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KONU: 01.01.2019’DAN İTİBAREN E-ARŞİV RAPORLARI GÜNLÜK OLARAK
GÖNDERİLECEKTİR
30.10.2018 tarihinde e-Fatura sitesinde e-Arşiv Raporlarının 01.01.2019 tarihinden itibaren
günlük olarak gönderileceği duyurulmuştur.
e-Arşiv Teknik Kılavuzunda güncellenen bölümleri aşağıda bulabilirsiniz:

4 Elektronik Arşiv Raporlarının Hazırlanması

e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu’ na ilişkin Elektronik Arşiv
raporları 1/1/2019 tarihinden itibaren bu kılavuzun 5. Bölümünde belirtilen süreler ile bu
kılavuzun 3.3 maddesindeki bilgilere ve kılavuz ekindeki şemada belirtilen standartlara göre
hazırlanmalı ve XADES-A standardı kullanılarak mali mühür/elektronik imza ile ve zaman
damgasıyla imzalanarak e-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa gönderilmelidir. .

5 Elektronik Arşiv Raporlarının Başkanlık Sistemine Aktarımı

e-Arşiv uygulamasına (e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu vb.
diğer benzeri elektronik belge uygulamalarına) PORTAL haricindeki yöntemlerle dahil olan
mükellefler ve bu uygulamalar kapsamında hizmet verme konusunda Başkanlıktan izin alan
özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın
www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun eArşiv Raporlarını (e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek
Makbuzu vb. diğer benzeri elektronik belgelere ait raporları) aylık olarak
oluşturup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a kadar, 2018 Yılı Aralık Ayı eArşiv Raporunu 2/1/2019 gününün sonuna kadar, 1/1/2019 tarihinden itibaren
ise; günlük dönemler halinde ve en geç izleyen günün sonuna kadar e-Arşiv
uygulaması üzerinden Başkanlığa göndermeleri gerekmektedir.
Başkanlığa e-Arşiv Uygulaması üzerinden gönderilecek e-Arşiv Raporlarının, yukarıda
belirtilen aktarım süreleri içinde ve mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak
onaylanması zorunludur. Bu zorunluluklara uymayan mükelleflere VUK’ta öngörülen
hükümler uygulanacaktır.
Gönderim web servis üzerinden sağlanacaktır. Başkanlığın belirlediği web servis tanımları
doğrultusunda e-Arşiv uygulamasına PORTAL YÖNTEMİ dışındaki yöntemlerle dahil olan
mükellefler veya e-Arşiv hizmeti veren izin almış özel entegratörler, verileri göndermek için eArşiv rapor web servis istemcisi hazırlayacaktır. Web servis tanımı e-Arşiv paketinde belirtilen
wsdl tanımında mevcuttur.
Başkanlıktan e-arşiv hizmeti verme için izin alan özel entegratörler e-fatura platformu HRXML bildirimi ile hizmet verdikleri mükellefleri Başkanlık sistemine bildireceklerdir.
e-Arşiv uygulamalarına PORTAL yönteminden yararlanarak dahil olan mükelleflerin ayrıca
rapor oluşturma ve bu raporları e-Arşiv uygulamasına gönderme, yükleme yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
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