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KONU: ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞLERİNİN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL
EDİLMESİ HUSUSU.
Muğla Vergi Dairesi Başkanlığının 13.11.2019 tarih ve 19579043- 105[2019]-E.142887 sayılı
özelgesinde;

Serbest meslek faaliyetinizle ilgili alınan yayın ve kitaplar için düzenlenen ödeme kaydedici
cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep
edilmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun;
-229’uncu maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin
borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye
verilen ticari vesika olduğu,
-233’üncü maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle
defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları
ve yaptıkları işlerin bedellerinin perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt rulosu, giriş veya
yolcu taşıma bileti vesikalarından herhangi biri ile tevsik olunacağı
Hükme bağlanmıştır.
Vergi Usul Kanunu’nun 204 ve 206 Sıra No.lu Genel Tebliğleri ile, mükelleflerin ticari
faaliyetlerine ilişkin olarak iş yerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları
(kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini
belirleyen kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya
yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.
İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne
olursa olsun fatura düzenlenmesi ve defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerektiği
açıklanmıştır.
Buna göre, Vergi Usul Kanunu uygulamasında, bedeli fatura düzenleme mecburiyetini
belirleyen kanuni haddi aşmayan, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilebilmesi için iş
yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan genel giderler kapsamındaki (kırtasiye,
büro ve temizlik malzemeleri ile gıda) mal ve hizmetler için düzenlenen perakende satış vesikası
ve ödeme kaydedici cihaz fişlerinin, mükellefler tarafından mezkûr Kanun gereğince tutulması
zorunlu kayıtların tevsikinde gider belgesi olarak kullanılması mümkün bulunmakla birlikte,
mesleki yayın ve kitaplar için ödenen giderlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün
değildir.
Bu itibarla, söz konusu harcamaların kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi
için fatura ile tevsik edilmesi gerekmekte olup, ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi
olarak kabul edilmesi mümkün olmadığı,
Açıklamasına yer verilmiştir.
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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