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 İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin faaliyet konusunun akaryakıt ticareti olduğu 

belirtilerek dağıtıcı firmalardan şirketinize ait tankerlerle veya taşıma işi yapan firmalar 

vasıtasıyla akaryakıt aldığınızı, almış olduğunuz akaryakıtı firmanıza gelmeden doğrudan son 

tüketiciye sattığınızda yapacağınız satışları, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlemeden, sevk 

irsaliyesi düzenleyerek gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız 

görüşü sorulmaktadır. 

 Konu ile ilgili olarak  28.08.2008 tarih ve 10 sayılı Ödeme Kaydedici Cihaz 

Sirkülerinde aşağıda belirtilen  açıklamalar yapılmıştır. 

 " Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliğ ile 

taşıtlara perakende olarak 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 getirilmiş, 68 Seri No.lu 

Tebliğin 4 üncü bölümünde de akaryakıt istasyonlarındaki pompalardan tankerlere dolum 

yapılarak müşterilerin istedikleri mahalde teslim edilen akaryakıt satışlarına ilişkin 

düzenlemelere yer verilmiştir. 

           Görüleceği üzere bahse konu zorunluluk, akaryakıt istasyonlarındaki pompalardan, 

taşıtlara perakende olarak veya tankerlere dolum yapılmak suretiyle gerçekleştirilen akaryakıt 

satışlarını kapsamakta, akaryakıt istasyonları dışında pompalar kullanılmaksızın tankerlerle 

yapılan toplu akaryakıt satışları ile ilgili bulunmamaktadır. 

 

       Bu nedenle, akaryakıt istasyonları dışında rafineri, tank, depo vb. yerlerden tankerlerle 

alınan ve doğrudan müşterilerin depolarına boşaltılmak veya gösterdikleri yere teslim edilmek 

suretiyle gerçekleştirilen toplu akaryakıt satışlarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici 

cihaz fişlerinin değil Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümlerinde yazılı 

belgelerin kullanılması gerekmektedir." 

        Buna göre, akaryakıt istasyonunuz dışında, dilekçenizde belirtmiş olduğunuz dağıtıcı 

firmalardan tankerlerle almış olduğunuz akaryakıtı deponuza boşaltmadan tüketicilerin 

depolarına veya gösterdikleri yere teslim etmek suretiyle gerçekleştireceğiniz toplu akaryakıt 



 

 

satışlarınızın belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihaz fişlerinin değil Vergi Usul 

Kanununun belge düzenine ilişkin hükümlerinde yazılı belgelerin kullanılması 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. 


