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7318 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Yapılan Düzenlemeler

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30.04.2021 tarihli
ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
Kanun ile;
-Vergi Usul Kanunu,
-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
-7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, ve
diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

O

Yukarıda yer alan kanunlarda yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

M

 Fatura düzenleme süresini indirme ya da malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda
düzenlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verildi. (Md. 1)

SM

M

 Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında lisansa
tabi olarak faaliyette bulunanlardan doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla teminat alınması
konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verildi. (Md. 2)
 Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin 8 inci bendi uyarınca getirilen zorunluluklara
(Teminat zorunluluğu) uymayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacak. (Md. 3)

A

 Ödeme kaydedici cihazlara müdahalede bulunanlar hapis cezası ile cezalandırılacak. (Md. 4)
 Ödeme kaydedici cihazlara müdahalede bulunulduğunun inceleme sırasında tespiti halinde,
incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, diğer suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın
Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından Cumhuriyet Savcılığına bildirilecek. (Md. 5)
 Ramazan ve Kurban Bayramında ödenen bayram ikramiyesi tutarı 1.100 TL olarak belirlendi (Md. 14)
 Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;
-İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden
çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek.
-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.
-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 başlatılamayacak. (Md. 15)
7318 sayılı Kanunla, yukarıda yer alan Kanunlarda yapılan değişiklikler ve düzenlemelere ilişkin
açıklamalara, aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

7318 SAYILI KANUN İLE VERGİ USUL KANUNU VE BAZI KANUNLARDA
YAPILAN DÜZENLEMELER
Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler

Kanunun 1 inci maddesiyle;
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine birinci
cümlesinden soma gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve bendin son cümlesinde yer alan ''süre" ibaresi
"süreler" şeklinde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA

 Fatura düzenleme süresini indirme ya da malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda
düzenlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verildi.
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 indirme ya
da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme
konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verildi.

Yürürlük Tarihi: 30 Nisan 2021

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Fatura nizamı
Madde 231 – Faturanın düzenlenmesinde
aşağıdaki kaidelere uyulur:
1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül
ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve
kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere
ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube
ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin
yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması
mecburidir.
2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya
kopya kurşun kalemi ile doldurulur.
3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak
düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde
her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.
4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya
namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.
5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı
tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu
süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç
düzenlenmemiş sayılır.
6. Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci
fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar,
müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi
ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.
(Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının
uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin
istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi
hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek
zorundadır.

Fatura nizamı
Madde 231 – Faturanın düzenlenmesinde
aşağıdaki kaidelere uyulur:
1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül
ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve
kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere
ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube
ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin
yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması
mecburidir.
2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya
kopya kurşun kalemi ile doldurulur.
3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak
düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde
her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.
4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya
namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.
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.
6. Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci
fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar,
müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi
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ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.
(Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının
uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin
istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap
numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.
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Kanunun 2 nci maddesiyle;
213 sayılı Karnımın mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına (7) numaralı bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

AÇIKLAMA

 Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında
lisansa tabi olarak faaliyette bulunanlardan doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla
teminat alınması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verildi.
5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile
bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu
getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan menkul
mallar hariç olmak üzere anılan maddeye göre teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları
belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verildi.

Yürürlük Tarihi: 30 Nisan 2021

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Yetki:

Yetki:

Mükerrer Madde 257 – Maliye Bakanlığı;
1. Mükellef ve meslek grupları itibariyle
muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna
göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara
ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun
gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva
etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik
yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya
üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya,
bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere
tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya
kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve
düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi
zorunluluğunu kaldırmaya,
2. Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve
ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya
posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik
etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun
kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını
belirlemeye,
3. Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter,
kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik
bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt
ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye
veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter
ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya
Muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda
saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda

Mükerrer Madde 257 – Maliye Bakanlığı;
1. Mükellef ve meslek grupları itibariyle
muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna
göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara
ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun
gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva
etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik
yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya
üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya,
bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere
tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya
kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve
düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi
zorunluluğunu kaldırmaya,
2. Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve
ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya
posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik
etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun
kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını
belirlemeye,
3. Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter,
kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik
bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt
ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye
veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter
ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya
Muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda
saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda
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uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,
4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre
devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen
bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak,
rapor ve diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya
diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet
de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim
araç ve ortamında verilmesine, beyanname, bildirim,
yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki
verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak
gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart
belirlemeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname,
bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler
ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve
standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları
tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları
beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve
diğer belgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef
grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı
uygulatmaya ya da belirlemeye, kanuni süresinden
sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak
verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk
fişi ve/veya ihbarnameler ile süresinden sonra verilen
bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer
belgelere istinaden düzenlenen ihbarnameleri,
mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik
ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak,
rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği
gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ
etmeye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer
belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarını internet
de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim
araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve
bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye,
5. Vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili
olarak levha kullandırma ve asma zorunluluğu
getirmeye ve kaldırmaya,
6. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla
niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik,
manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri
kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla
bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga,
sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına
ilişkin zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul,
barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel
etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye
Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş
borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu
getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme
alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve
hangi hâllerde bu zorunluluğun aranılmayacağına,
bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga,

uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,
4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre
devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen
bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak,
rapor ve diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya
diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet
de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim
araç ve ortamında verilmesine, beyanname, bildirim,
yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki
verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak
gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart
belirlemeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname,
bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler
ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve
standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları
tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları
beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve
diğer belgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef
grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı
uygulatmaya ya da belirlemeye, kanuni süresinden
sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak
verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk
fişi ve/veya ihbarnameler ile süresinden sonra verilen
bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer
belgelere istinaden düzenlenen ihbarnameleri,
mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik
ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak,
rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği
gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ
etmeye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer
belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarını internet
de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim
araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve
bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye,
5. Vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili
olarak levha kullandırma ve asma zorunluluğu
getirmeye ve kaldırmaya,
6. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla
niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik,
manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri
kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla
bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga,
sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına
ilişkin zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul,
barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel
etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye
Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş
borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu
getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme
alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve
hangi hâllerde bu zorunluluğun aranılmayacağına,
bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga,
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sembol gibi özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı
ile sistemin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın, süresi 5 yılı
geçmemek üzere ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci fıkrası
hariç) hükümleri çerçevesinde; yetkilendirilecek
gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine
getirilmesine, bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek
gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken
özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin
faaliyetlerinin
yönlendirilmesi,
izlenmesi,
denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve
bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye,
7. Elektronik
ticarette
vergi
güvenliğini
sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari faaliyette
bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara
ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin
yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan
gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari
faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü
getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme
süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik
yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi,
sektör, mükellef grupları, alış-satış tutarı, alım satıma
konu mal ve hizmet türleri itibarıyla belirlemeye,
başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin
yapılmasına ilişkin bildirime konu bilgilerin aracı
hizmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğunu
getirmeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin
elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi
yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer
usul ve esasları belirlemeye,
Yetkilidir.
Bu Kanuna göre düzenlenecek belgelerle
bunlara ek olarak düzenlenecek belgelerin, üçüncü
şahıslara basım ve dağıtım işlerinin yaptırılması ile
ilgili şekil, şart, usul ve esaslar ve bunlara
uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartlar Maliye
Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmî Gazete'de
yayınlanacak yönetmelikle belirlenir.
Maliye Bakanlığı, birinci fıkrada yazılı belge
tasdik işlemini; noterlere, kanunla kurulmuş mesleki
kuruluşlara veya uygun göreceği diğer mercilere
yaptırmaya, ticari kazançları (basit usulde) tespit
edilen gelir vergisi mükelleflerine özel bir defter
tutturmaya ve bu konulara ilişkin diğer usul ve
esasları belirlemeye yetkilidir.
Birinci fıkranın (4) numaralı bendi uyarınca
Maliye Bakanlığının beyanname ve bildirimlerin yetki
verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak
gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk

sembol gibi özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı
ile sistemin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın, süresi 5 yılı
geçmemek üzere ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci fıkrası
hariç) hükümleri çerçevesinde; yetkilendirilecek
gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine
getirilmesine, bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek
gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken
özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin
faaliyetlerinin
yönlendirilmesi,
izlenmesi,
denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve
bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye,
7. Elektronik
ticarette
vergi
güvenliğini
sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari faaliyette
bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara
ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin
yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan
gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari
faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü
getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme
süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik
yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi,
sektör, mükellef grupları, alış-satış tutarı, alım satıma
konu mal ve hizmet türleri itibarıyla belirlemeye,
başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin
yapılmasına ilişkin bildirime konu bilgilerin aracı
hizmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğunu
getirmeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin
elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi
yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer
usul ve esasları belirlemeye,
8. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli 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; yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk
lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon
Türk lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap
dönemine ait brüt satışlar toplamının %1’ine kadar,
ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga,
sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce
bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi
ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar,
doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak
amacıyla, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde
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getirmesi halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu ile
gönderme işini yapacak kişiler arasında özel
sözleşme düzenlenmek kaydıyla) elektronik ortamda
gönderilen beyanname ve bildirimler, mükellef veya
vergi sorumlusu tarafından verilmiş addolunur.
Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden
veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin
elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik
ortamda
düzenlenen
tahakkuk
fişi
ve/veya
ihbarnameler ile elektronik
ortamda verilme
zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak,
rapor ve diğer belgelerin süresinden sonra verilmesi
üzerine elektronik ortamda düzenlenen ihbarnameler
mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik
ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak,
rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği
gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu
ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına
tebliği yerine geçer.

yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan
maddede
sayılan
türden
teminat
almaya,
mükelleflerin;
faaliyet
alanı,
hukuki
statüsü,
mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü,
çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı
itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma
yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup
bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve
mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate
alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken
zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları
belirlemeye, teminat tutarını lisansa tabi faaliyetlerde
lisans türleri itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan
oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına
kadar
artırmaya,
hangi
hâllerde
teminat
aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve
esasları belirlemeye,
Yetkilidir.
Bu Kanuna göre düzenlenecek belgelerle
bunlara ek olarak düzenlenecek belgelerin, üçüncü
şahıslara basım ve dağıtım işlerinin yaptırılması ile
ilgili şekil, şart, usul ve esaslar ve bunlara
uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartlar Maliye
Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmî Gazete'de
yayınlanacak yönetmelikle belirlenir.
Maliye Bakanlığı, birinci fıkrada yazılı belge
tasdik işlemini; noterlere, kanunla kurulmuş mesleki
kuruluşlara veya uygun göreceği diğer mercilere
yaptırmaya, ticari kazançları (basit usulde) tespit
edilen gelir vergisi mükelleflerine özel bir defter
tutturmaya ve bu konulara ilişkin diğer usul ve
esasları belirlemeye yetkilidir.
Birinci fıkranın (4) numaralı bendi uyarınca
Maliye Bakanlığının beyanname ve bildirimlerin yetki
verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak
gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk
getirmesi halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu ile
gönderme işini yapacak kişiler arasında özel
sözleşme düzenlenmek kaydıyla) elektronik ortamda
gönderilen beyanname ve bildirimler, mükellef veya
vergi sorumlusu tarafından verilmiş addolunur.
Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden
veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin
elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik
ortamda
düzenlenen
tahakkuk
fişi
ve/veya
ihbarnameler ile elektronik
ortamda verilme
zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak,
rapor ve diğer belgelerin süresinden sonra verilmesi
üzerine elektronik ortamda düzenlenen ihbarnameler
mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik
ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak,
rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği
gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu
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ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına
tebliği yerine geçer.


-8-

7318 SAYILI KANUN İLE VERGİ USUL KANUNU VE BAZI KANUNLARDA
YAPILAN DÜZENLEMELER
Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler

Kanunun 3 üncü maddesiyle;
213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasına ağıdaki cümle eklenmiştir.

AÇIKLAMA

 Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin 8 inci bendi uyarınca getirilen
zorunluluklara (Teminat zorunluluğu) uymayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacak.
Söz konusu zorunluluğa uymayanlara (1) numaralı bentte yer alan tutarın (2021 yılı için 2.500 TL),
10 katından az ve 1 milyon Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt
satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Yürürlük Tarihi: 30 Nisan 2021

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256,
257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi
Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar
için ceza

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256,
257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi
Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar
için ceza

Mükerrer Madde 355 – Bu Kanunun
86,148,149,150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer
alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve
Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca
getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve
müesseselerinde bilgi verme görevini yerine
getirmeyen yöneticiler dahil);
1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek
erbabı hakkında 1.000 (2.500 TL) Türk Lirası,
2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile
kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
500 (1.300 TL) Türk Lirası,
3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar
dışında kalanlar hakkında 250 (650 TL) Türk Lirası,
Özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu Kanunun
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara
uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer
alanlara 1.000 (1.500) Türk lirası, (2) numaralı
bendinde yer alanlara 500 (760) Türk lirası, (3)
numaralı bendinde yer alanlara 250 (390) Türk lirası
özel usulsüzlük cezası kesilir.
Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz
ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak
tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede
cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi
veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile
defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi
durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin
uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı

