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Yasar Kasa Yasası 2020
TSE süresi 30.09.2020 - şimdi harekete geçin

30 Eylül 2020’de teknik güvenlik tertibatı (TSE) bulunmayan yazar kasalar için itiraz etmeme süresi  
sona ermektedir. Bu tarihten sonra TSE’siz bir yazar kasa ile yapılan her işlem illegaldir.  

Yazar kasanızın yasal gereksinimleri karşıladığından geç olmadan emin olun. Bu sadece bir yazılım 
güncellemesi veya yeni bir yazar kasa satın alarak mümkün olabilir. 2019 yılı ortasından önce 
edinilen yazar kasalar bu gereksinimleri yazılım güncellemesi yapılmadan karşılayamaz.

Bremen dışındaki tüm eyaletlerde son tarih zımnen 31 Mart 2021’e kadar uzatıldı. 
Ancak bu eyaletlerde de en geç 30 Eylül 2020’ye kadar (Brandenburg, Aşağı Saksonya, Renanya-Palatina 
ve Saksonya’da 31 Ağustos 2020’ye, Berlin’de ise 30 Ağustos 2020’ye kadar) zamanında bağlayıcı olarak 
bir TSE kurulumu veya entegrasyonu için bir yazar kasa bayisini veya yazar kasa alanında başka bir hizmet 
sağlayıcısını görevlendirdiğinizi kanıtlamak durumundasınız.

Satın alma belgesi talep üzerine vergi dairesine beyan edilmelidir.

   Yüksek cezalar kesilebilir
Eğer
• 30.09.2020 tarihinden sonra Bremen’de TSE’siz bir yazar kasa kullanıyorsanız, 
• 30.09.2020 tarihinden sonra Baden-Württemberg, Bavaria, Hamburg, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya, 

Mecklenburg-Western Pomerania, Saarland, Saksony-Anhalt, Thüringen veya Schleswig-Holstein’da 
TSE satın alma kanıtı sunamazsanız,

• 31.08.2020 tarihinden sonra Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz veya Saksonya’da TSE siparişi 
vermediyseniz veya TSE kurulumu için bağlayıcı bir tarih kararlaştırılmadıysa

• 30.08.2020 tarihinden sonra Berlin’de TSE kurulumu için bağlayıcı bir tarih kararlaştırılmadıysa 
yüksek para cezaları ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Gastronomi branşının bir kısmı TSE eksikliğinden dolayı   25.000 €  ‘ya kadar para cezaları  
ödeme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sunduğumuz çözümlerde, bundan kaçınmak için her şey  
mevcut. İş yeriniz için en uygun çözümü bulmak için bizimle irtibata geçin.

Bu para cezası, gelir tahmini veya vergi kaçırmaya yönelik cezai vergi işlemleri gibi herhangi bir vergi 
cezasından bağımsızdır.*

   Daha ne bekliyorsunuz? 
Size Duratec digital world ile basit ve uygun bir yazar kasa çözümü sunuyoruz. Yasalara uygun ve daha 
yüksek ciro için çevrim içi hizmetlerle. TSE’yi aylık 7,90 €’ya kiralayabilir veya bir defaya mahsus 199,00 € 
ödeyerek satın alabilirsiniz. Satın alma opsiyonunda 99,00 € tutarında kurulum masrafları alınır. 

Bizi arayın 0251/28 56-158 veyailetişim formunu doldurun.

*25 Kasım 2010’dan sonra ve 1 Ocak 2020’den önce edinilen ve26 Kasım 2010 tarihli BMF (Federal Maliye Bakanlığı) yazısının gerekliliklerine 
uygun olan (BStBl. I S. 1342), yapıları nedeniyle Vergi Mevzuatının 146a maddesinin gerekliliklerine uygun olarak yükseltilemeyen yazar kasalar 
31 Aralık 2022 tarihine kadar Vergi Mevzuatı madde 146a ve madde 379, paragraf 1, bent 1 ve paragraf 4’ten farklı olarak 31 Aralık 2022 tarihine 
kadar kullanılabilir.

https://www.duratec-kassen.de/de/kontakt/

