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 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin EPDK’dan lisanslı olarak otogaz 

toptan dağıtım faaliyetinde bulunduğu, bayilerinizden olan alacağınızı garanti altına almak ve 

tahsilâtlarınızı hızlandırmak için bayilere kendi adınıza kayıtlı POS cihazlarını verdiğiniz ve 

bayilerin perakende olarak nihai tüketiciye sattıkları akaryakıt ürünleri karşılığı kredi kartı 

tahsilatlarının şirketinizin banka hesaplarına aktarılmasının, ayrıca otogaz dağıtımı yapan 

tankerlerinizde mobil POS cihazı bulundurarak düzenlenen fatura bedellerine mahsuben 

bayilerden tahsilat yapılmasının 426 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükmüne 

aykırılık teşkil edip etmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

 Bilindiği gibi, 3100 sayılı Kanunla ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliğ ile taşıtlara 

perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan akaryakıt 

istasyonu işletmecilerine pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma ve bu pompalar 

kullanılarak yapılan akaryakıt satışlarını taşıtın plaka numarasını ihtiva eden ve cihaz 

yazıcısından otomatik olarak çıkan ödeme kaydedici cihaz fişleri ile belgelendirme zorunluluğu 

getirilmiştir. 

 Öte yandan, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde; 

 a) “3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz 

kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 

01.10.2013 tarihinden (427 Sıra No.lu VUK.Tebliği ile belirlendi)  itibaren yeni nesil ödeme 

kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil 

olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni 

nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu 

yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler...” açıklamaları yer almaktadır. 

 Sözü edilen 426 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde, seyyar EFT-POS 

cihazlarının, perakende teslim ve hizmet bedellerinin tahsilinde değil, münhasıran satışı yapılan 

malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlara gerçekleştirilen teslim ve hizmet (toptan 

satışların) bedellerinin tahsilinde kullanılması hâlinde, Tebliğin 4/a bölümü kapsamına 

girmediğinden, bu tahsilatlarda EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma 

zorunluluğu bulunmamaktadır. 

  Diğer taraftan, 3100 sayılı Kanunla ilgili 58 No.lu Genel Tebliğde bahsedildiği üzere, 



 

 

akaryakıt istasyonlarında özel nitelikli ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak zorunda 

olduğundan, pompalardan yapılan satışlarda (LPG dahil) seyyar EFT-POS cihazı kullanılması 

hâlinde EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması söz konusu 

olmayacaktır. Akaryakıt satışlarının mevcut uygulamaya göre pompalara bağlı ödeme 

kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirilmesine devam edilecektir. 

 Öte yandan, firmanıza ait olan POS cihazlarının bayi adreslerinde bulundurularak bu 

cihazlarla tahsilat yapılıp yapılamayacağı hususu Bakanlığımız görev alanına girmemektedir. 

Ancak, böyle bir uygulama yapılması durumunda, POS cihazının kullanılması karşılığında 

ilgili banka tarafından komisyon talep edilmesi ve firmanızca söz konusu komisyonun bayilere 

yansıtılmasının istenilmesi halinde, bayilerden firmanızca tahsil edilen komisyon tutarları için 

fatura düzenlemeniz icap etmektedir. 

  

 Bilgi edinilmesini rica ederim. 
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(*)     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. 


