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KONU: YENİ NESİL ÖKC KULLANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN 488 ve 489 SIRA NO.LU VUK
TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI.
21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyetine İlişkin;
426 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapan 488 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yapılan
değişiklik sonrasında işletme büyüklüğü ve kullanılan sistemin mahiyetinin bir ayrımı yapılmaksızın, tüm
mükellefler açısından mali hafızalarının dolmamış olması nedeniyle hali hazırda kullanılabilecek durumda
olan olup, eski nesil yazarkasaların mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir.
483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapan 489 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yapılan
değişim sonrasında, diğer tüm mükelleflere sunulduğu gibi; organize perakende sektöründe kullanılan
eski nesil ödeme kaydedici cihazların da mali hafızasının dolacağı zamana kadar kullanılabilmesi imkanı
getirilerek alım tarihinden sonra azami 10 yıllık süre ile kullanılabileceği şartı kaldırılmıştır.
Sonuçta;
Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti veren
mükellefler hariç; yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti, mevcut eski nesil ödeme
kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren
durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün(kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde
başlayacaktır.
ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin Bildirilmesi:
Mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar
kullanabilecekleri 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme
kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z)
raporlarına ait mali bilgiler; 1/7/2018 tarihinden itibaren;
a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,
b) Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri
aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen “Perakende Mal
Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,
c) Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri
üzerinden,
olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Yöntem
tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık tarafından
ayrıca duyurulacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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