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 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ödeme kaydedici cihaz satışı faaliyetinde 

bulunduğunuz, müşterilerinizin vergi dairesinden almış oldukları izin yazılarının düzenlenme 

tarihinden itibaren  15 gün içinde yazar kasa satışı yaptığınız, bu süre geçmişse izin yazısının 

yenilenmesini istediğiniz belirtilerek,  bahse konu izin yazılarının geçerlilik süresi hakkında 

Başkanlığımızdan görüş sorulmaktadır. 

 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları 

Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1/1 inci maddesinde "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." hükmüne yer verilmiştir. 

 Anılan Kanunla ilgili 50 Seri No.lu Genel Tebliğin Ödeme Kaydedici Cihazların Satışı 

A Bölümünde;  

 " 1 - Ödeme kaydedici cihaz satıĢı yapan kiĢi veya kuruluĢlar; 

 a) Ödeme kaydedici cihaz kullanmakla yükümlü olduklarını, bağlı bulundukları vergi 

dairesinden alacakları yazıyla belgeleyen mükelleflere ödeme kaydedici cihaz satacaklardır. 

Diğer bir ifadeyle vergi dairesinin yazısını ibraz edemeyenlere (mükellef olmayanlara, götürü 

usulde mükellef olanlara vb.) hiçbir şekilde ödeme kaydedici cihaz satamayacaklardır. 

Mükellefler bahse konu izin yazısını gelir veya kurumlar vergisi (vergiden muaf olanlara katma 

değer vergisi) yönünden bağlı oldukları vergi dairesinden alacaklardır. 

 Ancak, perakende satış yapmakla beraber kurumlar vergisinden muaf olan ve teslimleri 

katma değer vergisinden istisna olanlar (askeri kantinler vb.) kurumlarınca düzenlenen ve 

faaliyet konuları ile neye istinaden vergiden muaf olduklarını belirtir bir yazıyla birlikte 

faaliyet gösterdikleri mahallin yetkili bulunduğu vergi dairesinden alacakları yazıyla ödeme 

kaydedici cihaz satın alabileceklerdir. 

 b) Vergi dairesince verilen yazıyı aldıktan sonra, alıcının adı, adresi, vergi dairesi, sicil 

numarası, cihazın marka, model ve sicil numarası gibi bilgilerin yanısıra vergi dairesi yazısının 

tarih ve numarası da belirtmek suretiyle düzenleyecekleri bir fatura ile satış işlemini 

gerçekleştireceklerdir. 

 c) Cihazla birlikte, kullanma kılavuzu ve ruhsatnameyi de alıcıya vereceklerdir. 



 

 

Ruhsatnamenin satışa ilişkin bölümlerini eksiksiz bir şekilde doldurup tasdik edeceklerdir. 

 d) Ödeme kaydedici cihazları kimlere sattıklarını, satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 

gün içerisinde cihazın marka, model ve sicil numarasını da belirtmek suretiyle bir taraftan 

alıcının (müşterinin) kayıtlı olduğu vergi dairesine diğer taraftan da ilgili üretici veya ithalatçı 

kuruluşa bildireceklerdir." denilmiştir. 

 Bu nedenlerle, kullanım amaçlı ödeme kaydedici cihaz satışlarında yukarıdaki 

açıklamalara göre işlem yapılması gerekmekte olup, mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz 

alabilmeleri için vergi dairelerince verilen izin yazılarında geçerlilik süresi öngörülmemektedir. 

Ancak, ödeme kaydedici cihaz alıcısının vergi mükellefiyeti ile ilgili hususlarda tereddüt 

uyandıran bir durumun söz konusu olması halinde izin yazısını veren vergi dairesinden gerekli 

kontrollerin yapılmasının mümkün olduğu tabiidir. 

 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. 