Mükerrer Madde 355 – Bu Kanunun
86,148,149,150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer
alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve
Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca
getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve
müesseselerinde bilgi verme görevini yerine
getirmeyen yöneticiler dahil);
1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek
erbabı hakkında 1.000 (2.500 TL) Türk Lirası,
2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile
kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
500 (1.300 TL) Türk Lirası,
3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar
dışında kalanlar hakkında 250 (650 TL) Türk Lirası,
Özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu Kanunun
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara
uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer
alanlara 1.000 (1.500) Türk lirası, (2) numaralı
bendinde yer alanlara 500 (760) Türk lirası, (3)
numaralı bendinde yer alanlara 250 (390) Türk lirası
özel usulsüzlük cezası kesilir. Mükerrer 257 nci
maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi
uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara, (1)
numaralı bentte yer alan tutarın 10 katından az ve 1
milyon Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir
önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının
binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir.
Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz
ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak
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olarak bildirilmesi şarttır. Ancak, bu ödevlerin yerine
getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye
Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle
duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak
bildirilme şartı aranmaz.
Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen
mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre
verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ
olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine
getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük
cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans
kurumları veya posta idarelerince düzenlenen
belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan
mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu
maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak
üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel
usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen
mükellefler
hakkında
üçüncü
fıkra
hükmü
uygulanmaz. Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı
içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı
770.000 TL (1.900.000)’yi geçemez.
Elektronik ortamda beyanname verilmesi
mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken
özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni
süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30
gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin
dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde
ise 1/5 oranında uygulanır.
Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi
mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken
özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların
belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik
ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında
uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu
getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak
süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim
ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10
gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası
kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde
ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5
oranında uygulanır.
Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve
form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye
göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci
derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile
ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi
uyarınca ayrıca ceza kesilmez.
Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi
uyarınca verilmesi gereken beyanname ile ilgili olarak
bu maddeye veya 352 nci maddeye göre ceza
kesilmesini gerektiren fiillerin, aynı zamanda 5510
sayılı Kanun uyarınca idari para cezası kesilmesini

tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede
cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi
veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile
defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi
durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin
uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı
olarak bildirilmesi şarttır. Ancak, bu ödevlerin yerine
getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye
Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle
duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak
bildirilme şartı aranmaz.
Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen
mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre
verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ
olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine
getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük
cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans
kurumları veya posta idarelerince düzenlenen
belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan
mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu
maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak
üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel
usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen
mükellefler
hakkında
üçüncü
fıkra
hükmü
uygulanmaz. Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı
içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı
770.000 TL (1.900.000)’yi geçemez.
Elektronik ortamda beyanname verilmesi
mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken
özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni
süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30
gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin
dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde
ise 1/5 oranında uygulanır.
Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi
mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken
özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların
belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik
ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında
uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu
getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak
süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim
ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10
gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası
kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde
ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5
oranında uygulanır.
Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve
form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye
göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci
derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile
ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi
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gerektirmesi durumunda aynı fiillerden dolayı bu
madde ve 352 nci madde uyarınca ayrıca ceza
kesilmez.

uyarınca ayrıca ceza kesilmez.
Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca
verilmesi gereken beyanname ile ilgili olarak bu
maddeye veya 352 nci maddeye göre ceza kesilmesini
gerektiren fiillerin, aynı zamanda 5510 sayılı Kanun
uyarınca idari para cezası kesilmesini gerektirmesi
durumunda aynı fiillerden dolayı bu madde ve 352 nci
madde uyarınca ayrıca ceza kesilmez.
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Kanunun 4 üncü maddesiyle;
213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine (c) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

AÇIKLAMA

 Ödeme kaydedici cihazlara müdahalede bulunanlar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü
kaldıran, donanım veya yazılımını 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 kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim
sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen
satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına
alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler
ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya 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 verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılacak.

Yürürlük Tarihi: 30 Nisan 2021

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

Madde 359 – a) Vergi kanunlarına göre tutulan
veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti
bulunan;
1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe
hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu
işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap
açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve
işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu
doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka
defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına
kaydedenler,
2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya
gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları
veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme
sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter
ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün
uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek
bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu
muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle
gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belgedir.

Madde 359 – a) Vergi kanunlarına göre tutulan
veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti
bulunan;
1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe
hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu
işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap
açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve
işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu
doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka
defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına
kaydedenler,
2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya
gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları
veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme
sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter
ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün
uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek
bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu
muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle
gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belgedir.
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b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya
düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan
defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter
sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar
koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin
asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte
olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde
bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.
c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye
Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği
belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde
basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun
olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu
madde hükmü uygulanmaz.
Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu
maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü
maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca
uygulanmasına engel teşkil etmez.

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya
düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan
defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter
sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar
koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin
asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte
olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde
bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.
c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye
Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği
belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde
basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun
olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu
madde hükmü uygulanmaz.
Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu
maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü
maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca
uygulanmasına engel teşkil etmez.
ç) Hazine
ve
Maliye
Bakanlığınca
yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz
mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını 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 kayıt dışı satışın
önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim
sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya
bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen
satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt
altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına
alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici
cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya
da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik
kontrol ve denetim sistemleri veya 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 verenler üç yıldan beş
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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Kanunun 5 inci maddesiyle;
213 sayılı Kanunun 367 nci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

AÇIKLAMA

 Ödeme kaydedici cihazlara müdahalede bulunulduğunun inceleme sırasında tespiti halinde,
incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, diğer suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye
başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından Cumhuriyet Savcılığına
bildirilecek.

