühür için ödeme 
yapmanız gerekir. Mali mühürün yenileme süresi ise 3 yılda birdir. 
Sonrasında her şirketin ihtiyaçlarına göre maliyetler farklılık göstermektedir. 

2. e-Fatura Hizmetini Kimler Kullanabilmektedir? 

e-Fatura kullanımında iki çeşit kullanım söz konusudur. Bunlardan birincisi 
kanun kapsamında kullanım yükümlülüğü olan şahıslar ve kurumlardır. 
İkincisi ise kendi isteği ile e-faturaya geçiş yapanlardır. 

3. e-Fatura İptali Nasıl Yapılır? 

Genellikle e-fatura işlemleriniz de hata yapma durumlarınız olabilir. Bunun 
gibi durumlarda e-fatura iptalinin yapılması gerekmektedir. e-Faturalarda 
ağırlıklı olarak faturayı size gönderen kişi veya kurum iptal edemezler. 
e-Fatura iptal işlemi için faturanın gönderildiği kişi veya kurumun e-faturayı 
reddetmesi gerekir. Alıcı e-faturayı reddettikten sonra , e-fatura portal 
sayesinde iptal edilir. e-Fatura iptal edilme işlem süresi ise resmiyette 7 iş 
günüdür. 

4. e-Fatura Nasıl Kesilir? 

e-Fatura hizmeti ile mükellefler , Gelir İdaresi Başkanlığı portalı veya özel 
entegratör portalları sayesinde e-fatura kesme işlemini gerçekleştirebilir. GİB 
portaldan alakalı bölümleri doldurup fatura kesebilir ve özel entegratörler ile 
doğrudan çalışıp fatura kesme süreçlerinizi takip edebilirsiniz. 

https://net-bt.com.tr/e-fatura/


5. İhracatta E-Fatura Zorunluluğu Var mıdır? 

e-Fatura sistemini faal olarak kullanıyorsanız ve 3065 sayılı KDV kanunu’na 
göre, mal ihracatı ve yolcu beraberi eşya ihracatı kapsamı gereğince fatura 
keseceksiniz, faturanızı e-fatura şeklinde düzenlemekle yükümlüsünüz. 
Bununla beraber herhangi bir şirkete 1 gün içerisinde KDV dahil 2000 TL ve 
üstünde yada vergi mükellefi olmayan birisine 1 iş günü içerisinde KDV dahil 
5000 TL ve üstünde bir değerde ihracat yaptıysanız e-arşiv fatura kesmekle 
yükümlüsünüz. 

6. Geriye Dönük Kaç İş Günü İçin E-Fatura Düzenlenelebilir? 

Vergi usül kanunu gereğince, e-fatura ve e-arşiv fatura işlemleriniz de geriye 
dönük bir şekilde en çok 7 gün öncesine kadar düzenlenebilir. 7.günün 
geçilmesi durumunda %10 oranında özel usulsüzlük cezai yaptırımı 
uygulanmaktadır. 

7. E-Ticaret Sektöründe e-Faturanın Yeri Nedir? 

E-Ticaret şirketleri her gün binlerce fatura kesmekle yükümlü şirketlerdir. Bu 
durum en çok da zaman, para ve iş gücü kaybı demektir. Çünkü fatura 
işlemlerinizin kontrolünü manuel bir şekilde yapmanız neredeyse 
imkansızdır. Bu nedenle e-fatura ile tüm işlemlerinizi ne kadar hacime sahip 
olursa olsun hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 

8. Herkese Elektronik Fatura Kesebilir miyim? 

E-Fatura sistemine geçtikten sonra e-fatura kullanan şahıs veya kurumlara 
e-fatura, e-fatura kullanıcısı olmayan firmalara ve kişilere ise e-arşiv fatura 
kesebilirsiniz. 

Ayrıca e-fatura hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz e-fatura 
sayfamızı ziyaret edebilirsiniz; 

https://net-bt.com.tr/e-fatura/ 

https://net-bt.com.tr/e-fatura/

