Tüm e-dönüşüm hizmetlerinde Tek Adres:

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv için
DIGITAL PLANET YANINIZDA

e-Dönüşüm projelerinde Türkiye’nin öncü ve lider firması;

DIGITAL PLANET
Uygun fiyat seçenekleri ve güvenilir hizmetleri ile her zaman yanınızda...
e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv hizmeti ya da e-Defter saklama hizmeti ve e-Fatura verilerinin
CD ortamında saklanması hizmetlerimizden yararlanın, geleneksel süreçlerden oluşan
operasyonel maliyetlerinizden büyük ölçüde tasarruf edin.
Üstelik şimdi e-Arşiv hizmetimiz 2 ay deneme süresi boyunca bedava.

Detaylı bilgi için:
www.digitalplanet.com.tr
www.ozelentegrator.com

info@digitalplanet.com.tr

e-Dönüşüm Kapsamındaki Hizmetlerimiz
Muhasebe departmanınızdaki kağıt baskı ve dosya arşivleme
yüklerinden sizi kurtaracak 5 çözümümüzle hizmetinizdeyiz:

1. e-Fatura Hizmeti
Sayıları 1.000’i aşkın e-Fatura mükellefi Digital Planet’i seçti, siz de faturalama süreçlerinizi en
hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, Digital Planet’i tercih edin.
e-Fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Fatura’ların, taraflar arasında güvenli ve
sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
(GİB) tarafından oluşturulan uygulamaların genel adıdır.
e-Fatura Yasal Mevzuat İlgili Vergi Usul Kanunu Tebliği uyarınca, 1 Ocak 2014 tarihinden
itibaren e-Fatura uygulamasına geçmekle yükümlü olan sektörler aşağıda belirtilmiştir:
• Madeni yağ lisansı olan mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden
asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatı olanlar,
• Kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa veya ithal eden mükellefler ve
bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatı
olanlar.

e-Fatura’nın Avantajları
• 40’tan fazla Muhasebe, ERP programıyla entegre e-fatura çözümü sunuyoruz
• Bulut uygulamasıyla tüm e-Fatura’larınıza her yerden ulaşabilirsiniz,
• NETInvoice e-fatura portalinde, fatura onaylama mekanizmaları, wokflow iş akışlarını
yapılandırabilirsiniz.
• Arşiv hizmetimizle e-Fatura’larınızı yüksek güvenlikli bir ortamda 10 Yıl boyunca
saklayabilirsiniz,
• e-fatura’ya geçerek, Nakit yönetiminizi hızlandırabilirsiniz,
• e-Fatura’larınız için birden fazla banka ile ödeme ve tahsilat çözümlerini kullanabilirsiniz,
• Basım, matbaa, gönderim, kargo, fiziksel arşivi ortadan kaldırabilirsiniz,
• 7/24 Support Destek Hizmetimizle her an yanınızdayız
• Kağıt tasarrufu sağlar,
• Faturalama sürecini kısaltıyoruz,
• 10 yıl boyunca güvenilir arşiv hizmeti ile faturaların istediğiz zaman ibrazı sağlanacaktır.

2. e-Defter Hizmeti
2014 sonuna kadar geçişi zorunlu tutulan E-defter uygulaması ile artık defterleriniz elektronik
ortamda; oluşturulacak, kaydedilecek, muhafaza edilecek ve ibraz edilecek. Platform bağımsız,
GİB onaylı e-Defter çözümlerimizi mutlaka inceleyin. İster lisanslı satın alın, ister bulut (cloud)
üzerinden kullanın.

