
Cihaz faturası alan 
ceza ödemeyecek! 
Yazar-kasa uygulamasında cezalı duruma düşmemek için 
1 Temmuz'a kadar yeni cihaza ait fatura alınması gerekiyor 
Sedat YILMAZ 

3 100 Sayılı K a n u n çerçeve
sinde Yeni Nesi l Ödeme 
Kaydedici Cihazların K u l 
lanılma Mecburiyeti ve Onaylanma

sına Dair U s u l ve Esaslara İlişkin Genel 
Tebliğ'e göre, firmaların 1 Temmuz'dan it i
baren yeni nesil yazar kasa alındığına dair 
bir fatura alma zorunluluğu başlıyor. 

Cihaz üreticilerinden fatura alabilmek 
için ise mükelleflerin bugünden itibaren 1 
Temmuz'a kadar vergi dairelerine gidip, 
'yeni nesil yazar kasa kullanma izni 'n i belir
ten belgeyi almaları gerekiyor. Ancak firma 
ve esnafın büyük çoğunluğu bu değişimden 
ve gelecek cezadan habersiz. 

Seyyar kullanmayanlar rahat 
Diğer yandan faaliyetlerinde seyyar POS 

cihazı kullanan mükelleflerin dışındaki iş
letmeler ise mevcut yazar kasalarmı 2015 
sonuna kadar kullanabilecek. Bu sürede ha
fızası dolan cihazlar için işletmelere 2014 yı
lında mal i hafıza verilmeyecek. Bu çerçeve
de 2015 sonuna kadar Türkiye'de 2.2 m i l 
yon yazar kasa değişimi öngörülüyor. 

İbraz edemeyen yanacak 
Yeni yazar kasa uygulamasından i lk etap

ta sayılan 160 bin olduğu tahmin edilen faa
liyetlerinde seyyar POS cihazı kullanan mü
kellefler sorumlu. Firmalar 15 Haziran'da 
yayımlanan söz konusu tebliğe göre, 1 Tem
muz'a kadar yeni nesil POS özellikli yazar 
kasa aldıklarını belgeleyen faturalan cihaz 
üreticilerinden elde etmek zorunda. Firma
lar, E k i m 2013'e kadar da yeni cihazlarını 
çalışır hale getirmeleri gerekiyor. 

Ekim ayına yetişmesi zor 
H u g i n Yazılım Teknolojileri Genel Müdür 

Vedat Nommaz , "Geçen hafta yayımlanan 
426 nolu Vergi U s u l Kanunu Tebliği'nde, 
özellikle cihazı Maliye'ye bildirme zamanı 
konusunda 1 Temmuz'dan itibaren 90 gün

lük bir süre verildi . 1 Temmuz'da fa
tura almayanlara ceza gelecek. Bu 

f 3 ay, entegrasyon için önemli bir 
T süre. Ancak talep ve arz düşünül
düğünde uygulamanın ekim ayı-

n a yetişmesi zor" dedi. 

Yeni yazar kasa uygulamasından ilk etapta sayıları 160 bin olduğu 
tahmin edilen seyyar POS cihazları değiştirilecek. Yeni cihazlar, 
altyapıları tamamlanmış şekilde ekim ayında hazır hale getirilecek. 

Onay süreci henüz bitmedi 
Hugin Yazılım Genel Müdürü 

Vedat Nommaz, ilk aşamada Hug 
inin de içinde bulunduğu, sektör
de tecrübeli olan firmalara onay 
verilmesinin beklendi
ğini, dolayısıyla onay 
sürecinin henüz bitme
diğini söyledi. Nommaz 
şöyle konuştu: "Mobil 
kapsamında 350 bin ci
hazın üretimi ve kurulu-
mundan bahsedi-yoruz. V. Nommaz 

Faturayı kasa 
üreticisi kesecek 

VERGİ dairelerinden yeni nesil 
yazar kasa kullanma izin bel
gelerini alanların yetki verilen 
yazar kasa firmalarına gidip kasa 
satın aldıklarına dair fatura kes
tirmeleri gerektiğini belirten 
Genel Müdür Vedat Nommaz, 
"Maliyeden izin alanların sipariş
lerini alıp cihaz teslimatından 
önce fatura keseceğiz. Tebliğde 
belirtilen 3 aylık sürede de ciha
zlarını üretip kurulumunu ya
pacağız. Tabi bu süre içinde Gelir 
İdaresi ve bankaların da ente
grasyon için altyapılarını tamam
lamaları gerekiyor"diye konuştu. 

Cihaz üreticileri gerekli operasyo
nu sağlayabilmek için altyapılarını 
güçlendirip ivedi şekilde ciddi ya
tırımlar yapıyorlar. Onaylı cihazlar 

arasında tercih yapması ge
rekecek mükelleflere öneri
miz iki özelliğe 
yoğunlaşmaları: 1) Cihazın 
seyyar kullanıma uygun, 
ufak ebatlı ve hafif olması 2) 
Tüm bankalarla entegras
yon imkanı olmasıdır." 

Rekabette somut 
adımlar önemli 

"MALİYE Bakanlığı ilgili ku
rumlarıyla onay alma çalışmaları
nı yürüten üreticilere gerekli 
ortamı sağlama yönünde somut 
ve etkin adımlar atmıştır" diyen 
Hugin Yazılım Teknolojileri Genel 
Müdürü Vedat Nommaz, bu fa
aliyetler sayesinde rekabetin 
sağlanacağı ve mükelleflerin se
çim imkanlarının genişleteceği 
ortamın önemine dikkat çekti. 
Vedat Nommaz, yeni uygulama 
ile bankaların POS kiralama sis
teminin ortadan kalkacağını, 
bundan sonra cihaz sahibinin iş
letmeler olacağını kaydetti. 


