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Amaç:
483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 4 üncü maddesi ile getirilen düzenlemenin temel
amacı, gerek eski nesil ÖKC’lerden gerekse yeni nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet
satışlarına ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bilgi işlem sistemlerine elektronik ortamda
ulaştırılmasının sağlanmasıdır.
Mezkûr Tebliğin “ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e bildirilmesi” başlıklı 4
üncü maddesi uyarınca; eski nesil yazarkasalarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini
gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilme imkanı verilen mükelleflerin, düzenlenen ÖKC (Z)
raporlarına ait mali bilgileri; 1/1/2019 tarihinden itibaren, ÖKC TSM Merkezleri üzerinden, e-Arşiv
üzerinden ve internet vergi dairesi üzerinden olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik
ortamda bildirmesi gerekmektedir.
İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderme yöntemini seçen mükelleflerin Eski Nesil ÖKC’lerden
gerçekleştirilen satışlara ilişkin Aylık Toplam Satış Tutarı (KDV Dahil) ve Aylık Toplam KDV Tutarı
bilgilerini ilgili aya ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar GİB’e elektronik
ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

Eski Nesil ÖKC’lere İlişkin Mali Bilgileri İnternet Vergi Dairesi üzerinden bildirmek
için yapılması gereken işlemler nelerdir?

https://intvrg.gib.gov.tr/ linkinden İnternet Vergi Dairesi ana sayfası açıldıktan sonra internet vergi dairesine
T.C Kimlik No, e-Devlet Yöntemi veya Kullanıcı Girişi seçeneklerinden biriyle giriş yapılır.

Eski ÖKC’lere ilişkin mali bilgi girişini kimler nasıl yapabilecektir?
ÖKC Mali Rapor bildirimlerini “İnternet Vergi Dairesi” üzerinden bildirmek isteyen mükellefler, 3568
sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren meslek mensupları ile aracılık ve sorumluluk sözleşmesi
imzalamak ve muhasebecilerine bildirim doldurma yetkisi vererek yapabilirler. Mükellefler www.gib.gov.tr
adresi internet vergi dairesi sayfasında bulunan formlar başlığı altındaki İnternet Hizmetleri Kullanımına
İlişkin Yetki Verme Formu nu doldurup bağlı bulunduğu vergi dairesine vererek muhasebecilerini
yetkilendirebilmektedirler. Dileyen mükellefler bilgi girişlerini kendileri de yapabileceklerdir.

Giriş yapıldığında; Bu kullanıcıya verilen yetki sınırları içerisinde ekran görüntüsü gelecektir.

Bu ekrandan ÖKC İşlemleri/Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri menüsü seçilerek
işlem yapılacaktır.
Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri butonunu seçmesi durumunda aşağıdaki ekran
gelecektir.

Bildirim Girişi/Güncelleme butonu seçilmesi durumunda aşağıdaki ekran gelecektir.

Ekranda bu işaret varsa muhasebecinin yetkisi ile giriş yapılacaktır. Bu işaret mevcut değilse ÖKC’lere
ilişkin ilgili dönem mali bilgileri mükellef tarafından girilecektir.
Dönem seçilmesi sonrası mükellefin adına kayıtlı eski nesil ödeme kaydedici cihazlar listelenecektir.
Eski Nesil ÖKC’lere ilişkin Mali Bilgilerin GİB’e bildirim yükümlülüğü Ocak 2019 tarihi itibariyle
başlaması (Şubat 2019 ayında Ocak 2019 ayının verilerinin bildirilmesi) nedeniyle önceki dönemlerin
seçilmesi ve bildirim yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Satır bazında Aylık Toplam Satış Tutarı (KDV Dahil) ve Aylık Toplam KDV Tutarı bilgileri girilerek
Kaydet butonuna basılmalıdır. Kaydet Butonuna basılmadıkça kayıt yapılmaz. Kayıt yapılması sonrası
kaydın yapılıp yapılmadığı konusunda mesaj verilerek uyarı gelmektedir.

Bildirimi Yapılan Eski Nesil ÖKC’lere ilişkin Mali Bilgiler Nasıl Güncellenebilir?
Herhangi bir nedenden dolayı ÖKC Mali Bilgilerinin hatalı girilmesi durumunda Bildirim
Girişi/Güncelleme ekranından ilgili dönem seçilmek suretiyle söz konusu cihazlara ilişkin doğru bilgi
girilerek yeniden kaydet butonuna basılır.
Ancak Eski Nesil ÖKC Bildiriminin bu ekrandan güncellenebilmesi için tercih edilen yöntemin internet
vergi dairesi olması gerekmektedir.
Mükellefler güncelleme işlemlerini, tercih edilen bildirim yöntemi üzerinden yapabileceklerdir.

Bildirimi Yapılan Eski Nesil ÖKC’lere ilişkin Mali Bilgiler Nasıl Görüntülenebilir?
Görüntüleme butonu seçilmesi durumunda aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir.

Mükelleflerin gerek Dönem bazında gerekse Cihaz bazında sorgulama yapması mümkündür.


Dönem bazında sorgulama yapması durumunda aşağıdaki ekran görüntüsü gelir.

Bu ekranın sonuç kısmında Toplam Satış Tutarı ve Toplam KDV tutarı görüntülenir.
Ayrıca seçilen döneme ilişkin bilgi girişi yapılan ÖKC’ler de görüntülenebilmektedir.


Cihaz bazında sorgulama yapıldığında girilen cihazın numarasına göre yapılan tüm kayıtlar gösterilir.

Bildirim Girişi Yapılmayan Eski Nesil ÖKC’ler Nasıl Görüntülenir?
“ÖKC Bildirim Girişi Yapılmayanlar” seçilmesi durumunda aşağıdaki ekran gelecektir.

Mükellefin dönem bazında bilgi girişi yapılmayan Eski Nesil ÖKC’leri listelenir.

Bu bölümden bildirim yapmak mümkün değildir. Bildirim yapılabilmesi için Bildirim
Girişi/Güncelleme ekranından giriş yapılmalıdır.

