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KONU: E-Arşiv Uygulamalarında İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayınlandı.  
 

 
 

ÖZET 
 

Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığınca 01.05.2021 tarihli 
“e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” yayınlandı. 

 

İlgili kılavuz, e-Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM) düzenlenen belgelerin 
elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik 
ortamda onaylanmasına ilişkin süreçler hakkında bilgi vermektedir. 

 
 

E-ARŞİV UYGULAMALARI (E-ARŞİV FATURA, E-SMM) İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM 
KILAVUZU 

 

E-Belgelere elektronik ortamda iptal/itiraz işlemi yapılabilmesi için; belgeyi düzenleyen satıcı 
veya duruma göre alıcı tarafından e-Belge Uygulamaları üzerinden iptal/itiraz talebi oluşturulması 
gerekir. İptal/itiraz taleplerine ilgili faturanın alıcısı/satıcısı tarafından onay verilebildiği gibi, karşı 
tarafın onaylama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bilindiği üzere e-Belgelere Türk Ticaret Kanunu’nun 
18. maddesinin (3) numaralı fıkrasında belirtilen harici itiraz yolları ile de itiraz edilebilmekte olup 
aynı Kanunun 21. maddesinin (2) numaralı maddesinde “Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren 
sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır” 
hükmü bulunmaktadır. Başkanlıkça geliştirilen kılavuzda, açıklamalarına yer verilen sistem ile e-Belge 
uygulamasında iptal ve itiraz işlemleri, sistem üzerinden muhatabına iletilebilecektir. 

 

E-Belge uygulamalarına taraf olanların birbirlerine düzenlemiş oldukları E-Arşiv Fatura ve       
E-SMM belgeleri için sistem üzerinden iptal işlemi gerçekleştirmeleri mümkün bulunduğu gibi harici 
itiraz yollarının (noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza 
kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) kullanılmasına engel teşkil etmemektedir. Bu 
durumda harici yollarla yapılan itiraz işlemlerinin sistem üzerinden bildirilerek alıcı/satıcının onayına 
sunulması gerekmektedir. E-Arşiv Faturalar ve E-SMM belgeleri sistem üzerinden iptal/itiraz 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi özellikle sistem bilgileri ile beyan, bildirim ve formlardaki bilgilerin 
uyumluluğunun sağlanması açısından gereklidir. 

 

Daha detaylı bilgi için Kılavuza aşağıdaki kısayoldan ulaşılabilir. 

 
 E-Arşiv Fatura, E-SMM İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu 
 
Bilgilerinize sunarız.  

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-Arsiv_Uygulamalari_Iptal_Ihtar_Itiraz_Bildirim_Kilavuzu_V.1.0.pdf
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