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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

 

 

I- YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KAYIT ETTİRME 

SÜRELERİ DEĞİŞMİŞTİR. 

 

 
07.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 437 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 

yeni nesil ödeme kaydedici cihazların vergi dairesine kayıt süresi değiştirilmiştir. 

 

 426 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz 

kullanmak mecburiyetinde olup belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler alış 

faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının 

düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle müracaat 

ederek cihazlarını  kayıt  ettirmek zorundaydı.  

 

Bu defa yapılan değişiklikle mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse 

mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici 

cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde 

bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan 

bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir. 

Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için 

ayrı ayrı olmak üzere "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı söz konusu süre içerisinde vergi 

dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır. 

 
Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin 

başlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, söz konusu 15 günün 

sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde 

kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını alacaklardır 
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II- VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN 

BASIM VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ BİLDİRİM SÜRESİ DEĞİŞMİŞTİR. 

 
07.08.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 438 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

ile matbaa işletmecilerinin basım ve dağıtımını yaptıkları belgeler ve basım ve dağıtımı yapılan belgelere 

ilişkin olarak düzenleyecekleri bilgi formunun elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir 

Vergi Dairesine gönderilme süresi değiştirilmiştir. 

 

Vergi Mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtımına ilişkin olarak düzenlenen 

bilgi formu ile basım ve dağıtımı yapılan belgelere ilişkin formun daha önce “en geç düzenlendiği günü 

izleyen günün sonuna kadar” olan gönderilme süresi, “en geç düzenlendiği günü izleyen onbeşinci 

günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden gönderilecektir”  olarak değiştirilmiştir. 

 

III- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER LİSTESİNE YENİ 

İKTİSADİ KIYMETLER EKLENMİŞTİR. 

 
07.08.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 439 seri nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 

mevcut amortismana tabi iktisadi kıymetler listesine eklenen ve değiştirilen satırlar aşağıdaki gibidir. 

 

3.65. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir. 

 

    3.65.1   Su taşımaya mahsus damacanalar        3 % 33,33 

 

29.1. satırı değiştirilmiş olup aşağıdaki gibidir. 

 

  29. 1.     

Çimentolu yonga ve lif çimento levha 

imalatında kullanılan iktisadi kıymetler      15     % 6,66 

 

29.1 satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki 29.1.1. ve 29.1.2. satırlar eklenmiştir. 

 

    29.01.1.   Plastik kalıplar 2 % 50 

    29.01.2.   Çelik sac kalıplar ve ayraçlar 5 % 20 

 

45.1.8.satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir. 

 

    45.1.9.   Güneş enerjisi santrali 10 % 10 

 

 

Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz.  

 

Saygılarımızla, 

KANIT YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 

 


