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E-Arşiv Faturası nedir?  
E-Arşiv faturası e-fatura mükellefi olan bir firmanın e-fatura mükellefi olmayan tüm diğer taraflara 

düzenlediği faturadır.  

İsminde Arşiv kelimesi geçmekle birlikte ; e-faturanın farklı bir türevi olarak düşünülmelidir. Arşiv 

kelimesinin yerine oturduğu nokta ; bu faturaların 2. Nüshaların elektronik ortamda arşivlenecek 

olmasıdır. 

Bir firmanın e-arşiv faturası düzenleyebilmesi için öncelikle e-fatura mükellefi olması gerekir. E-fatura 

mükellefi olan firma ; kendisi gibi e-fatura mükellefi olan diğer firma ve şahıslara e-fatura gönderirken, 

bunun dışında kalan tüm faturalarını e-arşiv faturası olarak düzenler. Bu senaryoda matbu kağıt fatura 

düzenlenmez.  

Teknik olarak 2 fatura türü arasında şu şekilde bir ayrım yapılabilir ; e-fatura alıcısına GİB sistemi 

üzerinden aktarılan ve bu sistem ve aradaki entegrasyonlar vasıtasıyla faturanın geçtiği her aşamanın 

birebir izlenmesine imkan veren bir fatura türüdür. Yani A firması B firmasına e-fatura düzenlediğinde ; 

bu fatura A firması sisteminden çıkarak GİB e-fatura sistemine düşer, oradan B firmasına aktarılır. Yani 

her fatura ayrı işlem görür ve izlenir.  

E-arşiv faturalarında ise aktarım toplu olarak yapılır. A firması, B firması gibi e-fatura mükellefi olmayan 

C, D, E .. firmalarına ve e-fatura mükellefi olmayan şahıslara düzenlediği faturaları e-arşiv faturası olarak 

düzenler ve her ayın sonunda düzenlediği e-arşiv faturalarına ait raporu GİB sistemine aktarır. Yani e-

arşiv faturalarının aktarımı toplu olarak yapılmaktadır.  

E-arşiv faturası kime düzenlenir?   
E-arşiv faturası e-fatura mükellefi olmayan tüm firma ve şahıslara düzenlenir. İlgili mevzuat 

www.efatura.gov.tr sitesinde yer almaktadır. Güncel durum buradan takip edilmelidir.  

Kimler e-arşiv faturası mükellefidir?  
Düzenleme 433 sıra nolu VUK genel tebliği ile yapılmış ve mükellef olacak firmalar belirlenmiştir. 

www.efatura.gov.tr sitesinden güncel mevzuat takip edilebilir.  

E-arşiv faturası gönderim yöntemleri  
E-arşiv faturalarının temel olarak özel entegratör sistemi üzerinden gönderimi tasarlanmakla birlikte GİB 

sistemine doğrudan bağlantı imkanı da bulunmaktadır. Doğrudan bağlantı için işletmelerin sistem 

gereksinimleri yanında ISO ve ITIL sertifikalarına sahip olmaları beklenir. 

 

PortalPLUS ve e-arşiv faturası kullanım senaryoları hakkında http://edonusum.protel.com.tr/ adresinden 

bilgi alabilirsiniz.  
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