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E-Arşiv Özel Entegratörü İnnova cevaplıyor:

www.innova.com.tr/earsiv

Bir Türk Telekom Şirketi.
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1. E-Arşiv ile neler değişecek?

Kurumlar arasındaki faturalar artık elektronik ortamda 
oluşturulabilecek ve elektronik ortamda saklanabilecek…

Son kullanıcıya kesilen faturalar artık e-posta yolu ile de 
gönderilebilecek…

Kurumsal ya da bireysel tüm faturaların ikinci nüshası elektronik 
ortamda saklanabilecek…

Siz de E-Arşiv’e geçmek istiyorsanız
bizimle temasa geçin…

http://www.innova.com.tr/earsiv/
http://www.innova.com.tr/earsiv/


2. E-Arşiv ile E-Fatura’nın farkı nedir?

E-fatura sadece «kurumlar arasındaki kağıt fatura akışının» 
elektronik ortama taşınmasıdır. 

E-arşiv ise hem kurumlar arası, hem de kurumlar ile kişiler arası 
faturaların elektronik olarak düzenlenmesi, gönderilmesi ve 
saklanmasını kapsar. 

421 No’lu VUK Tebliği ile bazı sektörlere zorunluluk getirilmiştir. Öncelikle cirosu belli bir tutarın üzerinde bulunan e-ticaret site-
lerine zorunlu tutulmuştur.

GİB e-fatura sürecindeki merkezi birimdir. GİB’e yalnızca arşivlenen e-faturaların raporlaması yapılır.

3 yöntem vardır: 
1- GİB portalı üzerinden, 
2- GİB’e entegre kurum altyapısı üzerinden 
3- Özel entegratör aracılığıyla kullanılabilir.

2 yöntem vardır:
1- GİB’e entegre kurum altyapısı üzerinden 
2- Özel entegratör aracılığıyla kullanılabilir.

İsteyen her kurum geçebilir. e-Arşiv uygulamasını kullanabilmek için öncelikle e-Fatura’ya 
geçme şartı vardır.



3. E-Arşiv uygulaması
        hangi mükelleflere zorunludur?

EFKS kapsamındaki firmalar 2014 sonuna kadar…

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan belli cironun 
üzerindeki* mükellefler ise 1 Ocak 2016 tarihine kadar… 

E-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

 *2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler

E-arşiv’e geçmek zorunda olan firmalar
arasında mısınız? Öğrenmek için tıklayın…

http://www.innova.com.tr/earsiv/


Odalar dolusu klasörlenmiş fatura arşivleriniz 
tarih olur

Her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesini engellersiniz...

Kağıt fatura basma ve gönderme maliyetiniz 
tamamen ortadan kalkar

Otomasyona geçen elektronik sistemler ile hata
oranı azalır

Muhasebe süreçlerinizde hız artar, zamandan 
tasarruf sağlarsınız

4. E-Arşiv mükellefi değilim,
          E-Arşiv’e neden geçmeliyim?

Eğer yüksek adette
kurumsal ya da bireysel
fatura kesiyorsanız,
E-Arşiv sayesinde;



Hizmet sektörü:
Oteller, özel eğitim kurumları, hastaneler, havayolları, turizm, 
ulaştırma, güvenlik, catering firmaları vb.

E-ticaret firmaları:
İnternet üzerinden mal ve hizmet satan firmalar

Operatörler ve dağıtıcılar:
Su, elektrik, doğalgaz dağıtım firmaları ve telekom, 
televizyon vb hizmet sağlayıcıları

5. E-Arşiv’den en çok
         hangi firmalar fayda sağlayacak?



E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan firmalara; 
E-Fatura olarak gönderilir, e-fatura olarak saklanır.

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine; 
Kâğıt fatura gönderilir, ikinci nüsha elektronik ortamda saklanır.

Vergi mükellefi olmayan bireylere;
Müşterilerinin talebi doğrultusunda e-posta ile iletilebilir, 
ikinci nüsha elektronik ortamda saklanır.

Mevzuat hakkında daha fazla bilgi ve detay için: http://www.innova.com.tr/earsiv/

E-Arşiv mükelleflerinin fatura göndereceği 
taraf 3 grupta incelenir:

6. E-Arşiv’e geçince,
         faturaları nasıl göndereceğim?
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E-Arşiv için sizi aramamızı ister misiniz? 
Tıklayın, formumuzu doldurun…

Çözüm, entegrasyon ve sertifikasyon maliyetine
katlanmak zorunda kalmadan,

Özel Entegratör İnnova aracılığı ile elektronik 
arşiv hizmetine hemen geçiş yapabilirsiniz.

