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SİRKÜLER NO: POZ-2021 / 41                      İST, 04.05.2021 
 
ÖZET: 

 
 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı “Vergi 

Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Vergi Usul 
Kanununda değişiklikler yapılmıştır. 

 
VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 
1- Fatura düzenleme süresini kısaltma konusunda Bakanlığa yetki verildi 

 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 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 getirme konusunda yetki verilmiştir. 
 

2- Petrol ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları sektöründe faaliyette bulunanlardan teminat 
alınması konusunda Bakanlığa yetki verildi 

 
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 teminat alınmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki 
verilmiştir. 
 
Teminat zorunluluğuna uymayanlar hakkında uygulanacak özel usulsüzlük cezası belirlendi. 
 

3- Ödeme kaydedici cihazlara yapılan müdahalelere hapis cezası getirildi 
 
 Ödeme kaydedici cihazlara ve bağlantılarına müdahale edilmesi kaçakçılık suçu kapsamına alınmıştır. 
 
Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf 
 
Saygılarımızla… 


