SİRKÜ : 2018/10
Konu : 7103 Sayılı Kanun ile 213 Sayılı VUK’nun
Ceza Hükümlerinde Yapılan değişiklikler
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09.04.2018

27.03.2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Vergi Kanunları
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103
Sayılı Kanun’un ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ceza hükümlerinde aşağıdaki
değişiklikler yapılmıştır.
1- Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi, etebligat zorunluluğuna uyulmaması, belgelerin öngörülen bilgileri taşımaması ve
faturanın süresinde düzenlenmemesi halinde uygulanması öngörülen özel usulsüzlük
cezalarına ilişkin düzenlemeler
7103 Sayılı Kanun’un ile 213 Sayılı VUK’nun 353 ve mükerrer 355. Maddelerinde elektronik
olarak düzenleme zorunluğu getirilen belgelerin kâğıt olarak düzenlemesi, e-tebligat
mükellefiyetlerine uyulmaması, süresinde düzenlenmeyen fatura ve belgelerin öngörülen
bilgileri ihtiva etmemesi halinde uygulanacak ceza hükümlerinde açıklık getirmek üzere
27.03.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
213 Sayılı VUK 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendinde yapılan düzenleme ile
 Elektronik olarak düzenleme zorunluluğu getirilen (*) fatura, gider
pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının Maliye
Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak
düzenlenmesi durumunda,
 Faturanın (elektronik olarak düzenlenmesi gerekenler dahil) düzenlenmesi
gereken süreden sonra düzenlenmesi halinde,
 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu
makbuzlarının öngörülen bilgileri taşımaması halinde,

ile

serbest

 Bu belgeleri düzenleme ve almak
zorunda olanların her birine her bir belge
için 240 Türk lirasından aşağı olmamak
üzere bu belgelere yazılması gereken
meblağın veya meblağ farkının %10’u
nispetinde
özel
usulsüzlük
cezası
kesileceği hüküm altına alınmıştır.

meslek

213 Sayılı VUK 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı
bendinde yapılan düzenleme ile
 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken perakende satış fişi, ödeme
kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi (*),
taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesinin kâğıt olarak
düzenlenmesi durumunda,

 Her bir belge için 240 Türk lirası özel
usulsüzlük cezası kesileceği hüküm altına
alınmıştır.

 Bu belgelerin öngörülen bilgileri taşımaması halinde,
213 Sayılı VUK mükerrer 355’inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan
düzenleme
 E-tebligat mükellefiyetlerini (**) yerine getirmeyen

 Birinci sınıf tüccarlar ile serbest
meslek erbabı hakkında 1.000 TL.,
 İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan
çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit
edilenler hakkında 500 TL.,
 Yukarıdaki
bentlerde
yazılı
bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250
TL.
özel usulsüzlük cezası kesileceği hüküm
altına alınmıştır.

(*) 421 ve 454 no.lu VUK Genel Tebliğleri kapsamında olan mükelleflerin elektronik fatura düzenlemesi zorunlu olup, 487 no.lu
VUK Genel Tebliği uyarınca sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu ihtiyari olarak elektronik ortamda
düzenlenebilmektedir.
(**) Kurumlar vergisi mükelleflerinin işe başlama tarihini takip eden 15 gün içinde e-tebligat almak için bildirimde bulunmaları,
ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek
usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) vergi mükellefiyetlerinin tesisi sırasında e-tebligat adresi edinmeleri gerekmektedir.
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2- Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının uzlaşma kapsamından çıkarılması ve bu
cezaların öngörülen şekilde ödenmesinde uygulanacak indirim oranının artırılması
7103 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi ile 213 Sayılı VUK’nun Ek 11. Maddesinde yapılan
değişiklik ile 27 Mart 2018 tarihinden önce talep edilenler hariç olmak üzere usulsüzlük ve
özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır. Bu cezalar
tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına da girmediğinden usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları
için uzlaşma müessesi uygulanma imkânı kalmamıştır. Diğer taraftan bu cezalarla ilgili bir
diğer düzenleme aynı kanunun 376. Maddesinde yer alan indirim imkânı ile ilgili olup,
ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak
vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin
bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeneceğinin bildirilmesi halinde (bu sürelerde ödemesi
şartıyla) usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarında uygulanacak indirim tutarı üçte birden,
yarıya çıkarılmıştır.
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