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Konu : Oto mazot pompa ayar ve enjektör 
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 İlgide kayıtlı dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numaralı 

mükellefi olduğunuzu, dizel pompa enjektör ayar ve tamir işi yaptığınızı ancak direk olarak 

parça satışınız olmamakla beraber, yaptığınız tamir esnasında ihtiyacınız olan parçaları da 

önceden temin ederek deponuzda bulundurduğunuzu ve müşterinize fatura düzenlerken işçilik 

ile kullandığınız parçaların ayrıntılı olarak dökümünü yaptığınızı belirterek, bu faaliyetinizden 

dolayı ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin olup olmadığı hususunda 

Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir. 

  

 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları 

Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında; “ Ödeme 

kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen 

faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz.”  hükmü yer almaktadır. 

  

  Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 38 Seri No'lu Genel 

Tebliğin 3. Bölümünde sayılan işlerle uğraşan oto sanatkarları  (motorlu kara taşıtlarının bakım 

ve onarımı ile uğraşanlar) yedek parça satışı yapmamaları ve Vergi Usul Kanunu’nun ilgili 

hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme 

kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti  dışında bırakılmışlardır. 

  

 Ancak konu ile ilgili olarak …. Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan 10.02.2010 tarih 

ve 4512 sayılı yazıda; 09.02.2010 tarihinde nezdinizde düzenlenen 09.02.2010 tarih ve 

2010020945502/2 sayılı yoklama fişi ile “……” adresinizin iki katlı olduğu, zemin katta 

tamirat işinin yapıldığı, üst kattın ise yazıhane depo ve atölye olarak kullanıldığı, işyerinizde 

müşterilerinize perakende olarak mazotlu araçların pompa ve enjektörlerine ait yedek parça 

satışı yapıldığının tespit edildiği bildirilmiştir. 

  

 Buna göre, oto mazot pompa ayar ve enjektör tamirciliği faaliyetiniz yanında ayrıca 

müşterilerinize perakende olarak yedek parça satışı yapılması nedeniyle ödeme kaydedici cihaz 

kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır. 



 

 

 

  

 Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh 

edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 


