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SİRKÜLER (2021’57) 

 

Konu: 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Hakkında. 

 

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış 

olup,  bu kanunda; 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu ve 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da değişiklik yapmaktadır.  

 

7318 sayılı Kanun ile yapılması öngörülen bazı değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. 

 

1) VUK unun Fatura Nizamı Başlıklı 231/5 inci Maddesinde Fatura Düzenleme Süresini İndirme ya da 

Faturanın Malın Teslim Edildiği veya Hizmetin Yapıldığı Anda Düzenlenmesi 

 

7318 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile VUK’unun “Fatura Nizamı” başlıklı 231 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (5) numaralı bendinin eski ve yeni şekli tadil edilmiş olup, bu düzenlemeye göre; mal veya 

hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet 

türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, 7 günlük fatura düzenleme süresini indirmeye ya da 

faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme 

konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. 

 

Fatura nizamı 

231/5 inci maddenin eski şekli 

231/5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. 

Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. 

Fatura nizamı 

231/5 inci maddenin yeni şekli 

 

5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet 

konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak,  bu süreyi indirmeye ya 

da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye 

yetkilidir.  

Bu süreler içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. 
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2) Petrol ve LPG sektöründe faaliyete bulunanlardan teminat alınması 
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7318 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile VUK’un “Yetki” başlıklı mükerrer 257 nci maddesinin birinci 

fıkrasına 7 numaralı bendinden sonra gelmek üzere, eklenen 8 inci bentle, “5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanunu” ve “5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile 

bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri 

kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden teminat alınmasına (yeni işe 

başlayanlardan 10 milyon TL’sı, faaliyetine devam edenlerden100 milyon TL’sını geçmemek üzere bir 

önceki hesap dönemine ait brüt satışları %1 ine kadar) yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki 

verilmiştir. 

 

3) 7318 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile VUK’unun  “Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 

257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için 

ceza” başlıklı mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, yukarıda 2 inci 

maddede yer verilen 8 inci bent kapsamındaki zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası 

kesilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. (1 numaralı bentte yer alan tutarın 10 katından az ve 1 

milyon TL’sından fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 

3’ü oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.) 

 

4) Ödeme kaydedici cihazlara yapılan müdahalelere hapis cezası 

 

7318 satılı Kanunun 4 üncü maddesi ile VUK’unun  “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359 uncu 

maddesinde yapılan değişikle, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme 

kaydedici cihazlara müdahale edenler için hapis cezası getirilmesi düzenlenmektedir 

 

Bu düzenlemeye göre; 

 

-Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, 

donanım veya yazılımım değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın 

hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı 

sistemine ya da satış, denetim, otomasyon sistemi ve benzeri ilgili diğer sistemlere (akaryakıt istasyonu 

otomasyonu, pompa ve tank elektronik kontrol sistemleri gibi elektronik kontrol ve denetim sistemlerine 

veya akaryakıt şirketi veri merkezi gibi ilgili diğer sistemlere) fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale 

ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin ödeme kaydedici cihazda kayıt altına 

alınmasını engelleyen, ödeme kaydedici cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme 

kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer harici donanım ve sistemler ya da satış, denetim, otomasyon 

sistemi ve benzeri ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen 

veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenlerin verenler üç yıldan beş 

yıla kadar hapis cezası hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmektedir. 

 

-7318 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile VUK’ unun  “Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında 

Usul” başlıklı 367 nci maddesinde yapılan değişiklikle, yukarıdaki (4) üncü madde kapsamdaki suçların 

işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair 

suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 

Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenmesi ve rapor değerlendirme komisyonunun 

mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi ve kamu davasının açılması için 

incelemenin tamamlanması şartı aranmayacağı düzenlenmektedir. 

 

 

 

 

5) Petrol Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak lisans başvuru, lisans tadili veya lisans süresi 

uzatılmasında vadesi geçmiş vergi borcu bulunmaması şartının getirilmesi 

 



7318 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde 

yapılan değişiklikle,  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik 

lisansları ile Kurum tarafından belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans 

tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için 6183 sayılı Kanunun 22/A 

maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartı getirilmektedir. Lisans sahiplerinin 

vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler, Kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığından temin 

edilebilecektir. 

 

6) 7318 sat-yılı kanunun 14 üncü maddesiyle; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunun un Ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 1.000,00 TL ibaresi 1.100,00 TL şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

Bahse konu kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan bu değişiklik ile; 5510 sayılı kanun kapsamında 

emekli olanlara 2021 yılında ödenecek olan emekli ikramiyesi tutarı 1.000,00 TL den 1.100,00 TL ye 

yükseltilmiştir. 

 

(Resmi Gazete: 30.04.2021 tarihli 31470 sayılı) 

 

Söz konusu Kanunun tüm metnine aşağıdaki resmi gazetenin linkinden ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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