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Konu : Kredi kartı ile yapılan satışlarda faturanın kim adına düzenlendiği. 
 
İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi 
olduğunuz, kredi kartı ile yapılan satışlarda  çeşitli nedenlerle adına fatura düzenlenen kişi ile 
ödemeyi yapan kişinin farklı kişiler  olabildiği belirtilerek, bu durumun Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine aykırı olup olmadığı hususu sorulmaktadır. 
 
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesinde; ‘‘Fatura, satılan emtia 
veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya 
işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmü yer almaktadır. 
 
Kredi Kartı İle Yapılan Satışlarda Faturanın Kimin Adına Düzenleneceği Aynı Kanun’un 230’uncu 
maddesinde ise faturada bulunması gereken bilgiler 5 bent halinde sayılmış olup, aynı maddenin 
3’üncü bendinde; faturada, müşterinin adı, ticaret unvanı adresi, varsa vergi dairesi ve hesap 
numarasının yer alması zorunlu kılınmıştır. 
 
Ayrıca, ‘‘Faturanın Nizamı” başlıklı 231’inci maddenin beşinci bendinde, faturanın, malın teslimi 
veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde 
düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı; altıncı bendin-de ise, fatura 
düzenlemek zorunda olanların, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap 
numarasının doğruluğundan sorumlu oldukları, ancak bu sorum-luluğun 232’nci maddenin ikinci 
fıkrasının uygulandığı halleri (Nihai tüketicilere satış) kapsamadığı hüküm altına alınmıştır. 
 
Anılan madde hükmünün uygulamasına yönelik olarak yayımlanan 167 Sıra No’lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliğinin 7’nci maddesinde, satıcıların nihai tüketicilere yaptıkları satış veya işler 
için düzenlenecek faturalarda, müşterinin belge ibrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğunun 
söz konusu olmayacağı belirtilmiştir. 
 
Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununa göre mal teslimi dolayısıyla düzenlenmesi gereken vesika 
olan fatura müşterinin borçlandığı meblağı gösterir ve borcun tahakkukuna ilişkindir. Buna göre, 
beyaz eşya veya mobilya satışlarınızda, satış yaptığınız kişi adına faturanın düzenlenmesi 
gerekmektedir. Bedelin malı satın alan kişi yerine başkası tarafından nakit veya kredi kartıyla 
ödenmesi, faturanın bu kişi adına düzenlenmesini engellemeyecektir.  Ayrıca kredi kartı bir 
ödeme aracı olduğundan, faturası daha evvel düzenlenmiş bir mal teslimine ilişkin bedelin 
tamamının veya bir kısmının bilahare nakden veya kredi kartı ile tahsil edilmesi hâlinde bu tahsilat 
için ayrıca bir fatura düzenlenmeyecektir. Ancak yetkililerce izahat istenildiğinde, sonradan kredi 
kartıyla yapılan tahsilatın, daha önceki bir tarihte tanzim olunmuş bir belgeye (fatura vb) ilişkin 
olduğunun tarafınızca ispatlanması gerektiği tabiidir. 
Bilgi edinilmesini rica ederim. 
 
Bülten/sirkü/özelge v.b’de yer alan açıklamalar her hangi bir kişiye ya da konuya ilişkin olarak hukuki danışmanlık verme amacı 
gütmemektedir. Yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede 
bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Amacımız muhasebe, vergi, yatırım, hukuk, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü 
profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bültende/sirkü/özelgede v.b  yer alan açıklamalar bilgi verme amaçlı olup 
bilabedel verilmektedir. İçeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır, içeriği nedeniyle her hangi bir hukuki sorumluluk kabul 
edilmemekle birlikte okuyucuların her hangi bir konuya ilişkin olarak spesifik sorunları ya da soruları için hukuki danışmanlık almaları tavsiye 
edilir. 


