
02.09.2021 2 Eylül 2021 PERŞEMBE

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2021/09/20210902-7.htm 1/6

2 Eylül 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31586

TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 531)

Amaç ve konu
MADDE 1 – (1) Akaryakıt ve LPG p�yasasının yanı sıra özel et�ket ve �şaret kullanma zorunluluğu get�r�len

ürünlere �l�şk�n p�yasada rekabet eş�tl�ğ�n�n sağlanması ve kayıt dışı ekonom� �le etk�n b�r şek�lde mücadele ed�lmes�
amacıyla 29/4/2021 tar�hl� ve 7318 sayılı Verg� Usul Kanunu �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun
�le düzenlemeler yapılmıştır.

(2) Mezkûr Kanunun 1 ve 2 nc� maddeler�yle, 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununda yapılan
değ�ş�kl�kler kapsamında Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına; bel�rl� kr�terler� d�kkate alarak yed� günlük fatura düzenleme
süres�n� �nd�rme ya da faturanın malın tesl�m ed�ld�ğ� veya h�zmet�n yapıldığı anda düzenlenmes� zorunluluğu
get�rmen�n yanı sıra, 4/12/2003 tar�hl� ve 5015 sayılı Petrol P�yasası Kanunu ve 2/3/2005 tar�hl� ve 5307 sayılı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) P�yasası Kanunu ve Elektr�k P�yasası Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r
Kanun kapsamında l�sansa tab� faal�yetlerde bulunanlar �le 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes� uyarınca
bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol g�b� özel et�ket ve �şaretler� kullanma zorunluluğu get�r�len
ürünler� �mal veya �thal edenlerden 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (8) numaralı
bend�nde yer alan hükümler çerçeves�nde tem�nat alma yetk�s� ver�lm�şt�r. D�ğer taraftan, bahse konu hükümler�n yanı
sıra mezkûr Kanun �le 213 sayılı Kanunun mükerrer 355, 359 ve 367 nc� maddeler�nde de değ�ş�kl�kler yapılmıştır.

(3) Bu kapsamda, 7318 sayılı Kanun �le 213 sayılı Kanunda yapılan değ�ş�kl�klere �l�şk�n açıklamalar ve
uygulamaya �l�şk�n usul ve esasların bel�rlenmes� bu Tebl�ğ�n amaç ve konusunu oluşturmaktadır.

Yasal düzenlemeler
MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun;
- 231 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (5) numaralı bend�nde, “Fatura, malın tesl�m� veya h�zmet�n yapıldığı

tar�hten �t�baren azam� yed� gün �ç�nde düzenlen�r. Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı; mal veya h�zmet�n nev’�, m�ktarı,
f�yatı, tutarı, satışın yapılma şekl�, faal�yet konusu, sektör veya mükellef�yet türünü ayrı ayrı veya b�rl�kte d�kkate
alarak, bu sürey� �nd�rmeye ya da faturanın malın tesl�m ed�ld�ğ� veya h�zmet�n yapıldığı anda düzenlenmes�
zorunluluğu get�rmeye yetk�l�d�r. Bu süreler �çer�s�nde düzenlenmeyen faturalar h�ç düzenlenmem�ş sayılır.”,

- Mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, “Mal�ye Bakanlığı;
1. Mükellef ve meslek grupları �t�bar�yle muhasebe usul ve esaslarını tesp�t etmeye, bu Kanuna göre

tutulmakta olan defter ve belgeler �le bunlara �laveten tutulmasını veya düzenlenmes�n� uygun gördüğü defter ve
belgeler�n mah�yet, şek�l ve �ht�va etmes� zorunlu b�lg�ler� bel�rlemeye, bunlarda değ�ş�kl�k yapmaya; bedel�
karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü k�ş�lere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını
tutturmaya, bu defter ve belgelere tasd�k, muhafaza ve �braz zorunluluğu get�rmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre
tutulacak defter ve düzenlenecek belgeler�n tutulması ve düzenlenmes� zorunluluğunu kaldırmaya,

