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 İlgi özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı 

mükellefi olduğunuz, merkez ve ... şube olarak iki ayrı mağazanızda toptan ve perakende 

olarak inşaat teknik malzeme satışı yaptığınız, satış cironuzun %99’unu toptan satışlarınızın 

oluşturduğu, faaliyetinizde seyyar EFT-POS cihazı kullanılmakla birlikte, söz konusu cihazı, 

yapılan anlaşma gereği belirlenen tarihlerde fatura bedellerinin tahsili amacıyla kullandığınız, 

perakende satışlarınızın tahsilinde ise sabit POS cihazlarını kullandığınızı belirterek, 

faaliyetinizde kullandığınız seyyar POS cihazları yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil 

ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda 

Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.  

 426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son 

paragrafında, "Mezkûr hükümlerle Bakanlığa (Maliye Bakanlığı) tanınan yetkiye istinaden, 

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

veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan 

veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal 

satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma 

Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 

Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil 

Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiştir." denilmektedir. 

 Anılan Tebliğin 4 numaralı bölümünün (a) bendinde ise 3100 sayılı Katma Değer 

Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 

Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan 

mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananların 1/10/2013 tarihinden (427 

sıra no.lu Vergi Usul Kanunu ile değişen tarih) itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan 

EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda oldukları, kapsama dâhil olan mükelleflerin, 

mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme 

kaydedici cihaz özelliğine sahip olacağı, mükelleflerin bu tarihten önce de söz konusu yeni 

nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilecekleri belirtilmiştir.       



 

 

 Buna göre, sözü edilen seyyar EFT-POS cihazlarının, perakende teslim ve hizmet 

bedellerinin tahsilinde değil, münhasıran satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra 

satışını yapanlara gerçekleştirilen teslim ve hizmet (toptan satışların) bedellerinin tahsilinde 

kullanılması hâlinde, Tebliğin 4/a bölümü kapsamına girmediğinden, bu tahsilatlarda EFT-POS 

özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Hem 

perakende hem de toptan satış yapılması durumunda, perakende olarak gerçekleştirilen 

kısımlara ilişkin tahsilatın seyyar EFT-POS cihazı ile gerçekleştirilmesi halinde bu tahsilatlar 

için EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz 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. 


