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e-Arşiv Uygulamalarında İptal/İtiraz Bildirimleri Hk.      3 Mayıs 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 509 sıra no'lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik 
yapılmasına dair 09.02.2021 tarihinde 526 sıra no'lu tebliğ yayınlanmıştı. Bu tebliğde belirtildiği 
üzere 509 no'lu VUK'a "V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi" başlıklı 
bölüm eklenmiş ve ilgili değişikliklerin 01.05.2021 tarihi itibari ile geçerli kılınacağı belirtilmişti. 
İlgili duyuruları takiben, 03.05.2021'de e-Belge iptal işlemleri ile ilgili yeni bir kılavuz yayınlandı. 
Bu kılavuz doğrultusunda; 

e-Arşiv ve e-SMM belgelerinin iptal ve itiraz işlemleri,

● GİB portal yöntemini kullanan e-Arşiv Fatura ve e-SMM kayıtlı kullanıcısı olan mükelleflerce 
mali mühür/elektronik imzaları ile GİB Portal Uygulamasına giriş yapılarak, 

● Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler ile kayıtlı e-Belge 
kullanıcısı olmayan (5000/30000 TL üzeri belgeleri GİB portaldan düzenleyen) 
mükelleflerce ise İnteraktif V.D kullanıcı kodu ve şifreleri ile 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv 
Fatura Portalına giriş yaparak yürütülebilecektir.

Görsel?



e-Fatura Uygulamasında İptal/İtiraz Bildirimleri Hk.     12 Mayıs 2021

12.05.2021 e-Fatura İptal Portalı bölümü değiştirilmiştir.
Bölümün adı “Genel Olarak e-Fatura İptal/İtiraz Bildirim 
İşlemleri” olarak değiştirilmiş olup iptal ve itiraz bildirim 
işlemlerine ait açıklamalar eklenmiştir. 

12.05.2021 e-Fatura İptal Portalı Kullanımı bölümü 
kaldırılmıştır.

“e-Fatura İptal Talebi” başlıklı bölüm eklendiği için bu 
bölüm kaldırılmıştır.

12.05.2021 e-Fatura İptal Talebi bölümü eklenmiştir. İptal işlemlerine ilişkin alıcı/satıcı kullanım ekranları ve 
bunlara ait açıklamalar eklenmiştir.

12.05.2021 e-Fatura İtiraz Bildirim Talebi bölümü eklenmiştir. İtiraz işlemlerine ilişkin alıcı/satıcı kullanım ekranları ve 
bunlara ait açıklamalar eklenmiştir.



e-Arşiv Raporunda Yapılan Güncellemeler                12 Mayıs 2021

12.05.2021 “3.1 XSD Gösterimi” başlıklı bölümde 
değişiklik yapılmıştır.

Şemaya e-Arşiv Fatura ve e-SMM 
belgeleri için İtiraz Raporu eklenmiştir.

12.05.2021 “3.3.4 FaturaItiraz” başlıklı bölüm 
eklenmiştir. 

e-Arşiv Fatura İtiraz elemanları 
açıklanmıştır.

12.05.2021 “3.3.9 serbestMeslekMakbuzItiraz” 
başlıklı bölüm eklenmiştir e-SMM itiraz elemanları açıklanmıştır.

Yeni eklenen alanlar;

● faturaIptal
● faturaitiraz
● mustahsilMakbuzIptal
● serbestMeslekMakbuzIptal
● serbestMeslekMakbuzItiraz



Vergi raporlama ürünleri, 
yeni mevzuatlar, ..



e-Muhasebe Fişi

IGEKAP



➔ 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin; “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat 
Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünde; 

      4.4.1 / (a) fıkrasında; e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin e-Defter ve berat dosyaları ile 
birlikte “Muhasebe Fişleri”ni de kağıt ve/veya elektronik ortamda muhafaza etmesinin zorunlu olduğu,  

      4.4.1 / (b) fıkrasında; kağıt ortamda tutulması tercih edilen muhasebe fişleri hariç olmak üzere, 
elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr 
edilmezliğinin, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya Mali Mühür ile garanti altına alındığı ve bu 
nedenle kağıt ortamında saklanmayacağı ve elektronik ortamdaki bu dosyaların kağıt ortamdaki halinin 
hukuken hüküm ifade etmeyeceği,  

      4.4.1 / (c) fıkrasında; kağıt ortamda tutulması tercih edilen muhasebe fişleri ve elektronik ortamda 
oluşturulan muhasebe fişlerinin de vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer 
alan süreler dâhilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda (kağıt ortamda tutulması tercih edilen 
muhasebe fişlerinin kağıt ortamda) muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar 
vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlü olunduğu,  

     4.4.1 / (ç) fıkrasında; muhafaza ve ibraz yükümlülüğünün, elektronik ortamda oluşturulan muhasebe 
fişlerinin doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan (elektronik imza ve mali mühür 
değerleri dâhil) her türlü elektronik kayıt ve veri ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü 
kapsamakta olduğu bildirilmiştir.