3. e-Arşiv Hizmeti
e-Arşiv, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâgıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek
zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik
ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan uygulamadır. E-arşiv çözümü ile e-Fatura
mükellefi olmayan müşterilerinize email vb. yollarla faturanızı ulaştırabilir ve ikinci nüshasını
elektronik ortamda saklayabilirisiniz. Böylece müşteri türüne bakmaksızın kağıt fatura kullanımını
ve saklanmasını tamamen ortadan kaldırarak, yer kazanımı, zaman kazanımı,kağıt,kargolama
maliyetleri ortadan kalkar. 30/12/2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 433
sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Arşiv Uygulaması kapsamında,
faturalar ve e-Arşiv Raporu oluşturulması, mali mühür veya NES ile zaman damgalı şekilde
imzalanması ve oluşturulan raporların başkanlık sistemine aktarılması süreçleri yer almaktadır.
Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi
üzerinden kullanabilirler.
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e-Arşiv uygulaması kapsamında NetInvoice Mükellef işlemlerinin kapsamı
NetInvoice ile birlikte mükelleflerin tüm fatura düzenleme işlemleri tek bir noktadan yürütülmesi
sağlanarak; toplu olarak aktarılan fatura verilerinin e-Arşiv ve e-Fatura uygulaması süreçlerine
bağlı olarak değerlendirilip ilgili faturaların müşterilere gönderilmesi sağlanmaktır. e-Arşiv
uygulamasında, e-Fatura uygulamasında olduğu gibi fatura formatının UBL TR olarak kullanılması
ve bununla birlikte e-Arşiv faturalarının oluşturulması, imzalanması, zaman damgası kullanılması
ve raporlanabilmesi sağlanmaktadır.

Özel Entegratör Hizmetleri Kapsamında aşağıdaki hizmetler müşterilere
verilecektir;
•
•
•
•
•

Fatura Oluşturma: e-Arşiv
e-Arşiv Raporu Oluşturma
Mali Mühür ile Onaylama
Zaman Damgası Kullanma
Elektronik Ortamda İletme (Nihai kullanıcılara mail ile gönderme)

4. GİB portali kullananlara E-Fatura ve e-Defter
Saklama Hizmeti
e-Defter verilerinizi saklama konusunda hiçbir risk almanıza gerek yok. Hemen Digital Planet
e-Defter Saklama Hizmetine başvurun, e-Defter verilerinizin güvenliğinden tam 10 yıl boyunca
emin olun...

GİB portali E-Fatura saklama hizmeti
GİB’in e-fatura portalinde alt yazı halinde yayınlanan bilgilendirmede şöyle denilmektedir:

“6 aydan eski faturalarınız ve uygulama yanıtlarınız sistemden kaldırılacaktır.
Lütfen verilerinizi kendi bilgisayarınıza indirip saklamaya özen gösteriniz.”
Bu bilgilendirme son derece önemli olup, bugüne kadar yönetmiş olduğunuz e-faturalarınızın
silineceğini açıklayan bir beyandır. Bu faturaların güvenli bir ortama alınması ve saklanması için
GİB portalinden Digital Planet Özel Entegratörlük e-Fatura portaline hızlıca geçişinizi tavsiye
ederiz. Hızlı geçiş ile hem geçmiş fatura verinizin korunması sağlanacak hem de bundan
sonraki e-Fatura sürecinizi Digital Planet güvencesi ile GİB’in cezai yaptırımlarına karşı riskinizi
sıfırlayacaksınız. GİB e-Fatura portalini kullanmaya devam etmek isteyen mükelleflerede
sadece e-fatura saklama hizmeti verilecektir.

e-Defter Saklama Hizmeti
4. Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin
elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini
sağlayan sistemin genel adı e-Defter’dir.
• ERP uygulamasında oluşturulan e-Defter dosyasının Digital Planet Portal’a yüklenmesi ve
bulut ortamında 10 yıl süresince saklanması
• İnternet olan her yerden e-Defter arşiv dosyalarına ulaşabilme

5. e-Fatura Verilerinin CD’ye Yazdırılması Hizmeti
Gelen ve giden tüm faturalarınızın dijital verilerinin, 3 aylık aralıklarla CD’ye yazılmış olarak size
gönderilmesini ister misiniz? Detayları öğrenmek ve bu hizmete başvurmak için telefonunuzu
ya da e-postanızı bekliyoruz.
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