e-Fatura ve e-Arşiv Özel Entegratörü İnnova’dan,
bulut tabanlı e-Arşiv çözümü:

Bir Türk Telekom Şirketi.

www.innova.com.tr/earsiv

e-Fatura uygulaması e-Arşiv ile tamamlanıyor…

Kâğıt faturalar tarih oluyor.

e-Arşiv ile ilgili tüm detaylı bilgiler için
innova.com.tr/earsiv adresini ziyaret edin.

e-Fatura’dan sonra e-Arşiv:
e-Fatura ile kurumlar arası faturalaşma süreci
elektronik ortama taşındı…
e-Arşiv ile hem kurumlar arası hem de
kurum-kişi arasındaki faturalaşmalar
elektronik ortama taşınıyor.

e-Fatura ile e-Arşiv’in farkları:
e-Fatura sadece «kurumlar arasındaki kâğıt 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
sitelerine 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.

e-Arşiv neyi değiştirecek?
e-Fatura kullanmayan vergi mükelleflerine
ve vergi mükellefi olmayan son kullanıcılara
kesilen faturalar…

e-Arşiv sayesinde;
Elektronik ortamda oluşturulacak,
Elektronik ortamda gönderilecek,
Ve bu faturaların ikinci nüshaları
da elektronik ortamda arşivlenecek…

e-Arşiv kimler için zorunlu?
2014 cirosu 5M TL ve üzeri olan

e-Ticaret siteleri
için son tarih 1 Ocak 2016…
Ayrıca

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi’ne
bağlı olan şirketler
için ise son tarih 31 Aralık 2014…

Siz de zorunlu mükelleflerden biri
misiniz? Tıklayın öğrenin…

Zorunluluk kapsamında olmayan firmaların

e-Arşiv’e hemen geçmesi için 5 neden…
1 Kâğıt fatura basma ve gönderme maliyeti tamamen ortadan kalkar
2 Odalar dolusu klasörlenmiş fatura arşivleri tarih olur
3 Muhasebe süreçlerinde hız artar, zamandan tasarruf sağlanır
4 Otomasyona geçen elektronik sistemler ile hata oranı azalır
5 Her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellenir

e-Arşiv’den en çok fayda sağlayacak sektörler:
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

Ne donanım ne de yazılım,
hiçbir ilk yatırım maliyeti yok…

GİB’e herhangi bir başvuru yapmaksızın,
Hızlı, maliyetsiz ve güvenli geçiş için:

www.innova.com.tr/earsiv

Neden PayFlex e-Arşiv?
Kesintisiz ve hızlı bulut altyapısı,
Hem firmadan firmaya (B2B) hem de firmadan tüketiciye (B2C),
10 yıl boyunca güvenli arşivleme,
Sektör bağımsız kolay kullanıcı arayüzü,
Çoğu muhasebe ve ERP yazılımı ile hızlı entegrasyon,
Elektronik faturaların anında ibraz edilebilme avantajı,
GİB standartlarıyla birebir uyumlu, GİB’e otomatik raporlama…

Payflex e-Arşiv’in özellikleri:
Tüm faturaları elektronik ortamda oluşturup, 10 yıl arşivleme ve 7/24 güvenle saklayabilme
e-Arşiv uygulamasını kullanacak mükellef için kullanıcı tanımlama
e-Arşiv uygulamasını kullanacak mükellefin GİB’e iletilmesi
Offline dosya, portal ve web servis aracılığı ile alıcıların sisteme aktarılması
Fatura arama, görüntüleme ve mühürleme
Alıcıya e-mail ortamında iletim
Farklı formatlarda fatura çıktısı alma
Özel entegratör mührünü kullanma
e-Arşiv raporu oluşturma, mühürleme ve zaman damgası kullanma
GİB’e periyodik olarak elektronik ortamda raporlama
GİB’e gönderilen e-Arşiv raporu durumu sorgulama
Online, offline ve portal ortamında fatura oluşturma
Farklı formatta fatura dosyası oluşturma ve verme (HTML, PDF, UBL-TR)

5 adımda e-Arşiv süreci
1 Faturalar ve e-Arşiv raporu oluşturulur.
2 Mali mühür veya zaman damgalı şekilde imzalanır.
3 Oluşturulan raporlar GİB sistemine aktarılır.
4 Oluşturulan faturaların ikinci nüshaları 10 yıl boyunca İnnova
güvencesiyle arşivlenir.
5 Saklanan elektronik faturalar, istendiği takdirde ibraz edilir.
Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik
ortamda iletileni, belgenin aslıdır.
Faturanın, düzenleyen tarafından saklanan elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.

Bir Türk Telekom firması olan İnnova’nın,

felaket kurtarma özellikleri ile donatılmış,
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kriterlerini tamamen sağlayan

güvenli veri merkezinde
arşivleme maliyeti ve işgücü tasarrufu sağlamak için

bizi arayın...

444 5 INV

Neden İnnova?
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.

Sorularınız için…
e-Arşiv ile ilgili her türlü sorunuz için web
sitemizdeki sıkça sorulan sorular bölümünü
inceleyebilir ya da sorularınızı doğrudan bize
yönlendirebilirsiniz.
e-Arşiv Sıkça Sorulan Sorular sayfası için tıklayın…

e-Arşiv ile e-Fatura’nın farkı nedir?
e-Arşiv uygulaması hangi mükellefler için zorunludur?
e-Arşiv uygulaması mükellefi değilim, e-Arşiv’e neden geçmeliyim?
Elektronik faturalar diğer kurumlara ve son kullanıcıya nasıl gönderilecek?
Mükellefler e-Arşiv uygulamasına nasıl geçebilirler?
e-Arşiv Özel Entegratör hizmetine neler dahil?
e-Arşiv’e geçmek için kurulum gerekiyor mu?
e-Arşiv’e geçiş için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor?
e-Arşiv uygulamasında, farklı kullanıcılara farklı yetkiler verilebilir mi?
PayFlex e-Arşiv sisteminin avantajları neler?

e-Arşiv’e geçmek isteyen firmaların önce e-Fatura
sistemine geçiş yapma zorunlulukları var…

Henüz e-Fatura’ya kayıtlı değil misiniz?
GİB’in e-Fatura sistemine geçişte Türkiye’nin en prestijli firmaları,
İnnova’nın PayFlex e-Fatura çözümünü seçti.

e-Fatura hizmetini bizden alan firmaları görmek
ve e-Fatura’ya hemen başvurmak için tıklayın:
www.innova.com.tr/efatura

e-Fatura ve e-Arşive birlikte kayıt olmak isterseniz,
özel kampanyalarımızı kaçırmayın…

Daha fazlası için;
e-Arşiv sistemimizin ekran görüntüleri
için tıklayın…

e-Arşiv paketlerimizin fiyatları ve demo
talebi için formumuzu doldurun...

PayFlex e-Arşiv’in size sağladığı tüm özellikler ve mevzuatla iligili detayları
www.innova.com.tr/earsiv adresinde bulabilirsiniz…

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.

