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İZMİR
30.04.2021

Sayı : YMM.03.2021-36
Konu: VUK kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan 7318 sayılı yasa yayınlanmıştır.

Muhasebe Müdürlüğüne,
30.4.2021 tarihli Resmi Gazetede 7318 sayılı kanun yayınlanmıştır. Değişiklikler kısaca
aşağıdaki gibidir.
1) Akaryakıtta kayıt dışını azaltmak için düzenlemeler yapılmıştır.
VUK’nun 257 maddesine eklenen düzenleme ile Akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü
içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL; halihazırda faaliyet
gösterenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1’i
tutarında teminat alınması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.
VUK mük.355. maddesine eklenen cümle ile; Teminatı vermeyenlere 25 bin TL’den az ve 1
milyon TL’den fazla olmamak üzere brüt satışlarının binde 3’ü özel usulsüzlük cezası verilecek. Ayrıca
akaryakıt ve LPG piyasasında olup teminatlarını vermeyenler, teminatlarını verene kadar faaliyetten
men edilecekler.
Akaryakıt piyasasında sahte fatura düzenleme ve ödeme kaydedici cihaza müdahaleye ilişkin
haklarında vergi incelemesi olan tesis için başka bir kişiye lisans verilmeyecektir
Dağıtıcı lisansı sahiplerinin otomasyon sistemini EPDK tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişiler
aracılığıyla kurması ve sistemin işleyişinden müştereken sorumlu tutulmalarına ilişkin düzenleme
yapılmaktadır. Böylece EPDK bayilerden ve dağıtıcılardan gelen verileri güncel olarak
denetleyebilecektir
Ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale eden kişilere vergi
kaçakçılığı suçu kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
EPDK’dan izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak; ikmal
edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın
alınması, taşınması veya saklanması da kaçakçılık suçları kapsamına dahil edilmekte. Bu fiilleri
işleyenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak.
2) 30.4.2021-31.5.2021 tarihleri arasında alacakların çek ve senetler, kambiyo
alacakları için düzenlemeler:
7318 sayılı kanunun 15. Maddesi ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir.
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-

İbraz süresi 30.4.2021-31.5.2021 arasına isabet eden çekler bu tarihler arasında ibraz
edilmez, 1.6.2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içerisinde ibraz edilebilir.

-

30.4.2021-31.5.2021 tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar
hakkında icra iflas takibi başlatılmaz, ihtiyati haciz kararı verilmez ve başlatılan takipler
durur.

-

Kamu idarelerinin kamu ve özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30.4.2021-31.5.2021
tarihleri arasında icra iflas başlatılmaz.

3) Faturanın düzenleme süresinin kısaltılması ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığına
yetki verilmiştir.
VUK 231. Maddeye göre fatura mal ve hizmetin tesliminden sonra 7 gün içerisinde
düzenlenmesi gerekmektedir. 231. Maddeye eklenen yetki maddesi ile bu süreyi indirmeye, mal ve
hizmetin yapılması anında düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki
verilmiştir.
Tebliğ ile düzenleme yapılıncaya kadar kanunda yazılı 7 günlük süre devam edecektir. Yetki
sektör, mal/hizmet türleri/tutarı gibi ayrı ayrı belirlenebilecektir.
Saygılarımızla.
Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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