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 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Hollanda vatandaşlarına yine Hollanda'da 

bulunan ve sözleşme yaptığınız …. unvanlı proje sahibi firmanın şirketinize verdiği yetki ile 

projede ürünü bulunan Hollanda firmalarının ürünlerinin telefon ve internet aracılığı ile 

pazarlamasını yaptığınız, satışını gerçekleştirdiğiniz ürünlerin Hollanda vatandaşlarına 

teslimatının üretici firma tarafından yapıldığı, şirketinizin ürün ile ilgisinin olmadığı, 

şirketinizce potansiyel müşterilerle ürün satıcısı arasında bağlantı kurularak ilgili firma adına 

pazarlamasını yaptığınız ürünler için ….. firmasından komisyon ücreti aldığınız belirtilerek 

ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı hususunda 

Başkanlığımız görüşü istenilmektedir. 

 Bilindiği üzere, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 1’ inci maddesinin 1’ inci fıkrasında, 

satışı yapılan malları aynen veya işledikten sonra satışını yapanlar dışındakilere satan veya aynı 

kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların, bu Kanuna göre ödeme kaydedici 

cihaz kullanmak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır. 

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232' nci maddesinde; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 

kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler: 

 1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; 

 2. Serbest meslek erbabına; 

 3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara; 

 4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere; 

 5. Vergiden muaf esnafa. 

 Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve 

almak mecburiyetindedirler. 

  Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit 

usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları 

emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere) 800 



 

 

TL'yi geçmesi veya bedeli 800 TL' den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi 

yapanın fatura vermesi mecburidir.”  hükmü yer almaktadır. 

  Buna göre, özelge talep formunuzda belirtildiği şekilde, … unvanlı proje sahibi 

firmanın verdiği yetki ile projede ürünü bulunan Hollanda firmalarının ürünlerinin telefon ve 

internet aracılığı ile pazarlanmasını ve satışını gerçekleştirdiğiniz ürünlerin Hollanda 

vatandaşlarına teslimatının, üretici firma tarafından yapılması, şirketinizin ürün ile ilgisinin 

olmaması ve şirketinizce potansiyel müşterilerle ürün satıcısı arasında bağlantı kurularak ilgili 

firma adına pazarlamasını yaptığınız ürünler için …. firmasından alınan komisyon ücreti için 

fatura düzenlenmesi halinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz 

bulunmamaktadır. Ancak, bu tür satışlar yanında işyerinizden müşterilerinize doğrudan satış 

yapmanız durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232'nci maddesine göre fatura 

düzenleme zorunluluğu olmayan satışlarınızı belgelendirmek için ödeme kaydedici cihaz 

kullanmanız gerektiği tabiidir. 

 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. 