Yürürlük Tarihi: 30 Nisan 2021

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
Bazı
kaçakçılık
cezalandırılmasında usül

DEĞİŞİKLİK SONRASI
suçlarının

Madde 367 – Yaptıkları inceleme sırasında
359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit
eden Vergi
Müfettişleri
ve
Vergi
Müfettiş
Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme
komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve
vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar
tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun
mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık
tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına
bildirilmesi mecburidir.
359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine
sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet
başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar
ederek inceleme yapılmasını talep eder.
Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin
Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesine talik olunur.
359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı
cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya
usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel
teşkil etmez.
Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun
dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi
cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve
kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam ve
mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini
bağlamaz.

Bazı
kaçakçılık
cezalandırılmasında usül

suçlarının

Madde 367 – Yaptıkları inceleme sırasında
359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit
eden Vergi
Müfettişleri
ve
Vergi
Müfettiş
Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme
komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve
vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar
tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun
mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık
tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına
bildirilmesi mecburidir.
359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine
sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet
başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar
ederek inceleme yapılmasını talep eder.
Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin
Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesine talik olunur.
359 uncu maddenin (ç) fıkrasında yazılı
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
düzenlenir ve rapor değerlendirme komisyonunun
mütalaasıyla
birlikte
keyfiyet
Cumhuriyet
başsavcılığına bildirilir. Kamu davasının açılması için
incelemenin tamamlanması şartı aranmaz.
359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı
cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya
usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel
teşkil etmez.
Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun
dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi
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cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve
kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam ve
mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini
bağlamaz.
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5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler
Kanunun 14 üncü maddesiyle;
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 18 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan "1.000" ibaresi "1.100" şeklinde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA

 Ramazan ve Kurban Bayramında ödenen bayram ikramiyesi tutarı 1.100 TL olarak belirlendi.
Yürürlük Tarihi: 30 Nisan 2021

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

EK MADDE 18- Kurumca bu Kanun ve ilgili
mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara,
bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma
şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında
1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.
Birinci
fıkrada
belirtilen
ödemenin
yapılmasında;
a) İş kazaları ve meslek hastalıkları
sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta
olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş
göremezlik derecesi oranı,
b) Hak sahiplerinin hisseleri oranı,
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu
meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında
kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri
bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya
meslek
hastalığına
bağlı
olmayanların
hak
sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan
sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak
sahiplerinin hisseleri oranı,
ç) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik
sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara,
ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme
gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre
nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan
oranı,
esas alınır.
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara
en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden
ödeme yapılır.
Bu madde kapsamında yapılan ödemeler
evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmaz.
Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden
kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.
Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin
varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25
oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere
göre geri alınır.
Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri

EK MADDE 18- Kurumca bu Kanun ve ilgili
mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara,
bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma
şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında
1.100’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.
Birinci
fıkrada
belirtilen
ödemenin
yapılmasında;
a) İş kazaları ve meslek hastalıkları
sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta
olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş
göremezlik derecesi oranı,
b) Hak sahiplerinin hisseleri oranı,
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu
meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında
kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri
bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya
meslek
hastalığına
bağlı
olmayanların
hak
sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan
sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak
sahiplerinin hisseleri oranı,
ç) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik
sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara,
ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme
gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre
nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan
oranı,
esas alınır.
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara
en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden
ödeme yapılır.
Bu madde kapsamında yapılan ödemeler
evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmaz.
Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden
kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.
Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin
varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25
oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere
göre geri alınır.
Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri
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karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe
istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece
Kuruma ödenir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar ile ödeme tarihlerini belirlemeye Kurum
yetkilidir.

karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe
istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece
Kuruma ödenir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar ile ödeme tarihlerini belirlemeye Kurum
yetkilidir.
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7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yapılan Değişiklikler
Kanunun 15 inci maddeleriyle;
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki
eklenmiştir.

geçici madde

AÇIKLAMA

 Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

- İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet
eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek.
-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.
-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 başlatılamayacak.
Yürürlük Tarihi: 30 Nisan 2021

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Covid-19 salgın
hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde
uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak
kayıplarının önlenmesi amacıyla;
a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila
31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet
eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez;
1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi
içinde ibraz edilebilir.
b)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 başlatılamaz, ihtiyati haciz karan
verilemez ve başlamış olan takipler durur.
c)10/12/2003 tarihli ve 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 başlatılamaz.
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