Kendi sisteminizi doğrudan GİB’e entegre etmek isterseniz,
E-Arşiv Başvuru Kılavuzu’nda yer alan şartları yerine getirmeniz ve ISO 27001, ISO 

22301, TS 13298 sertifikalarına sahip olmanız gerekir.

7. E-Arşiv’e nasıl geçeceğim? 

www.innova.com.tr/earsiv/#Tab5-tab
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E-Arşiv’e geçişle ilgili detaylı bilgi için 
tıklayın.

E-Arşiv geçişi için sadece İnnova’ya başvurmanız 
yeterli.

GİB’e ayrıca başvuru yapmak zorunda değilsiniz... 

İnnova’nın PayFlex E-Arşiv çözümü, herhangi bir yazılım ya da 
donanım satın alınması gerekmeksizin tüm E-Fatura ve E-Arşiv 
süreçlerinizi gerçekleştirir.

8. E-Arşiv’e geçmek için
          kurulum gerekiyor mu? 

http://www.innova.com.tr/earsiv/


9. Neden PayFlex E-Arşiv?

Hem firmadan firmaya (B2B) hem de firmadan tüketiciye (B2C),

Sektör bağımsız kolay kullanıcı arayüzü,

10 yıl boyunca güvenli arşivleme,

7x24 kesintisiz ve hızlı bulut altyapısı,

GİB standartlarıyla birebir uyumlu, GİB’e otomatik raporlama,

Güvenilirlik ve yasal şeffaflık...

Elektronik faturaların anında ibraz edilebilme avantajı,

Çoğu muhasebe ve ERP yazılımı ile hızlı entegrasyon,

İnnova’nın E-Arşiv Özel Entegratörlüğünün size 
kazandıracağı tüm yararları öğrenin.

http://www.innova.com.tr/earsiv/


Güvenilir:
Bir Türk Telekom şirketi olan İnnova, 800 kişiyi aşkın mühendis kadrosuyla Türkiye’nin öncü 
bilişim şirketidir.

Tam yetkili:
İnnova, GİB tarafından “E-fatura Özel Entegratörü”, “E-Arşiv Özel Entegratörü” ve “e-Fatura Saklama 
Hizmeti Yetkili Firması” olarak yetkilendirilmiştir. 

Her zaman güncel:
İnnova sistemleri, mevzuat takibi ve yasal uyum konularında her zaman günceldir. İnnova ile 
çalışan firmalar güncelleme ve bakım gibi konularla ilgilenmek zorunda kalmaz, sadece asıl 
işine  odaklanır.

Yenilikçi:
İnnova’nın PayFlex E-Fatura ve E-Arşiv çözümleri dışında, Türkiye’de ve yurtdışında kendini 
ispatlamış pek çok patentli yazılımı 10 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır.

Uluslararası:
Türkiye’nin güvenilir sistem entegratörü İnnova, Türkiye sınırlarının ötesinde çözümlerini 3 
kıtada 30 ülkeye ihraç etmeyi başarmıştır.

10.  Neden İnnova?
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İstanbul
İTÜ Ayazağa Kampüsü
Teknokent ARI4 Binası
34469, Maslak, İstanbul
T +90 212 329 70 00
F +90 212 286 44 02

Ankara
ODTÜ İkizleri
Ar-Ge Binası
06531 Çankaya
T +90 312 201 70 00 
F +90 312 210 16 96

facebook.com/innovabilisim

twitter.com/innovabilisim

linkedin.com/company/innova

Bir Türk Telekom Şirketi.

E-Arşiv hizmetimizle ilgili daha fazla bilgi almak için
web sayfamızı ziyaret edebilir, 

Sizinle temasa geçmemiz için
formumuzu doldurabilir,

Ya da E-Arşiv temsilcimizle
doğrudan temasa geçebilirsiniz…

Bizi arayın…

www.facebook.com/innovabilisim
www.twitter.com/innovabilisim
https://www.linkedin.com/company/innova
www.innova.com.tr/earsiv
www.innova.com.tr/earsiv/#Tab5-tab
www.innova.com.tr/earsiv/

