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ÖZETİ

: Tebliğde yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanan mükelleflerin “Z”

Dair Tebliğ (Sıra No: 450
450)

raporlarını ayrıca kâğıda basmak ve bu şekilde muhafaza etme zorunluluğu
kaldırıldığı belirtilmiştir.

15 Haziran 2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 426 sıra No’lu VUK
Genel Tebliğinde, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve
onaylanmasına dair usul ve esaslara açıklamalar bulunulmuştur.

Bu defa 3 Haziran 2013 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 450 sıra No’lu
VUK Genel Tebliği ile 426 sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde bir takım değişiklikler
yapılmıştır.

Tebliğe göre 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ödeme kaydedici cihaz kullanan
mükellefler, bu cihazları kullanmak suretiyle satış yaptıkları her iş gününün sonunda,

cihazlarında “Z” raporunu oluşturmak, kağıda basmak ve işletmede muhafaza etmek

zorundadırlar. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda da “Z” raporu oluşturma zorunluluğu
devam etmekle birlikte, söz konusu raporlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda
elektronik ortamda muhafaza edildiğinden bu cihazları kullanan mükelleflerin “Z”
raporlarını ayrıca kâğıda basmak ve bu şekilde muhafaza etme zorunluluğu kaldırılmıştır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mutlukent Mahallesi 1978. Cadde No:14 – 06810 - Ümitköy/Ankara Tel - Faks : +90 312 441 56 60 - 441 32 12
Email: info@meridyendenetim.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29375

TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 450)
15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’ nin
"5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Onayı ve Teknik Özellikleri" bölümünde yer alan "Yeni nesil ödeme
kaydedici cihazların onaylanabilmesi için aşağıdaki belgelerde belirtilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin sağlanmış
olması gerekir." cümlesinden sonra gelen (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bölüm sonuna takip eden
paragraf eklenmiştir.
“a. Yeni Nesil ÖKC uygulamasına ilişkin Teknik Kılavuzlar.”
“c. Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü dokümanları.”
“Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler, bu
cihazları kullanmak suretiyle satış yaptıkları her iş gününün sonunda, cihazlarında “Z” raporunu oluşturmak, kağıda
basmak ve işletmede muhafaza etmek zorundadırlar. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda da “Z” raporu oluşturma
zorunluluğu devam etmekle birlikte, söz konusu raporlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda elektronik ortamda
muhafaza edildiğinden bu cihazları kullanan mükelleflerin “Z” raporlarını ayrıca kâğıda basmak ve bu şekilde
muhafaza etme zorunluluğu kaldırılmıştır.”
Tebliğ olunur.
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