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Vergi Sirküleri 

 

 

No: 2022/77  Tarih: 05/07/2022 

Konu: 7417 Sayılı Kanunun Resmi Gazete'de Yayımlanması Hk.   

 

5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.  

 

1. Yeni Varlık Barışı düzenlemesi, 

2. Nakit sermaye artışı faiz indiriminin 5 yıl ile sınırlandırılması, 

3. Asgari ücret desteği, 

4. Elektrik motorlu araçlara ÖTV düzenlemesi, 

5. Kurumlar vergisi oranı düzenlemesine ilişkin yürürlük tarihinin netleştirilmesi, 

6. Kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edilmesi, 

7. Gerçek faydalanıcı bilgisinin temin edilmesine yönelik yetki düzenlemesi,  

8. Özel usulsüzlük cezalarının artırılması, 

9. Defter ve belgelerin zayii olması durumunda dava açabilme süresinin 30 gün olarak 

belirlenmesi. 

 

1. Yeni Varlık Barışı  

 

Kapsam 

Bu Kanun ile; 

 Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet 

ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara bildirilmek suretiyle milli 

ekonomiye kazandırılmasına, 

 Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak 

kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymetler ve diğer sermaye 
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Çorum Ofis:  

Yavruturna Mah. Gazi Cad. 2. 

Maliye Sk. Hitit İş Merkezi 

Merkez/Çorum  

Tel: 0 534 376 74 75  

Rotax Denetim 

www.rotaxdenetim.com/ 

 

Sayfa 3 / 13 
 

piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına 

alınabilmesine, 

imkan sağlanmaktadır. 

 

Başvuru Süresi 

Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışı ve yurt içi yeni Varlık Barışı uygulamasından 31 Mart 2023 

tarihine kadar bildirim veya beyanda bulunmak suretiyle yararlanabileceklerdir. 

 

Başvuruda bulunabilecekler 

Yurt dışındaki söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya 

Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamakta olup düzenlemeden herkes yararlanabilecektir. 

 

Ödenecek Vergi  

Banka ve aracı kurumlara bildirilen yurt dışındaki varlıkların değeri üzerinden; 

 30/9/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için %1, 

 1/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi arasında yapılan bildirimler için %2, 

 1/1/2023 tarihi ila 31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3, 

oranında hesaplanacak vergi, bildirim esnasında banka ve aracı kurumlara peşin olarak 

ödenecektir. 

Bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplarda en az bir 

yıl süreyle tutulması halinde vergi %0 olarak uygulanacak ve peşin olarak ödenmiş olan vergi 

bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine kendisine iade edilecektir. 

Vergi dairelerine beyan edilen yurt içi varlıkların değeri üzerinden %3 oranında vergi tarh 

edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. Gelir ve 

kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da beyan dışındaki diğer şartlar aranmaksızın 

varlıklarını beyan edebilirler. 
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Beyana konu varlıkların amortisman ve gider uygulaması  

Bildirim ve beyana konu edilen varlıklarla ilgili olarak 213 sayılı Kanunun amortismanlara 

ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya 

kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez. 

 

Beyana konu taşınmazların devrinde tapu harcı ve değer artış kazancı  

Beyan edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye devrine ilişkin tapuda 

yapılacak işlemlerden harç alınmayacaktır. Ayrıca, taşınmazların işletmeye devri, elden çıkarma 

sayılmayacak ve değer artış kazancı hesaplanmayacaktır. 

 

Pasifte özel fon açılması  

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için 

pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl 

geçmedikçe işletmeden çekilemez, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz, 

işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmez. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme 

hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. 

Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz ve bildirim veya beyan tarihinden 

itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın 

tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. 

 

Yurtdışındaki varlıkların yurtdışı kredilerin ödenmesinde ve sermaye avanslarında 

kullanılması 

Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 

yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 05/07/2022 tarihi itibarıyla 

kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/3/2023 tarihine kadar kapatılmasında 

kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde 

kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden 

yararlanılır. 

05/07/2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında 

bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin 
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Çorum Ofis:  

Yavruturna Mah. Gazi Cad. 2. 

Maliye Sk. Hitit İş Merkezi 

Merkez/Çorum  

Tel: 0 534 376 74 75  

Rotax Denetim 

www.rotaxdenetim.com/ 

 

Sayfa 5 / 13 
 

yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz 

konusu avansların en geç 31/3/2023 tarihine kadar defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu 

madde hükümlerinden yararlanılır. 

