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E-Arşiv Uygulamaları (E-Arşiv Fatura, E-SMM) İptal, 

İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlandı. 

1. Giriş 

E- Arşiv Uygulamalarında düzenlenmiş belgeler için elektronik ortamda iptal/itiraz talepleri 

oluşturulması ve iptal/itiraz taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin süreçlerin nasıl 

gerçekleştirileceği konusunda açıklamalar içeren “E-Arşiv Uygulamaları İptal, İhtar/İtiraz 

Bildirim Kılavuzu” yayımlanmıştır. 

2. İptal Ve İtiraz İşlemleri  

- 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. 

- e-Belge uygulamalarına taraf olanların birbirlerine düzenlemiş oldukları e-Arşiv Fatura ve 

eSMM 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. 

- e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgelerinin iptal işlemlerinde 8 günlük sürenin tespiti e-belgenin 

alıcıya iletilme tarihinden itibaren başlar. İptal işlemi her durumda 8 günlük süre içinde 

yapılmalıdır. 

- İtiraz işleminin düzenleyicisi/alıcısı tarafından kabul edilmesi ve bu işlemin belgenin ait 

olduğu ayı izleyen ayın 20 nci günü sonuna kadar yapılması durumunda ilgili belge hem alıcının 

sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer almayacaktır. 

- İtiraz işleminin düzenleyicisi/alıcısı tarafından kabul edilmemesi ya da itiraz işlemine ilişkin 

kabul işlemlerinin belgenin ait olduğu ayı izleyen ayın 20 nci günü sonuna kadar yapılmaması 

durumunda belge satıcının sanal BS formunda yer almayacak olup, bununla birlikte itiraz talebini 

süresinde onaylamayan ya da reddeden alıcının sanal BA formunda yer alacaktır. 
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3. Elektronik Uygulamalarda Yöntem Kullanımına Göre İptal ve 

İtiraz İşlemleri  

Mükellef türü ve yöntem kullanımına göre iptal ve itiraza ilişkin özet tablo aşağıda yer 

almaktadır. 

Mükellef Yöntem Araç Portal 

E-Arşiv Fatura ve e-
SMM kayıtlı kullanıcısı 
olan mükellefler  

GİB portal yöntemi 
Mali 
mühür/elektronik 
imza 

GİB Portal 
Uygulaması 

E-Belge kullanıcısı 
olmayan mükellefler 

Özel Entegratör ve 
Entegrasyon Yöntemi 

İnteraktif V.D 
kullanıcı kodu ve 
şifre 

5.000 TL ve 
30.000 TL e-Arşiv 
Fatura Portalı 

Mükellefler yukarıda belirtilen şekilde İptal ve İtiraz Talebi oluşturabilecektir. Söz konusu 

talep ve işlemler başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır. İşlemler ile ilgili detaylı bilgi 

kılavuzda yer almaktadır. 

• Kendisine Düzenlenen e-Belgeler İçin İptal/İtiraz Talebi Oluşturma 
• Kendisi Tarafından Düzenlenmiş e-Belgeler İçin Gelen İptal/İtiraz Talebini 

Onaylama/Reddetme 
• Düzenleyen Tarafından İptal/İtiraz Talebi Oluşturma 
• Adıma Düzenlenen e-Belgeler İçin Gelen İptal/İtiraz Talebini Onaylama/Reddetme 

E-Arşiv Uygulamaları (E-Arşiv Fatura, E-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzuna 

buradan erişebilirsiniz. 

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