…
8. 4/12/2003 tar�hl� ve 5015 sayılı Petrol P�yasası Kanunu ve 2/3/2005 tar�hl� ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış

Petrol Gazları (LPG) P�yasası Kanunu ve Elektr�k P�yasası Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun
kapsamında l�sansa tab� faal�yetlerde bulunanlar �le bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga,
sembol g�b� özel et�ket ve �şaretler� kullanma zorunluluğu get�r�len ürünler� �mal veya �thal edenlerden; yen� �şe
başlayanlarda 10 m�lyon Türk l�rasına kadar, faal�yet� devam edenlerde 100 m�lyon Türk l�rasını geçmemek üzere b�r
öncek� hesap dönem�ne a�t brüt satışlar toplamının %1’�ne kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür,
damga, sembol g�b� özel et�ket ve �şaretler ver�lmes�nden önce bu ürünler neden�yle hesaplanan özel tüket�m verg�s� ve
katma değer verg�s� tutarının toplamına kadar, doğacak verg�ler�n tahs�l güvenl�ğ�n� sağlamak amacıyla, 6183 sayılı
Kanunun 10 uncu maddes�nde yer alan menkul mallar har�ç olmak üzere anılan maddede sayılan türden tem�nat
almaya, mükellefler�n; faal�yet alanı, hukuk� statüsü, mükellef�yet süres�, akt�f veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan
sayısı, hakkında sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya
da tesp�t bulunup bulunmadığı, �ş veya üret�m hacm� �le ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya b�rl�kte d�kkate
alarak, tem�natın; türünü, tutarını, ver�lmes� gereken zamanı, �ades� �le tamamlanmasına �l�şk�n hususları bel�rlemeye,
tem�nat tutarını l�sansa tab� faal�yetlerde l�sans türler� �t�barıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan oran ve tutarları sıfıra
kadar �nd�rmeye ve �k� katına kadar artırmaya, hang� hâllerde tem�nat aranılmayacağını ve uygulamaya �l�şk�n d�ğer
usul ve esasları bel�rlemeye,

Yetk�l�d�r.”,
- 359 uncu maddes�n�n (ç) fıkrasında “Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca yetk�lend�r�lmed�ğ� halde, ödeme

kayded�c� c�haz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değ�şt�ren veya yetk�lend�r�lm�ş olsun ya da olmasın
ödeme kayded�c� c�hazın hafıza b�r�mler�ne, elektron�k devre elemanlarına veya har�c� donanım veya yazılımlarla olan
bağlantı s�stem�ne ya da kayıt dışı satışın önlenmes� �ç�n kurulan elektron�k kontrol ve denet�m s�stemler� veya �lg�l�
d�ğer s�stemlere f�z�ksel veya b�l�ş�m yoluyla müdahale ederek; gerçekleşt�r�len satışlara a�t mal� belge veya b�lg�ler�n
c�hazda kayıt altına alınmasını engelleyen, c�hazda kayıt altına alınan b�lg�ler� değ�şt�ren veya s�len, ödeme kayded�c�
c�haz veya bağlantılı d�ğer donanım ve s�stemler ya da kayıt dışı satışın önlenmes� �ç�n kurulan elektron�k kontrol ve
denet�m s�stemler� veya �lg�l� d�ğer s�stemler tarafından Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı veya d�ğer kamu kurum ve
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kuruluşlarına elektron�k ortamda �let�lmes� gereken belge, b�lg� veya ver�ler�n �let�lmes�n� önleyen veya bunların
gerçeğe uygun olmayan şek�lde �let�lmes�ne sebeb�yet verenler üç yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le
cezalandırılır.”,

