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 İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile lokantacılık alanında faaliyet gösterdiğinizi, 

fatura düzenleme sınırı altında kalan satışlarınız için ödeme kaydedici cihaz fişi 

düzenlediğinizi, 2012 yılından itibaren fatura düzenleme sınırı altındaki satışlarınızı perakende 

satış fişi ile tevsik etmek istediğinizi belirterek, satışlarınızın perakende satış fişi ile tevsik 

edilebilmesi halinde ödeme kaydedici cihaz bulundurma zorunluluğunuzun olup olmadığı 

hususunda Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz. 

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229'uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya 

yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi 

yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. 

 Aynı Kanun’un 232’nci maddesi hükmüne göre, tüccarlar sattıkları emtia veya 

yaptıkları işler için fatura vermek ve aldıkları emtia veya hizmet için de fatura istemek ve 

almak mecburiyetindedirler. 

 Söz konusu 232'nci maddede sayılanlar dışında kalanların, tüccarlardan satın aldıkları 

emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 2012 takvim yılı için 770 TL'yi geçmesi veya 770 

TL'den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi 

mecburidir. 

 Anılan Kanun’un 233’üncü maddesinde tüccarların fatura vermek mecburiyetinde 

olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerini perakende satış fişleri ile tevsik edecekleri 

hüküm altına alınmıştır. Aynı madde hükmüne göre makineli kasa kullanıp da müşteriye fiş 

verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburidir. 

 Diğer taraftan, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinin birinci bendinde, 

satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan 

veya aynı kimselere hizmet veren tüccarların ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

mecburiyetinde oldukları hüküm altına alınmıştır. 

 3100 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinin üçüncü bendi hükmü ile de ödeme kaydedici 

cihazların kullanılma mecburiyetinin Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen faaliyetlerle 

uğraşanlar hakkında uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. 



 

 

 Faaliyet türü itibarıyla ödeme kaydedici cihaz kullanmamaları uygun görülen 

mükellefler aynı Kanun’un ilgili genel tebliğlerinde açıklanmış olup lokantacılık faaliyeti 

ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu bulunmayan faaliyetler içerisinde yer 

almadığından, Şirketinizin ödeme kaydedici cihaz bulundurma ve kullanma zorunluluğuna 

uyması 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. 


