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 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların finansal 

kiralamaya konu edilmesi suretiyle müşterilerinize temin edilmesinin mümkün bulunup 

bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

 426 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Vergi Usul Kanununun mükerrer 

257 nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden satışı yapılan malları aynen veya 

işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren 

birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul 

Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının 

belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin 

Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak 

zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” 

kullanma mecburiyeti getirilmiştir. 

 Aynı Genel Tebliğin 7 numaralı bölümünde "3100 sayılı Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna 

dayanılarak çıkarılan tebliğlerin ve diğer ikincil mevzuatın, bu Tebliğe ve 5 inci bölümde 

sayılan dokümanlara aykırı olmayan hükümleri, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulamaları 

bakımından uygulanmaya devam edilir." denilmiştir. 

 3100 Sayılı Kanunun 9. maddesinin 3. fıkrasında ise "kullanılan ödeme kaydedici 

cihazlar, ilgilinin gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti sona ermedikçe haczedilemez" 

hükmü yer almaktadır. 

 Bu hükümlere göre, mükelleflerce kullanılan ve kamu alacağının tayinine esas olan 

bilgileri güvenli bir şekilde kayıt altına alan ödeme kaydedici cihazlar, ilgilinin gelir veya 

kurumlar vergisi mükellefiyeti sona ermediği sürece "haczi caiz olmayan mallar" arasında 

sayılmakta ve gerek kamu alacağı, gerekse özel alacaklara istinaden haczedilememektedir. 

 Yukarıdaki açıklamalar ışığında yeni nesil ödeme kaydedici cihazların; 

 1- Finansal kiralama şirketi aracılığıyla alınması ve finansal kiralamaya konu olması, 

 2- Finansal kiralama işlemi için finansal kiralama sözleşmesi dışında ayrıca fatura 

düzenlenmesi ve cihazın vergi dairesine kayıt ve ödeme kaydedici cihazlara ait levha alma 

işleminin bu faturaya ve sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilmesi, 



 

 

 3- Finansal kiralama şirketinin, teslim ettiği cihazları, kiracının vergi mükellefiyeti sona 

ermediği sürece başkasına devretmemesi ve bunun sağlanması için finansal kiralama 

sözleşmesine "teslim edilen cihazların bir başkasına devredilmeyeceğine ve sözleşme süresi 

sonunda cihazın mülkiyetinin kiracıya geçeceğine" dair hüküm konulması, 

 4- Kiracının, işi bırakması veya yeni ödeme kaydedici cihaz alması sebebiyle 

kullanmakta olduğu cihazlarını satmak veya finansal kiralama şirketine iade etmek istemesi 

halinde, 60 Seri No.lu Genel Tebliğin 6 ıncı bölümündeki açıklamalara (mali hafıza değişikliği 

hariç) göre işlem yapılması, 

 5- Kiralama işlemi ile ilgili olarak finansal kiralama şirketinin ve kiracının 50 Seri 

No.lu Genel Tebliğin A/l. bölümündeki açıklamalara göre hareket etmeleri, bu kapsamda kiracı 

tarafından yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alımına dair vergi dairesinden izin yazısı alınması, 

bu yazının kiralama şirketine ibraz edilerek iktisabın gerçekleştirilmesi, ödeme kaydedici cihaz 

satışı yapan kişi veya kuruluşların, cihazın ruhsatnamesinin satışa ilişkin kısımlarını gerektiği 

şekilde doldurup imzaladıktan sonra noksansız olarak mükellefe teslim etmesi, satış sonuçlarını 

ilgili vergi dairelerine bildirmesi, 

 şartıyla finansal kiralama yolu ile alınıp kullanılması mümkün 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. 


