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Sirküler 2013/15        

 

                      

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar hakkında duyurusu. 

Bilindiği üzere 426 nolu VUK ile kullanılması zorunlu hale getirilen söz konusu cihazları kullanma süresi 427 

nolu V.U.K. genel tebliği ile 01.10.2013 tarihine kadar uzatılmıştı.  

Bu kapsamda; faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01.10.2013 tarihinden itibaren yeni nesil 

ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanacaklardır. Konu ile ilgili olarak İstanbul 

Vergi Dairesi Başkanlığı’nın açıklamaları aşağıda yer almaktadır. 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz nedir? 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz, yazar kasa olarak bilinen klasik ödeme kaydedici cihazlar ile 

alışverişlerde kredi kartları için kullanılan POS cihazlarının özelliklerini bir arada bulunduran ve teknik 

özellikleri Gelir İdare Başkanlığınca belirlenen cihazdır. Bu cihazla alışveriş esnasında tek bir makine 

kullanılarak mükelleflerimiz yasal zorunlulukları yerine getirebilmekte ve nihai tüketiciler de zaman kaybı 

yaşamadan alışverişlerini bitirmektedir. Aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyle mücadele açısından da 

etkin bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler kimlerdir? 

Perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden mükelleflerin, Vergi Usul Kanununa göre fatura 

vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde "Yeni Nesil Ödeme 

Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir 

Toptan satışlarına ilişkin tahsilatını seyyar EFT-POS cihazı ile yapan firmanın yeni nesil ödeme kaydedici 

cihaz kullanma mecburiyeti var mıdır? 

Mükellefimizin sadece toptan satışlarının olması nedeniyle ödeme kaydedici cihaz kullanma 

mecburiyeti bulunmadığından seyyar EFT-POS cihaz kullanıyor olsa dahi EFT-POS özellikli yeni nesil 

ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır. 
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Hem toptan hem de perakende satışı bulunan mükelleflerin seyyar EFT-POS cihazlarını fatura 

bedellerinin tahsil edilmesinde kullanmaları halinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma 

zorunlulukları var mıdır? 

Seyyar EFT-POS cihazı kullanan ve sadece toptan satışı bulunan mükelleflerimizin, seyyar EFT-POS cihazı 

toptan satış bedellerinin tahsilinde kullanılması halinde, bu tahsilatlarda EFT-POS özellikli yeni nesil 

ödeme kaydedici cihaza geçilmesi zorunlu değildir.  

 

Bununla birlikte toptan satış yapan mükelleflerimizin az da olsa perakende satışı bulunuyorsa ve tahsilat 

seyyar EFT-POS cihazı ile gerçekleştiriliyorsa bu tahsilatlar için EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme 

kaydedici cihaz kullanılması zorunludur 

Market işleten mükellefin seyyar EFT-POS cihazı bulunması durumunda söz konusu faaliyetinden dolayı 

yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanma zorunluluğu var mıdır? 

Bu durumda seyyar EFT-POS'ların yerine, 01.10.2013 tarihine kadar EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme 

kaydedici cihazların alınması ve fatura tarihinden itibaren en geç 90 gün (30.12.2013 tarihini 

geçmemek üzere) içerisinde vergi dairesine kayıt ettirilerek kullanmaya başlanılması gerekmektedir. 

Bayan hazır giyim alanında faaliyet gösteren firmanın bayilerinden olan alacağını garanti altına almak 

ve tahsilatlarını hızlandırmak için bayilere kendi adına kayıtlı seyyar EFT-POS cihazlarını vermesi 

durumunda bu cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi zorunlu mudur? 

Perakende teslimde bulunan bayilerin faaliyetlerinde ana firmaya bağlı seyyar EFT-POS kullanmaları 

halinde, 01.10.2013 tarihinden itibaren, bu cihazların yerine kendi adlarına kayıtlı EFT-POS özelliği olan 

yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmaları gerekmektedir 

Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarımı işi ile iştigal eden ve mal satışında bulunduğu 

firmalardan nakde dönüşmüş alacaklarını tahsil etmek amacıyla seyyar EFT-POS cihazı kullanan 

firmanın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti var mıdır? 

Yedek parça satışı yapmayan oto sanatkârlarının (motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı ile 

uğraşanlar) ödeme kaydedici cihaz fişi kullanma zorunluluğu bulunmadığından söz konusu 

faaliyetlerine istinaden Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişi düzenlemeleri şartıyla 

yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır 
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Kargo ve lojistik taşımacılık faaliyetinde bulunan ve tahsilâtlarını kapıdan ödeme sistemiyle seyyar EFT-

POS cihazı kullanarak gerçekleştiren firmanın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti 

var mıdır? 

Kargo ve lojistik taşımacılık faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti 

bulunmadığından bu firmaların söz konusu tahsilâtlarla ilgili olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz 

kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır 

Pazarda seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma 

mecburiyeti var mıdır? 

Pazar takibi suretiyle yapılan mal satışı ve hizmet ifası faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanma 

mecburiyeti bulunmadığından, bu satışlara ilişkin Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende 

satış fişi düzenlenmesi şartıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri 

bulunmamaktadır. 

Altın ve gümüşten mücevher ve takı satışı faaliyetinde bulunan ve mobil pos cihazı kullanan firmanın 

EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır? 

Perakende ticaretle uğraşan birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamına giren kuyumcuların faaliyetlerinde 

seyyar EFT-POS cihazı kullanmaları durumunda 01.10.2013 tarihine kadar bahse konu seyyar EFT-POS 

cihazlarının yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almaları gerekmektedir. 

Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükellefler 

mevcut ödeme kaydedici cihazlarını ne zamana kadar kullanabilirler? 

Mükellefler, mevcut ödeme kaydedici cihazlarını 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları 

doluncaya kadar kullanabilirler. Ancak 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî 

hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz hurdaya ayrılır.  

Perakende satış yapan ve satış faturalarını bilgisayardan düzenleyen ancak ödeme kaydedici cihazı 

bulunduğu halde kullanmayan firmanın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var 

mıdır? 

Firmanın bütün satışlarını bilgisayar üzerinden düzenliyor olması yeni nesil ödeme kaydedici cihaz 

kullanma mecburiyetini kaldırmamakta olup, perakende olarak gerçekleştirilen ve Vergi Usul 

Kanununa göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan satışlarını belgelendirmek üzere yeni nesil 

ödeme kaydedici cihaz alarak kullanması gerekmektedir 
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3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde yapılan değişiklikler ile ödeme kaydedici cihaz 

kullanma mecburiyeti dışında bırakılan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma 

zorunluluğu var mıdır? 

Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti kapsamı dışında bırakılan mükelleflerin yeni nesil ödeme 

kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır. 

 

Genel Tebliğ, Uygulama İç Genelgesi gibi mevzuat düzenlemeleri ile ödeme kaydedici cihaz kullanma 

mecburiyeti kapsamı dışında bırakılan mükelleflere ilişkin güncel liste ekte yer almakta olup, ayrıca söz 

konusu listeye İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı internet adresinde bulunan usul tamimleri bölümünden 

ulaşılması mümkün bulunmaktadır 

Mükelleflerin kullanmak üzere satın aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar için amortisman 

ayırma imkanı var mıdır? 

Kullanmak üzere yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler, bu cihazları için %100'e kadar 

amortisman ayırabileceklerdir. 

 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla; 

Alan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer sirküler ve makalelerimiz için: www.alanymm.com 

http://ivdb.gov.tr/internetotomasyon/yayin/usulelkitabi.pdf
http://www.alanymm.com/