Mükellefin Adı/Soyadı veya Unvanı ile VKN veya TCKN’si

Fişin Türü (Tahsil/Tediye/Mahsup)

Fişin Düzenleme Tarihi(Gün/Ay/Yıl)

Fişin Düzenleme Zamanı (Saat ve Dakika)

Fişin Numarası ( Müteselsil sıra numaralı olarak takip edilmelidir)

Fişin Ait Olduğu Yevmiye Madde Numarası

Borçlu Hesabın Kodu (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Koduyla birlikte)

Borçlu Hesabın Adı (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Adıyla birlikte)

Borçlu Hesabın Tutarı

Alacaklı Hesabın Kodu (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Koduyla birlikte)

Alacaklı Hesabın Tutarı

Fişin Borç Toplamı

Fişin Alacak Toplamı

Fişin Sayfa Numarası (İlgili Sayfa No / Toplam Sayfa No şeklinde)

Alacaklı  ve Borçlu Hesaplar Bazında Açıklama

Fişi Onaylayanın Adı Soyadı - İmzası

e-Muhasebe Fişi



e-Muhasebe Fişi

SNI SAP add-on
SAP ECC veya  S/4 HANA uyumlu

SNI Connector
Yerel sunucu veya SNI bulut

Fatura/Teslimat verileri 
alımı

XML dosya oluşumu
Zaman damgası ve mali 

mühür ile imzalama Statü takibi ve arşivleme

SNI Çözümü

Kullanıcı dostu ekranlarKolay, otomatik veri alımı Eksiksiz veri

SNI Kokpiti
FI

FI
XML XML

FI

SDMMIS-UFISD

XMLXMLXMLXMLXMLXML

XMLXMLXML
XMLXMLXML

Sunucu Şirket

XML

Arşiv



Çözüm Detayları

GİB standartlarıyla uyumlu

Zaman damgalı mali mühür 
imza kolaylığı

Veri Tipleri

XML Formatı

Tediye, mahsup ve tahsil 
fişine konu olan tüm türler

XML

Kazanımlar

Artan verimlilik

Gelişen uyumluluk

Türkiye | 04/2020 

e-Muhasebe Fişi



e-Muhasebe Fişi



➔ 04 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)" ile 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) 
sayılı listede yer alan ürünlerden sadece plastik poşetler için ödenecek geri 
kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. 
İlgili tebliğe göre; 

4.1;  2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye 
dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi 
zorunluluğu getirilmiştir. (1) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına 
vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda 
beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

4.2; Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya 
sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek 
zorundadırlar.

6; Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için 
piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili 
vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

7; Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 
sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise 
piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle 
yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı 
bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı miktarı 50.000TL üzeri olan bildirim ve beyannamelerin çevre görevlisi 
tarafından onaylanması gerekmektedir. geç verilen faiz konusu 

2020 Beyan Takvimi

1. Dönem (Ocak-Haziran)
4 Ağustos 2020

 2. Dönem (Temmuz-Aralık) 31 Ocak 2021

2021 Beyan Takvimi

1. Dönem Ocak-Şubat-Mart

2. Dönem Nisan-Mayıs-Haziran

3. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül

4. Dönem Ekim-Kasım-Aralık

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)



Plastik/Lastik Grubu Tutar

Plastik Poşet 
(Alışveriş torbaları)

19 kr./Adet

Lastik (Binek araç) 2,1 TL/Adet

Lastik (Otobüs, 
kamyon, yükleyici ve 
kazıcı lastikler ve 
diğerleri)

4,3 TL/Adet

Lastik (İş makinası 
lastikleri)

10,9 TL/Adet

Dolgu lastikler 5,4 TL/Adet

Pil Grubu Tutar

Akümülatör 
(Kurşun asitli 
olanlar)

21 kr./Kg

Akümülatör (Nikel 
kadmiyumlu 
olanlar)

54 kr./Kg

Akümülatör 
(Diğerleri)

