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 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, oto yedek parça satışı faaliyetinizden dolayı 

ödeme kaydedici cihazı kullanmak mecburiyetinde olduğunuzu belirterek, firmanızın 

02.10.2015 tarihinde tasfiyeye girmesi sebebiyle 01.01.2016 tarihinde yeni nesil ödeme 

kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağınız hakkında Başkanlığımızdan görüş talep 

edilmektedir. 

 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son 

paragrafında Vergi Usul Kanununun mükerrer 257'nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan 

yetkiye dayanılarak "... 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 (6.12.1984 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. 

 25/12/2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 466 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğinde, "…Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 

2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden 

belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı: 

 -  1 milyon TL'yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden, 

 -  1 milyon TL'den 500 Bin TL'ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden, 

 -  500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden, 

 -  150 Bin TL'den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden, 

 itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır. 

 ... 

 Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer 

Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 

Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31'de belirlenmiş olan "Bilgisayar Bağlantılı Ödeme 

Kaydedici Cihazları"  kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma 

mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok 



 

 

sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre 

olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu 

cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun 

şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş 

hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2017 olarak belirlenmiştir…." açıklamaları yer 

almaktadır. 

 Diğer taraftan; Vergi Usul Kanunun 161'inci maddesine göre, işi bırakma vergiye tabi 

olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona erdirilmesini ifade eder. İşlerin 

herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz. Aynı 

Kanun'un 162'inci maddesine göre ise tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyetin vergi ile ilgili 

muamelelerin tamamen sona erdirilmesine kadar devam etmesi ve bu hallerde tasfiye 

memurları veya iflas dairesi tarafından, tasfiye veya iflas kararlarını ve tasfiyenin veya iflasın 

kapandığının vergi dairesine ayrı ayrı bildirilmesi zorunludur. 

 Tüzel kişilerin mükellefiyetlerinin sona erdirilmesi tasfiye ve iflas hallerinde söz 

konusu olmaktadır. Bir başka ifadeyle mükellefin işi bırakmış sayılabilmesi için işi ile ilgili 

tedarik işlemlerini durdurmasının yanı sıra, işletmede bulunan emtia stokları ile diğer döner ve 

sabit değerlerinin de elden çıkarılması veya bu varlıkların işletme sahiplerince işletmeden 

çekilmiş olması, tüzel kişiliğe haiz mükelleflerin ayrıca tasfiye sürecinin tamamlanarak ticaret 

unvanlarının sicilden silinmesi gerekmektedir.            

 Yukarıdaki açıklamalar uyarınca, tasfiye süreci sona ermemiş olan firmanızın halen 

faaliyetine devam ediyor olması nedeniyle tasfiye işlemi sona erinceye kadar işletmenizden 

yapacağınız perakende nitelikli mal satışları ve hizmet ifalarınızın belgelendirilmesinde (yeni 

nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz başlayıncaya kadar), mevcut ödeme 

kaydedici cihazı kullanmanız, 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen ve 

durumunuza uyan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin başladığı tarih 

itibariyle tasfiye  işleminin tamamlanmamış olması halinde ise bu tarihten itibaren yeni nesil 

ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmanız gerekmektedir. 

 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. 