- 367 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasında, “359 uncu madden�n (ç) fıkrasında yazılı suçların �şlend�ğ�n�n
�nceleme sırasında tesp�t� hal�nde �ncelemen�n tamamlanması beklenmeks�z�n, sa�r suretlerle öğren�lmes� hal�nde �se
�ncelemeye başlanmaksızın Verg� Müfett�şler� ve Verg� Müfett�ş Yardımcıları tarafından bu tesp�tlere �l�şk�n rapor
düzenlen�r ve rapor değerlend�rme kom�syonunun mütalaasıyla b�rl�kte keyf�yet Cumhur�yet başsavcılığına b�ld�r�l�r.
Kamu davasının açılması �ç�n �ncelemen�n tamamlanması şartı aranmaz.”

hükümler� yer almaktadır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) 6183 sayılı Kanun: 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunu,
b) 193 sayılı Kanun: 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununu,
c) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununu,
ç) 3100 sayılı Kanun: 6/12/1984 tar�hl� ve 3100 sayılı Katma Değer Verg�s� Mükellefler�n�n Ödeme Kayded�c�

C�hazları Kullanmaları Mecbur�yet� Hakkında Kanunu,
d) 4760 sayılı Kanun: 6/6/2002 tar�hl� ve 4760 sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanununu,
e) 5015 sayılı Kanun: 4/12/2003 tar�hl� ve 5015 sayılı Petrol P�yasası Kanununu,
f) 5307 sayılı Kanun: 2/3/2005 tar�hl� ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) P�yasası Kanunu ve

Elektr�k P�yasası Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunu,
g) Akaryakıt: 5015 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�nde tanımı yapılan akaryakıtı,
ğ) Akaryakıt bay�� veya �stasyonu: 5015 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�nde tanımlanan akaryakıt bay�� veya

�stasyonunu,
h) Bakanlık: Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığını,
ı) Başkanlık: Gel�r İdares� Başkanlığını,
�) Brüt satış: Bakanlıkça yayımlanan muhasebe s�stem� uygulama genel tebl�ğler� uyarınca tesp�t ed�len tek

düzen hesap planı ve mal� tabloların açıklanmasına �l�şk�n usul ve esaslara uygun olarak düzenlenm�ş gel�r
tablosundak� brüt satışları,

j) EPDK: Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunu,
k) İhrak�ye: 5015 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�nde tanımlanan �hrak�yey�,
l) L�sans: 5015 ve 5307 sayılı Kanunlar kapsamında, gerçek ve tüzel k�ş�lere p�yasada faal�yet göstereb�lmeler�

�ç�n �z�n ver�ld�ğ�n� gösteren belgey�,
m) LPG: Dolum tes�sler�nde mutfak, sanay� ve t�car� tüplere doldurularak p�yasaya arz ed�lenler har�ç, 5307

sayılı Kanunun 2 nc� maddes�nde tanımı yapılan sıvılaştırılmış petrol gazını,
n) ÜİS: Ürün İzleme S�stem�n�,
o) LPG otogaz bay�� veya �stasyonu: 5307 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�nde tanımlanan otogaz bay�� veya

�stasyonunu,
ö) ÜİS Uygulama Genel Tebl�ğ�: 11/9/2020 tar�hl� ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün

Mamuller�, Makaron, Yaprak S�gara Kâğıdı ve Alkollü İçk�lerde Ürün İzleme S�stem� Uygulama Genel Tebl�ğ�n�,
p) TADAB: Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Da�res� Başkanlığını,
r) Tem�nat: 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (1), (2), (3) ve (5) numaralı bentler�nde

sayılan; para, bankalar tarafından ver�len tem�nat mektupları, Devlet �ç borçlanma senetler� veya bu senetler yer�ne
düzenlenen belgeler� ve gayr�menkuller�,

s) Verg� borcu: Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına bağlı tahs�l da�reler�nce tahs�l ed�len ve 213 sayılı Kanun
kapsamına g�ren verg�, res�m, harçlar, verg� cezaları �le bunlara bağlı gec�kme fa�z� ve gec�kme zamlarını,

�fade eder.
Fatura düzenleme süres�
MADDE 4 – (1) 213 sayılı Kanunun 231 ve mükerrer 257 nc� maddeler�n�n verd�ğ� yetk�ye dayanılarak,