 

Vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı  

Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi 

incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri ile 

takdir komisyonu kararları sonucu bulunan matrah farkının madde kapsamında bildirilen veya 

beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti ve bildirilen veya beyan edilen varlık 

tutarının, bulunan matrah farkına eşit ya da fazla olması durumunda matrah farkına ilişkin tarhiyat 

yapılmaz. Bulunan matrah farkının, bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya 

çıktığının tespitine rağmen söz konusu varlık tutarlarından büyük olması durumunda sadece 

aradaki fark tutar üzerinden vergi tarhiyatı yapılır. Vergi incelemesi veya takdir komisyonu 

kararları sonucunda bildirim veya beyana konu edilen varlıklar dışındaki nedenlerle matrah farkı 

tespit edilmesi durumunda, bu madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar, bulunan 

matrah farkından mahsup edilmeksizin tarhiyat yapılır. 

 

Kanunda belirlenen şartlara uyulmaması 

Bildirildiği halde, bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde 

Türkiye’ye getirilmemesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba 

transfer edilmemesi ile bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen vergilerin süresinde 

ödenmemesi ve diğer şartların yerine getirilmemesi hallerinde vergi incelemesinin ve vergi 

tarhiyatının yapılmaması hükmünden yararlanılamaz. 

Vergi incelemesine başlanılan veya takdir komisyonuna sevk edilen tarihten sonra bu madde 

kapsamında yapılan bildirim ve beyanlar dolayısıyla söz konusu inceleme veya takdir komisyonu 

kararları sonucunda yapılacak tarhiyatlar için de madde hükmü uygulanmaz. Tahakkuk eden 

verginin vadesinde ödenmemesi vergi aslının gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun 

uyarınca takip ve tahsiline engel teşkil etmez. Tahsil edilmiş olan vergiler red ve iade edilmez. 

 

Beyanlara ilişkin düzeltme 
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Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim veya beyanlara ilişkin düzeltme 

yapılamaz. 

 

2. Nakit sermaye artışı faiz indiriminin 5 yıllık bir süre ile sınırlandırılması, 

5520 sayılı KVK’nun 10/ı maddesi gereğince, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde 

faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin 

ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye 

tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin 

nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 

indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere 

uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna 

kadar hesaplanan tutarın %50'si kurum kazancından indirilir.  

Söz konusu düzenlemede herhangi bir süre sınırı söz konusu değildi. Diğer bir ifade ile; 

sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye artışının 

yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir hesap dönemi için ayrı ayrı 

indirim uygulamasından yararlanabilmekteydiler.  

Ancak, 7417 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana 

sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı ayrı 

yararlanılır. Bu dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim 

hesaplamasında dikkate alınmaz.” 

Ayrıca, 7417 sayılı Kanun’un 50 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 

geçici 15 inci maddesinde; ‘’Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan 

değişiklik hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sermaye artırımı yapan veya ilk 

defa kurulan şirketler için 2022 yılı hesap dönemi dâhil olmak üzere 5 hesap dönemi için 

uygulanır.’’ hükmü getirilmiştir.  

Yapılan bu düzenleme sonrası, nakit sermaye artışı faiz indirimi düzenlemesindeki süresiz 

yararlanma hakkı, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin 

tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen 4 hesap dönemi dikkate alınarak 
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sınırlandırılmaktadır. Öte taraftan, bu süre içerisinde, kazanılan indirim tutarlarından, kazancın 

yetersizliği nedeniyle ilgili dönemlerde indirim konusu yapılamayan tutarlar, beş yıllık süre 

dolduktan sonra da indirime konu edilebilecektir.  

Ayrıca, önceki dönemlerde artırım yapmış ve indirimden faydalanmış olan mükellefler, 

geçmiş dönemlerde indirimden faydalandıkları dönem sayısına bakılmaksızın 2022 dönemi dâhil 

5 hesap dönemi daha indirimden faydalanabileceklerdir. 

 

3. Asgari ücret desteği  

5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 88 inci maddeyle, işverenlere, 2022 yılı Temmuz ilâ 

Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) asgari ücret desteği verilecektir. Buna 

göre, 4/a kapsamında ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanan sigortalıları çalıştıran 

işverenlerce; 

a) 2021 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 Türk lirası ve altında 

bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya 

ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 

bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

b) 2022 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara 

ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 

3,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta 

primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde 

belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş 

sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 Türk lirası olarak esas alınır.  

Bu kapsamda destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2021 yılı Ocak ilâ Aralık 

ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 

üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az 

sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması 

hâlinde bu madde hükümleri uygulanmayacaktır. 

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak 

açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık 
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ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin 

değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis 

ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık 

ayları/dönemi için Kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik 

Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu 

işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacaktır. 

 

4. Elektrik motorlu araçlara ÖTV düzenlemesi 

Bu Kanunun 44 üncü maddesi ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı 

listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “--Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altında 

yer alan binek otomobilleri için motor gücü esas alınmak suretiyle farklı matrah grupları ile bu 

matrah gruplarına ilişkin oranlar belirlenmiştir 

 

G.T.İ.P. NO   Mal İsmi Vergi Oranı (%) 

87.03  -- Sadece elektrik motorlu olanlar 

--- Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 700.000 TL’yi aşmayanlar 

---- Diğerleri 

--- Motor gücü 160 kW’ı geçenler 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 750.000 TL’yi aşmayanlar 

---- Diğerleri 
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5. Kurumlar Vergisi Oranı düzenlemesine ilişkin yürürlük tarihinin netleştirilmesi  

7394 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 

6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz 

müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans 

şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında 

alınır.” 

