
e-İrsaliyeye Geçiş Sürecine Hazır Mısınız?

Kimleri Kapsıyor?

► e-Fatura sistemine kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip yıllarda brüt satış 

hasılatı 25 Milyon TL üzerinde olan tüm mükellefler

► ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb.

faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans alan mükellefler

► ÖTV III sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler

► Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı sahipleri ve 

üretim faaliyetinde bulunanlar

► Demir, çelik (GTİP 72/73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunanlar

► Şeker imalatçıları (Beyaz şeker, rafine şeker vb.)

► Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar 

1/7/2020 tarihinden itibaren;

► Sebze ve meyve ticareti yapan komisyoncu veya tüccarlar 1/1/2020 

tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.

CFO, MALİ İŞLER VE VERGİ DİREKTÖRLERİ 

İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.

Genel Bilgiler

Faydalar

Bu belge yalnızca yer verilen konu hakkında genel bilgi vermesi için hazırlanmıştır ve görüş niteliği taşımaz. 
Bu çalışmada yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye
sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun 
uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz. Bu belgede yer verilen bilgi, hizmet ve ücret 
detayları teklif olarak nitelendirilemez.

Sorularınız için
Buraya Tıklayınız

► e-İrsaliye, kağıt sevk irsaliyesi yerine elektronik 

ortamda düzenlenen bir belgedir. 

► Alıcının e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmadığı 

durumda da elektronik irsaliye düzenlenerek Gelir İdaresi 

Başkanlığı e-İrsaliye Sanal Alıcı’sına gönderilecektir.

►İstisnai durumlar haricinde, malın fiili sevkinden önce 

e-İrsaliyenin düzenlenmiş ve başarılı bir şekilde 

Başkanlık sistemlerine gönderilmiş olması 

gerekmektedir. 

► e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, e-İrsaliye 

belgesini elektronik ortamda muhafaza etmeli ve ilgili 

makamlara elektronik ortamda ibraz etmelidir.

►e-İrsaliye süreçlerinizin tebliğlere ve mevzuata uygun şekilde 

tasarlanmasıyla lojistik süreçlerinizin aksaması riskini elimine 

ediyoruz

► Lojistik ve depolama sistemleriniz ve süreçleriniz karmaşık olsa 

dahi en efektif şekilde e-irsaliyeye geçişinize destek oluyoruz

►e-İrsaliyeler UBL-TR formatında olduğu için, bu alanda hem 

teknik hem de mevzuat bilgisine hakim bir ekip olarak gözden 

geçirip değerlendiriyoruz

►Tebliğlere uygunluğun gözden geçirilmesi sayesinde usulsüzlük 

cezalarına karşı önlem alabiliyoruz

► Firmanın lojistik süreçlerinin ve senaryolarının e-irsaliye 

standartlarına uygunluğunun ön analizinin gerçekleştirilmesi

► e-İrsaliyelerin sistem kurulumları, mükelleflerin iş yapış şekline 

göre senaryoların (iade/iptal süreçleri, uygulama yanıtları vb.) nasıl 

tasarlanacağı gibi süreç ile ilgili konularda destek olunması

► Karmaşık lojistik süreçleri olan mükelleflerin irsaliyelerinde 

bulunması gereken tüm bilgilerin doğru etiketler altında yer alması 

için eşleştirme konusunda destek sağlanması

Size Nasıl Destek Olabiliriz?

►E-irsaliye standartları çerçevesinde, firmanın lojistik süreçlerine 

ilişkin soruları için bilgi sağlanması

►e-İrsaliye test süreçleri için senaryoların değerlendirilmesi 

►Oluşan test irsaliyelerin, teknik açıdan ve içerik bakımından 

mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi ve bulguların 

paylaşılması                                                                               

►Canlıya geçtikten sonra, uygulama ve sistem tarafından 

oluşturulan ilk e-İrsaliyelerin gözden geçirmelerinin yapılması

Tecrübelerimiz

Farklı sektörlerdeki çok sayıda firmanın e-İrsaliye 

uygulamasına geçişinde, ilgili mevzuatın içeriğine ve 

teknik gerekliliklerine olan hakimiyetimiz ile 

müşterilerimizin iş yapış şekillerine göre özelleştirilmiş 

danışmanlık hizmetlerimizi sunduk. Karmaşık lojistik 

süreçleri olan mükelleflere dahi sunduğumuz 

danışmanlık ile bu süreçte karşılaşılacak riskli 

konuların önceden değerlendirilmesi ve aksiyon 

alınabilmesi için tecrübeli ekibimizle müşterilerimize 

destek olmaktayız.

Muhasebe, lojistik ve depo birimlerini ilgilendiren bu karmaşık sürecin detaylı analiz edilmesi önemlidir.

Ücretimiz; desteğimizin kapsamına, ihtiyaçlarınıza ve projenin 

uzunluğuna bağlıdır.

.

Süre Ücret

Vereceğimiz desteğin süresi; projenin kapsamına ve karmaşıklığına göre 

belirlenmektedir.
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