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 İlgide kayıtlı dilekçenizde, nakliye faaliyetinde bulunduğunuz, genellikle limandan … 

nin sahasına taşıma işi yaptığınız, işinizde kendi araçlarınızın yanısıra kiralık araçları da 

kullandığınız, hem kendi araçlarınızın hem de kiralık olarak kullandığınız araçların mazot 

ihtiyacı için mazot tankeri bulundurduğunuz ve araçlara buradan mazot temin ettiğiniz 

belirtilerek, hizmet aldığınız kiralık araçlara, kar ilave etmeden alış fiyatıyla verdiğiniz mazot 

için, mazot temini adı altında fatura kesip kesemeyeceğiniz konusunda görüş talep 

edilmektedir.  

 Katma Değer Vergisi Mükelleflerin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları 

Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 68 Seri No.lu Genel Tebliğin “Tankerlerden 

Yapılan Akaryakıt Satışları” başlıklı 4. bölümünde “İstasyon dışında müşterinin istediği 

mahalde teslim edilmek üzere tankerlerle taşınan veya taşıttırılan akaryakıt satışlarında aşağıda 

belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır. 

  a) Pompadan akaryakıt alınabilmesi için taşıtın plaka numarasının veya alıcıya ilişkin 

bilgilerin ödeme kaydedici cihaza girilmesi zorunlu olduğundan, tankere dolum yapılırken satış 

yapılacak müşterilere ait plaka no (plakası yoksa “PLAKASIZ” ifadesi yazılacaktır) ve ad-

soyad/unvan (unvan bilgilerinin kısaltılarak yazılması mümkündür) bilgileri girilecek ve satılan 

akaryakıtın cins miktar ve tutarlarını gösterecek şekilde her bir müşteri için ayrı ayrı ödeme 

kaydedici cihaz fişi düzenlenecektir. 

  b) Ödeme kaydedici cihaz fişlerinde görülen müşterilerin her biri için Vergi Usul 

Kanununa göre sevk irsaliyesi düzenlenecek ve araçta bir örneği bulundurulacaktır. 

  c) Düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişleri akaryakıtın teslimi anında müşteriye 

verilecektir…” denilmiştir. 

  Buna göre, hem kendi araçlarınızın hem de kiralık olarak kullandığınız araçların mazot 

ihtiyacı için işyerinde bulundurduğunuz tankere, akaryakıt istasyonlarından yapılan mazot 

teslimlerinin, yukarıda belirtilen 68 Seri No.lu Genel Tebliğde açıklandığı şekilde ödeme 

kaydedici cihazdan müşteri bilgileri girilmek suretiyle düzenlenecek fişlerle belgelendirilmesi 

gerekmektedir. 

  Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 ncu maddesinde faturanın, satılan 

emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağ gösterilmek üzere emtiayı 

satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu belirtilmiştir. Aynı 

Kanunun 230 ve devamı maddelerinde de faturanın şekli, nizamı ve fatura kullanma 



 

 

mecburiyeti hükümleri yer almış,231. nci maddesinin beşinci bendinde, “Fatura, malın teslimi 

veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde 

düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. 

  Yukarıdaki hükümlerden anlaşılacağı üzere, faturanın hizmetten yararlanan veya 

emtiayı satın alan adına düzenlenmesi esastır. 

  Bu hükümlere göre, hizmet aldığınız kiralık araçlara mazot satışı yapıp 

yapamayacağınız hususu Bakanlığımızın görev alanına dahil olmadığından bu konuda 

değerlendirme yapılmamakla birlikte, bu arada mazot satmanız halinde teslim bedeli üzerinden 

Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 

  Bu nedenlerle, akaryakıt istasyonlarından 68 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel 

Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde belgelendirilerek işyerinde bulundurduğunuz 

tankere alınan ve buradan söz konusu kiralık araçlara alış fiyatı üzerinden verilen mazotun 

firmanıza teslimindeki bedel üzerinden gider hesaplarınıza alınması; firmanızca kiraladığınız 

araçlara mazot tesliminde ise teslim edilen bedel üzerinden fatura düzenlenmesi 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. 