5,4 kr./Kg

Çinko karbon piller 2,1 TL/Kg

Alkali silindirik piller 2,1 TL/Kg

Alkali düğme piller 2,1 TL/Kg

Düğme piller 
çinko-hava ve 
gümüş oksitli

10,9 TL/Kg

Lityum düğme piller 10,9 TL/Kg

Lityum silindirik 
şarjlı ve primer pil 
çeşitleri(Araç 
bataryaları hariç)

5,4 TL/Kg

Otomotiv pilleri 
(Kurşun içerenler 
hariç)

16 TL/Kg

Lityum içeren araç 
bataryaları 

16 TL/Kg

Diğer şarjlı piller 5,4 TL/Kg

Yağ Grubu Tutar

Madeni Yağ 54 kr./Kg

Bitkisel Yağ 54 kr./Kg

Elektrikli Eşya Grubu Tutar

Elektrikli ve elektronik 
eşya: 
Televizyon/Monitör

21 kr./Kg

Elektrikli ve elektronik 
eşya: Bilişim 
telekomünikasyon 
ekipmanları 
(Televizyon ve 
monitörler hariç

21 kr./Kg

Elektrikli ve elektronik 
eşya: Aydınlatma 
ekipmanları

10,9 kr./Adet

Elektrikli ve elektronik 
eşya: Küçük ev aletleri 
ve diğerleri

21 kr./Kg

Elektrikli ve elektronik 
eşya: Beyaz eşyalar 
(Buzdolabı/Soğutucula
r/İklimlendirme 
cihazları hariç)

27 kr./Kg

Elektrikli ve elektronik 
eşya: 
Buzdolabı/Soğutucular
/İklimlendirme 
Cihazları

32 kr./Kg

İlaç Grubu Tutar

İlaç 1,09 kr./Kutu veya 
şişe



EK-1 Sayılı Liste 

Plastik İçeçek Ambalajları 
Grubu

Tutar

0,33 litreye kadar 1,09 kr./Adet

0,3301-0,75 litre arası 2,1 kr./Adet

0,7501-1,5 litre arası 3,2 kr./Adet

1,501 litre üzeri 4,3 kr./Adet

Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) 43 kr./Kg

Metal içecek ambalajları 3,2 kr./Adet

Diğerleri 54 kr./Kg

Kağıt-karton Ağırlıklı 
Kompozit İçeçek Ambalajları 
Grubu

Tutar

0,25 litreye kadar 1,09 kr./Adet

0,2501-0,5 litre arası 2,1 kr./Adet

0,501 litre üzeri 4,3 kr./Adet

Digerleri (kg) 54 kr./Kg



GEKAP Kapsamı
EK-I sayılı listede yer alan tüm ürünler (Plastik poşet, ambalaj, 
lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve 
elektronik eşya, ilaç) GEKAP kapsamına girmektedir.

Beyan ve ödeme sorumluluğu ise öncelikli olarak piyasaya sürme 
fiilini gerçekleştiren satış noktaları, piyasaya süren ve ithal eden 
işletmelere aittir. 

EK-I sayılı listedeki tüm ürünlerin birincil ambalajları için beyan 
yükümlülüğü bulunurken tahsil yapılmamaktadır. İkincil ve üçüncül 
ambalajları için ise beyan ve ödeme yükümlülüğü doğmaktadır..

● Birincil Ambalaj (Satış Ambalajı): Ürünle doğrudan 
ya da kısmen temas halindeki ambalajlar ve bunun 
orijinal parçaları (kapak, etiket, zımba teli vb.) 
birincil ambalaj olarak geçmektedir.

● İkincil Ambalaj (Grup Ambalajı): Birden fazla satış 
ambalajının bir arada tutulmasını sağlayan 
ambalajlardır. Üründen ayrıldığında, ürünün 
herhangi bir özelliği değişmez.

● Üçüncül Ambalaj (Nakliye Ambalajı): Belli sayıda 
birincil ya da ikincil ambalajın 
taşımavedepolamaişlemiiçinkullanılankonteynerhar
iciambalajlardır.

EK-I sayılı listede yer almayan ürünler için beyan ve ödeme 
yükümlülüğü bulunmazken, bu ürünlerin ambalajları için 
beyan ve ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 



GEKAP İstisnai Durumlar
Faaliyet konusu konfeksiyon/içecek ve yiyecek 
olan firmaların ikram olarak sunmuş olduğu tek 
kullanımlık bardak ve tabaklar için GEKAP 
yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Scooter, ginger gibi motorlu ulaşım araçları ithal 
eden ve piyasaya süren firmalar için beyan 
yükümlülüğü bulunur fakat GEKAP tahsil edilmez. 

