Murat KÖSEOĞLU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

BÜLTEN
SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN HEKİMLER (DİŞ HEKİMLERİ İLE VETERİNER
HEKİMLER DAHİL) TARAFINDAN KULLANILACAK KREDİ KARTI OKUYUCULARI
Sayı: 2008/003

Tarih:

09 / 01 / 2008

Değerli müşterimiz,
5 Ocak 2008 tarihinde 26747 sayılı resmi gazetede yayımlanan 379 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğince;
Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), iş
yerlerinde bu Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucularından (bundan böyle POS -Point of
Sale- olarak anılacaktır) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları
zorunluluğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen
serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş "serbest meslek makbuzu"
olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. Anılan mükellefler, 1/6/2008 tarihinden itibaren işyerlerinde bu
Tebliğde belirtilen özelliklere sahip POS’ları bulunduracaklar ve kullanacaklar; söz konusu şartları
taşımayan POS’ları kullanamayacaklardır. Tahsilatlarda müşterilerine bu POS’lardan çıkan belgeleri
verecekler, müşteri tarafından talep edilse dahi başkaca bir belge düzenlemeyeceklerdir.
Anılan mükellefler, bu POS’ları kullanmak suretiyle hizmet ifasında bulundukları her günün
sonunda kapanış raporu almak ve bu raporları gerektiğinde Maliye Bakanlığı görevlilerine ibraz etmek
üzere muhafaza etmek zorundadırlar.
Mükelleflerin işyerlerinde bu Tebliğde öngörülen POS'ları kullanıyor olmaları serbest meslek
makbuzu düzenleme mecburiyetlerini kaldırmamaktadır. Bedelini kredi kartı kullanılmaksızın (nakit, çek,
havale vb. olarak) tahsil ettikleri hizmetler için Vergi Usul Kanununa göre serbest meslek makbuzu
düzenlemeleri gerekmektedir.
Bu Tebliğde belirtilen özellikleri haiz POS cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayan veya iş yerinde
bulundurmakla beraber Tebliğde öngörülen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilenlere,
Vergi Usul Kanununun mükerrer 355/1 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası (2008 Yılı için
1.490,00 YTL) kesilecektir.
Tebliğde belirtilen özellikleri haiz POS cihazlarını kullanmakla birlikte bunlarda açıklanan özellikleri
taşımayan kağıt ruloları kullandığı veya günlük kapanış raporu almadığı tespit edilen mükelleflere ise her
bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 352/II-7 nci maddesine göre ikinci derece
usulsüzlük cezası (2008 Yılı için 25,00 YTL) kesilecektir.
Bahsi geçen mükellefler gerekli şartları taşımayan POS’ları 1/6/2008 tarihinden itibaren mevcut
halleri ile kullanamayacaklarından, bu cihazlar sahipleri (bankalar, katılım bankaları vb.) tarafından ya
toplanacak ya da bu Tebliğde yer alan esas ve usullere uygun hale getirilecektir.
Cihazların ve Belgelerin Özellikleri
Anılan hekimlerce kullanılacak POS cihazları ve bunlar tarafından üretilen belgelerin, aşağıda
sayılan özellikleri haiz olması gerekmektedir.
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a) Ek 1’deki örnekte belirtildiği şekilde belge üzerinde; mükellef bilgileri, tarih, saat, sıra no, hizmetin
cinsi, vergi dahil tutarı vb. bilgiler ve "Bu belge V.U.K. uyarınca serbest meslek makbuzu yerine
geçen belge hükmündedir." ibaresi yer alacaktır.
b) POS’lardan her günün sonunda günlük kapanış raporu (Z raporu) alınabilecektir.
POS’lar, yukarıda sayılan özellikleri haiz olup olmadığının tespitine yönelik olarak Maliye
Bakanlığınca herhangi bir onay işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak şekil ve muhtevası itibariyle Ek
1’deki örneğe uygun olmayan POS fişleri, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş belge hükmünde
sayılmayacaktır.
POS Cihazlarında Kullanılacak Kağıt Rulolar
POS cihazları kullanılmak suretiyle düzenlenen belgelerdeki bilgiler tam (anlaşılabilir kısaltmalar
olabilir) ve açık olacak, silik ve okunaksız belge verilmeyecektir, kolaylıkla kararıp silinen mikrokapsüllü
karbonsuz kopyalama kağıt ruloları kullanılmayacaktır.
Termal kağıt ruloların kullanılması halinde ise bu ruloların;
a) Türk Standartları Enstitüsünce onaylanmış,
b) Arka ortasına birbirinden en fazla 50 milimetre aralıkta ve rulo uzunluğu boyunca, kağıdı üreten
firmanın logosunun (kısa adı veya baş harfleri) ve kağıdın numarasının basılmış,
c) Yine arkasında ve kağıdın kenarına 20 milimetreyi geçmeyen aralıklarla aşağıdaki sıra dahilinde,
• Onaylayan kurumun kısa adının (en fazla 4 karakter),
• Onayın tarih ve sayısının,
• Başına "SKT" işareti konularak, 7 yıldan az olmamak üzere son kullanma tarihinin (ay/yıl)
yazılmış,
olması ilgili tebliğ uyarınca şarttır.
Yukarıda yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Yararlı olması dileğiyle, saygılarımı sunarım.

Murat KÖSEOĞLU
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir

Ek :
1. Pos Belgesi
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EK: 1

POS BELGESİ

Doç. Dr. Gülay SOLGUN
Eren Sok. 1/4 Dikmen ANKARA
Başkent V. D. 12345678912
________________________

}

Mükellefin;
Adı ve Soyadı Unvanı, İş Adresi,
Vergi Dairesi ve T.C. Kimlik Numarası

TARİH
: 02.06.2008
SAAT
: 14.45
SIRA NO : 0002

}

Belgenin;
Tarihi, Saati,
Numarası (Her gün 0001’den
başlayacak şekilde ayarlanacaktır.)

Muayene Ücreti ………… 100.00 YTL
Gelir Stopaj (*) ………… 18.52 YTL
Toplam Tahsilat ………… 81.48 YTL

}
}
}

Hizmetin cinsi ve %8 katma değer
vergisi dahil tutarı
KDV hariç, brüt tutar üzerinden yapılan
stopaj
Muayene ücretinden gelir stopaj
düşüldükten sonra kalan tutar

________________________
KREDİ KARTI BİLGİLERİ :
Burak AKARSLAN
**** **** **** 4568
XXX.XX YTL
İşyeri No: 2006 58968897
________________________

Bu belge, V.U.K. uyarınca serbest
meslek makbuzu yerine geçen
belge hükmündedir.

}

(Kart Sahibinin Adı Soyadı,
Kart Numarası, Hizmet Bedeli (KDV
dahil), İşyeri (Üye) Numarası vb.)

}

Belgenin serbest meslek makbuzu yerine
geçen belge olduğuna ilişkin açıklama

(*) Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapmak zorunda
olmayanların ödeme yapması halinde belgede bu satıra yer verilmeyecektir.
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