�hrak�ye tesl�mler� har�ç olmak üzere, faturanın aşağıdak� hallerde tesl�m anında düzenlenmes� uygun bulunmuştur.
a) 5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında l�sansa tab� faal�yetlerde bulunanların (raf�ner�c�,

dağıtıcı, bay�, serbest kullanıcı g�b�) kend� aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG tesl�m�.
b) Tankerlerle veya özel nakl�ye araçlarıyla taşınmak suret�yle akaryakıt ve LPG otogaz bay�� veya �stasyonu

dışında müşter�n�n �sted�ğ� mahalde (yürüttükler� faal�yetler�ndek� �ht�yaçlarını karşılamak amacıyla fabr�ka, şant�ye,
nakl�ye f�losu �şletmeler� ve benzer� yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG tesl�m�.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamındak� tesl�mlerde, alıcının tamamen veya kısmen akaryakıt ve LPG alımından
vazgeçmes� ya da söz konusu tesl�mlere �l�şk�n olarak düzenlenen faturada göster�len m�ktardan daha az akaryakıt ve
LPG tesl�m ed�lmes� hal�nde, bu durumun ortaya çıktığı anda;

- Alıcının 213 sayılı Kanunun 232 nc� maddes�ne göre fatura düzenleme zorunluluğu bulunanlar kapsamında
olması hal�nde, alıcı tarafından satıcı adına fatura,

- Alıcının 213 sayılı Kanun uyarınca belge düzenleme yükümlülüğü bulunanlar kapsamında olmaması hal�nde
�se satıcı tarafından 213 sayılı Kanunun 234 üncü maddes�nde bel�rlenen asgar� b�lg�ler� �çerecek şek�lde g�der
pusulası,

düzenlenecekt�r. Bu kapsamda düzenlenen belge üzer�nde, �şlem�n mah�yet�ne �l�şk�n açıklama �le b�rl�kte,
�lg�l� faturanın tar�h ve numarasına da yer ver�lecekt�r.
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5015 sayılı Kanun �le 5307 sayılı Kanun kapsamında l�sansa tab� faal�yetlerde bulunanlara �l�şk�n
tem�nat uygulaması

MADDE 5 – (1) 5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, maden� yağ veya bay�l�k (münhasıran �hrak�ye
bay�l�ğ� har�ç) l�sansı bulunanlar �le 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bay�l�k l�sansı
bulunanlar 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (8) numaralı bend� hükümler�ne göre
tem�nat uygulaması kapsamına alınmıştır.

(2) B�r�nc� fıkra gereğ�nce tem�nat uygulaması kapsamında olup;
a) Yen� �şe başlayan mükelleflerden (faal�yet�ne öteden bu yana devam etmekle b�rl�kte, �lk kez tem�nat

ver�lmes�n� gerekt�ren l�sansa sah�p olanlar dâh�l), sah�p oldukları l�sans sayısına bakılmaksızın;
�) Dağıtıcı l�sansına sah�p olanların 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (8)

numaralı bend�nde yer alan azam� tutarın �k� katı kadar (2021 yılı �ç�n 20 m�lyon Türk l�rası),
��) Dağıtıcı l�sansı dışındak� l�sanslara sah�p olanların (�) alt bend�nde bel�rt�len tutarın y�rm�de b�r� kadar (2021

yılı �ç�n 1 m�lyon Türk l�rası),
b) Faal�yetler�ne öteden bu yana devam eden mükellefler�n, sah�p oldukları l�sans sayısına bakılmaksızın, 213

sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (8) numaralı bend�nde yer alan azam� tutardan (2021
yılı �ç�n 100 m�lyon Türk l�rası) fazla olmamak üzere, b�r öncek� hesap dönem�ne �l�şk�n olarak ver�len yıllık gel�r
veya kurumlar verg�s� beyannames� �le b�ld�r�len yıllık brüt satışları toplamının %1’� oranında,