Oto alarmı, oto park sensörü gibi ürünleri ithal 
ederek yurtiçinde piyasaya süren firmalar, bu 
ürünlerin “izleme ve kontrol ekipmanları” 
olmasından dolayı GEKAP yükümlülüğünden 
muaftır. Fakat bu ürünlerle beraber bütünleşik 
ithalatın gerçekleştiği piller/bataryalar için GEKAP 
beyanı ve ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

EK-I sayılı listesinde gösterilen ve geri kazanım 
katılım payı tahsil edilecek ürünlerin (sadece 
Lastik, Akümülatör, Madeni Yağ, Bitkisel Yağ, 
Elektrikli ve Elektronik Eşya, Pil, İlaç) birincil 
ambalajlarından (şişe, bidon, teneke kutu, 
kâğıt/karton koli veya plastik sarmalı/kaplaması 
gibi) beyan alınacak ancak geri kazanım katılım 
payı tahsil edilmeyecektir.

 

EK-I sayılı listede yer alan ürünlerin üretiminde hammadde olarak 
kullanılmak üzere tedarik edilen bitkisel ve madeni yağlar için 
beyan yapılır fakat ödeme yapılmamaktadır. 



GEKAP Örnek Senaryolar
1 - Bir gerçek veya tüzel kişi akümülatör üretimi yaparak bu ürünleri kendi 
adı ve/veya ticari markasıyla piyasaya arz etmesi halinde bu gerçek/tüzel 
kiş,i piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur.

2 - Konfeksiyon işletmesi olan bir tüzel kişi kendi çalışanlarının tüketimi için 
çay/kahve ikramlarında kullandığı tek kullanımlık bardakları (plastik ağırlıklı 
kompozit malzemeden) bu malzemeleri üreten (D) kişisinden boş olarak 
satın almaktadır. Bu durumda; (D) kişisi, tek kullanımlık bardakları için 
piyasaya süren konumunda olup, oluşan geri kazanım katılım payını beyan 
etme ve ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. (C) kişisinin tek kullanımlık 
bardaklar için ise GEKAP sorumluluğu bulunmamaktadır.   

3 - Fason üretim faaliyetinde bulunan firmaların üretmiş oldukları ürünlerin 
başka bir marka adı altında piyasada satılması durumunda, GEKAP 
kapsamına giren ürünler için fason üretim faaliyetini gerçekleştiren firma 
tedarikçi konumunda olduğudan dolayı piyasaya süren sorumluluğu 
doğmaktadır. Dolayısla bu firma satış esnasında oluşan GEKAP beyan ve 
tahsilinden sorumludur.

3 soru da buraya ortaya bir çizgi ile 
görselleştirme 



GEKAP

SNI SAP add-on
SAP ECC veya  S/4 HANA uyumlu

Fatura/Teslimat verileri 
alımı

SNI Connector
Yerel sunucu veya SNI bulut

XML dosya oluşumu Vergi otoritesine gönderim Dosya onayı ve iletimi

SNI Çözümü

Kullanıcı dostu ekranlarKolay, otomatik veri alımı Eksiksiz gönderim
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İVD  Şirket
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Çözüm Detayları

GİB standartlarıyla uyumlu

Ek-1 listesi baz alınarak 
otomatik beyan hazırlama

Veri Tipleri

XML Formatı

e-Beyanname Formatı
XML

Kazanımlar

Artan verimlilik

Gelişen uyumluluk

GEKAP

Türkiye | 01/2020 



SNI GEKAP SAP Ekranları



SNI GEKAP Uygulama 



SNI GEKAP Uygulama 



             AL B2B e-Fatura Zorunluluğu

Q1&Q2 2021 Q3&Q4 2021

IL B2B e-Fatura Zorunluluğu*   

UAE B2G e-Fatura Zorunluluğu* 

2022 / 2023

XS B2B e-Fatura Zorunluluğu*

PL B2B e-Fatura Zorunluluğu*

BO B2B e-Fatura  Zorunluluğu* 

VN B2B e-Fatura Zorunluluğu*

SA B2B e-Fatura Zorunluluğu* PH B2B e-Fatura Zorunluluğu*

FR B2B e-Fatura Zorunluluğu*

PT B2G e-Fatura Zorunluluğu

GR RTIR Zorunluluğu

AL B2G e-Fatura Zorunluluğu

HU RTIR Zorunluluk Güncellemesi

ES RTIR Zorunluluk Güncellemesi

*Açıklanması beklenen mevzuatlar



Q&A
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snitechnology

SniTech+90 212 909 1664 

Ferhat Tokmak
İş Geliştirme Müdürü

https://www.linkedin.com/company/snitechnology
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