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 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; Kahvehane işletmeciliği 

faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellef olduğunuz, kullanmakta olduğunuz eski tip ödeme 

kaydedici cihazı hurdaya ayırarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almadan sadece adisyon 

tipi perakende satış fişi kullanarak hizmet verip veremeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızdan 

görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır. 

  

 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları 

Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "Satışı yapılan 

malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı 

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

kullanmak mecburiyetindedirler." hükmü yer almaktadır. 

  

 Aynı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında ise "Ödeme kaydedici cihazların 

kullanılması mecburiyeti Maliye Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında 

uygulanmaz" denilmektedir. 

   

 Öte yandan 209 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, münhasıran 

kahvehane işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin, adisyon tipi perakende satış fişi kullanmaları 

şartıyla ayrıca ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmadığı açıklanmıştır. 

  

 Buna göre, yukarıda belirtilen Genel Tebliğde kahvehane işleten mükellefler ödeme 

kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin dışında bırakıldıklarından, münhasıran kahvehane 

işletmenizle ilgili satışlarınızda adisyon tipi perakende satış fişi düzenlemeniz şartıyla ödeme 

kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamakta olup, istemeniz halinde işyerinizde 

ödeme kaydedici cihaz kullanabileceğiniz tabiidir. 

  

  

 Diğer taraftan, kullanmakta olduğunuz eski tip ödeme kaydedici cihazı 60 Seri No.lu 



 

 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti 

Hakkındaki Kanunla ilgili Genel Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerekli tespitleri 

yaptırdıktan sonra mali hafızası kendinizde kalmak şartıyla hurdaya ayırmanız ve bunun yerine 

adisyon tipi perakende satış fişi kullanmanız 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. 


