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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 12.03.2019 

         Sayı  : 2019/39 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları 

 

 -İnteraktif Vergi Dairesinden, Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi 

İndirimi Müessesesine (% 5) İlişkin Durumunuzu Sorgulayabilirsiniz. 

 

 -Gelir İdaresi Başkanlığı, Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan 

Mükelleflere İlişkin Duyuru Yayınlamıştır. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. İnteraktif Vergi Dairesinden, Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimi 

Müessesesine (% 5) İlişkin Durumunuzu Sorgulayabilirsiniz. 

 

           Bilindiği üzere; Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesi hükümlerine 

göre vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi (%5) müessesesinden, anılan 

maddede sayılan şartları taşıyan mükellefler yararlanabilmektedir. 

 

          Bu kapsamda; mükelleflerin beyannamelerini vermeden önce durumlarını 

sorgulayabilmeleri amacıyla hazırlanan sorgulama ekranı Gelir İdaresi Başkanlığının 

https://ivd.gib.gov.tr adresindeki İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan “Sorgulamalar” 

sekmesi altında gelir vergisi mükellefleri için uygulamaya açılmıştır.  

 

         Kurumlar vergisi mükellefleri için söz konusu sorgulama ekranı beyan dönemi 

başlamadan önce (1 Nisan) kullanıma açılacaktır. 

 

2. Gelir İdaresi Başkanlığı, Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan 

Mükelleflere İlişkin Duyuru Yayınlamıştır. 

 

         Gelir İdaresi Başkanlığı eski nesil ÖKC kullanan mükelleflerle ilgili aşağıdaki 

08.03.2019 tarihli duyuruyu yayınlamıştır. 

 

“Başkanlığa intikal eden olaylardan, eski nesil ÖKC’lerin hurdaya ayrılması ve 

kayıtlardan silinmesine yönelik iş ve işlemler hakkında tereddüt edilen hususlar ile ilgili 

olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  
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Bilindiği üzere, 3100 Sayılı Kanun kapsamında yayımlanan 9 Seri No.lu Genel 

Tebliğin"1.Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Kayıt ve Tasdik İşlemleri" başlıklı 

bölümünde, ÖKC'lerin kayıt işlemini müteakip "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait 

Levha'nın mükelleflere verileceği, kayda ilişkin belgeler ile bu levhada yer alan bilgilerin 

mükelleflerin vergi dairesindeki dosyasında saklanacağı, işi bırakma, yeni bir cihaz 

alma veya herhangi bir nedenle eski cihazlarını hurdaya ayırılmasının istenmesi 

durumunda işlemlerin 60 Seri No.lu ÖKC Genel Tebliğin "4.Hurdaya Ayrılan Cihazlar" 

başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde ÖKC'lerin hurdaya ayrılma 

işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan, 483 Sıra No.lu VUK Genel 

Tebliği ve bu Tebliğde belirtilen yetkiler çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanıp 

www.ynokc.gib.gov.tr internet adresinde yayınlanan Teknik Kılavuzlara göre; gerek 

eski nesil gerekse yeni nesil ÖKC'lerden gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet 

satışlarına ilişkin aylık satış raporu bilgilerinin ÖKC bazında GİB'e bildirilmesi yükümlülüğü 

getirilmiş olduğundan GİB bilgi sistemlerinde yer alan ÖKC kayıt bilgilerinin doğruluğu 

önem arz etmektedir.  

 

Mükellefiyeti devam eden (faal) mükelleflerin sahip oldukları ÖKC'lerinin hurdaya 

ayırma işlemlerinin yapılmasına rağmen, zamanında vergi dairesine bildirilmemesi vb. 

sebeplerle hâlâ GİB Bilgi Sistemlerinde (Tercih Bildirim Ekranı/Adıma Kayıtlı Ödeme 

Kaydedici Cihazlar) aktif olarak görünmesi durumunda; hurdaya ayrılan cihaza ait 

servis tutanağı veya ÖKC levhasından herhangi birinin ibraz edilmesiyle ya da bu 

belgeler ibraz edilememekle/vergi dairesi tarh dosyası içeriklerinden ulaşılamamakla 

birlikte vergi dairesi/mal müdürlüğüne verilecek yazılı dilekçe üzerine ilgili cihazlara ait 

kayıtlar silinebilecektir.  

 

Konu ile ilgili olarak, mükellefler tarafından kullanılan eski nesil ÖKC’leri fiilen hurdaya 

ayrıldığı halde GİB Bilgi Sistemlerinde (Tercih Bildirim Ekranı/Adıma Kayıtlı Ödeme 

Kaydedici Cihazlar) aktif olarak görünmesi durumunda ilgili cihaza ait kayıtların silinmesi 

için vergi dairesi/mal müdürlüğüne verilmesi gereken dilekçe örneği ekte yer 

almaktadır.” 
 

                                  Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