Ayrıca, 7394 sayılı Kanunun 39/1-(ç) maddesinde, yukarıdaki düzenlemenin 2023 yılı 

vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.  
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Bu kez, 7417 sayılı Kanun’un 57 inci maddesi le 7394 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde,” ibaresi “2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerine 

ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,” şeklinde değiştirilmiştir. Bu şekilde, 

bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili 

döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans 

şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden 2023 ve müteakip dönemlerinde 

kurumlar vergisinin %25 oranında yapılacağına ilişkin düzenleme netleştirilmiştir.  

 

6. Kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edilebilmesi, 

Kanunun 24 üncü maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri 

tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,” 

Yapılan bu düzenleme ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet 

senetlerinin teminat olarak kabul edilmesi sağlanmıştır. Yapılan bu değişiklik sonrası teminat 

olarak kabul edilebilenler aşağıdaki gibi olacaktır. 

1. Para, 

2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri 

tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, 

3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine 

düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya 

tekabül eden satış değerleri esas alınır.), 

4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul 

edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir.", 

5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme 

idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar. 
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Ayrıca, 6183 sayılı AATUHK’nun 85 inci maddesinde yapılan değişiklikle de menkul mal 

satışlarına iştirak edeceklerin kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini de 

teminat olarak verebilmeleri sağlanmıştır.  

 

7. Gerçek faydalanıcı bilgisinin temin edilmesine yönelik yetki düzenlemesi 

Bu Kanunun 26 ıncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci 

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş olup bu düzenleme ile gerçek faydalanıcı 

bilgisinin temin edilmesine yönelik yetki düzenlemesi yapılmıştır.  

“9. Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, 

tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirlemeye, bu 

kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, 

verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme 

yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlemeye, bu bent 

kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü 

getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,” 

 

8. Özel usulsüzlük cezalarının artırılması, 

Kanunun 27 inci maddesi ile özel usulsüzlük cezaları arttırılmış olup düzenleme sonrası ceza 

tutarları aşağıdaki gibidir. 

1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve 

alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının 

verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer 

verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca 

belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227, 231 

ve 234 üncü maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve 

almak zorunda olanların her birine, her bir belge için (Yürürlük: 01.08.2022) 1.000  Türk 

lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının 

%10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.  
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Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel 

usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı (Yürürlük: 01.08.2022) 500.000  Türk lirasını 

geçemez.  

2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış 

fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma 

irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu 

getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen 

belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak 

düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca 

belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin 

bu Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 

(Yürürlük: 01.08.2022) 1.000 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her 

bir tespit için (Yürürlük: 01.08.2022) 50.000  Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise (Yürürlük: 

01.08.2022) 500.000 Türk lirasını geçemez. 

Aynı Kanunun 28 inci maddesi ile 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci 

fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi ile getirilen 

zorunluluklara uymayanlara, (1) ve (2) numaralı bentlerde yer alan özel usulsüzlük cezasının 5 

katı, (3) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 2 katı uygulanır.”  

Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde; Maliye Bakanlığının, 

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 
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edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili 

olduğu düzenlenmiştir. Bu düzenleme sonrası, burada belirlenen zorunluluklara uymayanlara 

mük. 355 inci maddenin 1) ve (2) numaralı bentlerde yer alan özel usulsüzlük cezasının 5 katı, 

(3) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 2 katı uygulanacaktır.  

Aynı Kanunun 28 inci maddesi ile 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci 

fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 “Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile getirilen 

zorunluluklara uymayanlara (1) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı 

uygulanır.” 

Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde; Maliye Bakanlığının, 

tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve 

doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirlemeye, bu kapsama 

girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi 

ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü sektör, 

mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve 

bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve 

uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili hüküm altına alınmıştır. Bu 

düzenleme sonrası, burada belirlenen zorunluluklara uymayanlara mük. 355 inci maddenin (1) 

numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacaktır.  

 

 

9. Defter ve Belgelerin Zayii Olması Durumunda Dava Açabilme Süresinin 30 Gün 

Olarak Belirlenmesi 

Bu Kanunun 55 inci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82 nci maddesinin 7 

inci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir. 

Yapılan bu değişiklik sonrası, tacirler saklamakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin 

yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayii olması durumunda 

zıyaı öğrenme anından itibaren 30 gün içinde dava açabileceklerdir.  
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Saygılarımızla, 

Rotax Denetim 
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