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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 30.04.2021 

Sirküler No     : 2021.36 
 

 

Konu: Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler içeren 7318 sayılı 

Kanun 30 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de. yayımlanmıştır. 

 

Özet: 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30.04.2021 tarih ve 31470 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Söz konusu Kanun’la Vergi Usul Kanunu’nda gerçekleştirilen 

değişiklikler aşağıda yer almaktadır. 

 

 VUK’un 231. maddesi uyarınca faturanın, malın teslimi veya 

hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde 

düzenlenmesi gerekmektedir. 7318 sayılı Kanun’la Hazine ve 

Maliye Bakanlığına; bu süreyi indirme ya da faturanın malın 

teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesine 
ilişkin zorunluluk getirme yetkisi verilmiştir. 

 Petrol ve LPG sektöründe faaliyete bulunanlardan teminat 

alınması 

Bu Kanunun 2 nci maddesi ile VUK’un “Yetki” başlıklı 

mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına 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 yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığına 
yetki verilmiştir. 

Aynı Kanunun 3 üncü maddesi ile VUK’un “Bilgi vermekten 

çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve 
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 
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Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne 

uymayanlar için ceza” başlıklı mükerrer 355 inci maddesinin 

birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, yukarıda yer verilen 8 

inci bent kapsamındaki zorunluluklara uymayanlara özel 
usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. 

Söz konusu zorunluluğa uymayanlara mükerrer 355. maddenin 

birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın (2021 

yılı için 2.500 TL), 10 katından az ve 1 milyon TL’den fazla 

olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar 

toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası 
kesilecektir. 

 Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesine eklenen yeni bir fıkra 

uyarınca, ödeme kaydedici cihazlara yapılan müdahaleler 

sonucu, kayıt altına alınan bilgileri değiştiren, silen, bu verilerin 

doğru bir şekilde Bakanlığa iletilmesini engelleyen kişiler 3 
yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklardır. 

 Ödeme kaydedici cihazlarla ilgili yukarıdaki suçların işlendiğinin 

incelemeler sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması 

beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise 

incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 

Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek 

ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte 

keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecektir. Kamu davası 

açılması için incelemenin tamamlanma şartı aranmayacaktır. 

 30/04/2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 7318 

Sayılı Kanun 15. Maddesi ile; 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici 3 üncü 

madde uyarınca çeklerin bankalara ibrazı ile icra ve iflas 

takipleri 31/5/2021 tarihine kadar durdurulmuştur. 

 

o İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu 

tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu 

tarihler arasında ibraz edilemeyecek; 1/6/2021 tarihinden 
sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecektir. 

o 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri 

arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar 

hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi 

başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve 

başlamış olan takipler duracaktır. 

o 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan 

veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 

ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve 
iflas takibi başlatılamayacaktır. 

Söz konusu hükümler, Kanun’un yayım tarihinde (30.04.2021) 

yürürlüğe girmiştir. 

 

 

Saygılarımızla. 
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ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


