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 İlgide kayıtlı özelge talep formunda;  internet üzerinden at yarış tahmin sitesi için aylık 

20.-TL, 3 aylık 50.-TL, ve 6 aylık 100.-TL’lık olan ve  bankaya yatırılan üye aidatlarından 

fatura kesme limitlerini geçmeyen tutarlara ilişkin belgenin, ödeme kaydedici cihazın bir tuşu 

aidat bedeli olarak ayarlanmak suretiyle ödeme kaydedici cihazdan çıkarılmasının mümkün 

olup olmadığı hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep edilmektedir. 

  Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun “Satış fişleri” başlıklı 3’ üncü 

maddesinde; “Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişlerinde; satış 

fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya unvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi 

dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, vergili olup olmadıklarının 

ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını 

gösterir sembolün ve cihaz numarasının gösterilmesi gerekir.” hükmü yer almaktadır. 

  Anılan Kanunla ilgili 7 Seri No.lu Genel Tebliğin B bölümünün 1/d bendinde, ödeme 

kaydedici cihaz fişlerinin Tebliğe ekli 1 no.lu örneğe uygun olacağı, fişlerde yazılı mal cinsleri 

ve hizmet ifalarının değişik katma değer vergisi oranları dikkate alınarak cihaz departmanlarına 

programlanacağı, mal cinsleri ve hizmet ifalarının en az beş harfle kısaltılarak anlaşılır bir 

şekilde gösterileceği açıklanmıştır. 

  Bu nedenle,  internet üzerinden at yarışı tahmin işiyle ilgili olarak müşterileriniz 

tarafından bankaya yatırılacak üyelik aidatlarından Vergi Usul Kanununa göre fatura kesme 

limitini geçmeyen tutarları belgelendirmek üzere, sahibi olduğunuz ödeme kaydedici cihazın 

bir departmanını, 7 Seri No.lu Genel Tebliğde yapılan açıklamalara göre katma değer vergisi 

oranı dikkate alınmak suretiyle aidat bedeli olarak programlatarak 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. 


