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MADDE 1 –  15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin
Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünün ikinci paragrafının (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“c)  (a)  ve  (b)  bentleri  dışında  kalan  mükelleflerin  yeni  nesil  ödeme kaydedici  cihaz  kullanım
mecburiyeti,  3100  sayılı  Kanun  ve  ilgili  mevzuat  hükümlerine  tâbi  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 başlayacak olup
dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları
alarak kullanabileceklerdir.

d) Mükellefler,  3100 sayılı  Kanun ve ilgili  mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil  ödeme
kaydedici cihazlarını mali  hafızaları  doluncaya veya mali  hafıza değişimini gerektiren durumun
oluştuğu  tarihe  kadar  kullanabilecek  olup,  mali  hafızaları  dolan  veya  mali  hafıza  değişimini
gerektiren  bir  halin  ortaya  çıkması  halinde  bu  cihazlara  yeni  malî  hafıza  takılmaz  ve  cihaz
Bakanlıkça  yayımlanan  Genel  Tebliğlerde  belirlenen  usul  ve  esaslar  çerçevesinde  hurdaya
ayrılır.Cihazı  hurdaya ayrılan mükellefler  yeni  nesil  ödeme kaydedici  cihazları  almak suretiyle
yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

e) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükelleflerin 3100 sayılı Kanun ve ilgili
mevzuat  hükümlerine  tâbi  mevcut  eski  nesil  ödeme  kaydedici  cihazlarının  yeni  nesil  ödeme
kaydedici cihaz ile değişim mecburiyeti, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali
hafıza  değişimini  gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli
yörelerde 60 gün)  içinde başlayacak olup dileyen mükellefler  bu tarihten önce de Bakanlıkça
onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğ grubu: 
- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ
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