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Konu : 31.12.2013 tarihinde işyeri ile birlikte 

devir alınan yazar kasanın 31.12.2015 

tarihine kadar kullanılıp 

kullanılamayacağı. 

 

 

 

 

 

 

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, 31.12.2013 tarihinde kuş ve kuş ürünlerinin 

satışı faaliyetinde bulunan işyeri ile birlikte devir alınan ödeme kaydedici cihaza ait levhanın 

alınması hususunda vergi dairesine yaptığınız talebin, cihazın mali hafızasının işlem görmesi 

nedeniyle 3100 sayılı Kanunla ilgili 69 Seri No.lu  Genel Tebliğin 2/b ve 70 Seri No.lu Genel 

Tebliğin 2/c ve ç  maddelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda reddedildiği belirtilerek,  

anılan tebliğlerde devir işlemleri ile ilgili durumun açıkça belirtilmemiş olması nedeniyle konu 

hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır. 

 Bilindiği gibi, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4/d bölümünde 

“Mükellefler, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme 

kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar 

kullanabilirler. 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme 

kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî 

Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin (Seri No: 60) dördüncü 

bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan 

mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine 

getirebilirler.” denilmektedir. 

 Aynı Genel Tebliğin 7 nci bölümünde ise "3100 sayılı Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna 

dayanılarak çıkarılan tebliğlerin ve diğer ikincil mevzuatın, bu Tebliğe ve 5 inci bölümde 

sayılan dokümanlara aykırı olmayan hükümleri, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulamaları 

bakımından uygulanmaya devam edilir." açıklaması yer almaktadır. 

 Buna göre, anılan tebliğde belirtilen 3100 sayılı Kanuna tabi ödeme kaydedici cihazlara 

yeni mali hafıza takılmaması ve cihazın hurdaya ayrılmasına dair yükümlülük, mali hafızası 

dolan ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olup cihazların el değiştirme ve arıza hallerini 

kapsamamaktadır.  

 Bu nedenle, işyeri ile birlikte devir aldığınız ödeme kaydedici cihazı, 60 Seri No.lu 

ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin  "6-Kullanılmış Cihazların Satışı" başlıklı bölümünde 



 

 

açıklanan işlemlerin yapılması suretiyle 31.12.2015 tarihine kadar 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. 