tem�nat vermes� gerekmekted�r.
(3) Sadece LPG �le �lg�l�;
a) Dağıtıcı l�sansına sah�p olanlardan;
�) İk�nc� fıkranın (a) bend� kapsamındak�ler�n, aynı fıkrada bel�rlenen tem�nat tutarının dörtte b�r�,
��) İk�nc� fıkranın (b) bend� kapsamındak�ler�n, aynı fıkrada bel�rlenen tem�nat tutarının yarısı,
b) LPG otogaz bay�l�k l�sansı bulunanların, �k�nc� fıkraya göre bel�rlenen tem�nat tutarının yarısı,
kadar tem�nat vermes� gerekmekted�r.
(4) İk�nc� fıkranın (a) bend� gereğ�nce tem�nat vermekle yükümlü olanlardan dağıtıcı l�sansı yanında bu madde

kapsamında tem�nat ver�lmes� gereken d�ğer l�sanslara da sah�p olanlar, söz konusu bend�n (�) alt bend�ne göre tem�nat
vereceklerd�r.

(5) İk�nc� fıkranın (b) bend� kapsamında ver�lmes� gereken tem�nat, tem�natın ver�leceğ� tar�h�n �ç�nde
bulunduğu yılda ver�lmes� gereken ve b�r öncek� yıla a�t olan gel�r veya kurumlar verg�s� beyannames�nde, 193 sayılı
Kanunun mükerrer 121 �nc� maddes�ndek� şartları taşımasına bağlı olarak, uyumlu mükelleflere verg� �nd�r�m�
uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler tarafından beşte b�r oranında ver�l�r.

(6) Raf�ner�c� l�sansına sah�p olan mükellefler �le genel ve özel bütçel� �dareler, �l özel �dareler�, yatırım �zleme
ve koord�nasyon başkanlıkları (YİKOB), büyükşeh�r beled�yeler� ve beled�yeler �le sermayeler�n�n %51’� veya daha
fazlası bunlara a�t olan kuruluşlar, bu madde kapsamında tem�nat ver�lmes� gereken l�sanslara sah�p olsalar dah�,
tem�nat vermekle yükümlü değ�llerd�r.

Özel et�ket ve �şaretler� kullanma zorunluluğu get�r�len ürünler� �mal veya �thal eden mükelleflerde
tem�nat uygulaması

MADDE 6 – (1) Özel et�ket ve �şaretler� kullanma zorunluluğu bulunan ürünlere �l�şk�n olarak talep ed�len ve
talepler� ÜİS Uygulama Genel Tebl�ğ�nde yer alan usul ve esaslara göre değerlend�r�len özel et�ket ve �şaretler�n, 213
sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (8) numaralı bend� hükümler�ne göre tem�nat
karşılığında ver�lmes� uygun bulunmuştur.

(2) Başkanlıkça, özel et�ket ve �şaret zorunluluğu get�r�len ürünler �ç�n talep ed�len özel et�ket ve �şaretler�n,
ÜİS Uygulama Genel Tebl�ğ�nde yer alan usul ve esaslara göre değerlend�r�lmes� sonucu ver�lmes� uygun görülen
m�ktarının;

a) Yen� �şe başlayan üret�c�lerde;
�) İlk üç aylık sürede faal�yet gösterenler bakımından, TADAB’dan alınan �z�n, satış ve/veya yetk� belgeler�nde

yer alan yıllık kapas�ten�n 15 günlük kısmına kadar,
��) Dört �lâ on �k� aylık dönemde faal�yet gösterenler bakımından, aylık ortalama üret�m ve aylık ortalama satış

m�ktarı d�kkate alınarak bunların ortalamalarının b�r aylık m�ktarına kadar,
b) B�r yılı aşan süred�r faal�yet� devam eden üret�c�lerde;
�) S�gara ve d�st�le alkollü �çk� üret�c�ler� bakımından, son b�r yıllık dönemde yaptıkları aylık ortalama üret�m

ve aylık ortalama satış m�ktarı d�kkate alınarak bunların ortalamalarının 45 günlük m�ktarına kadar,
��) D�ğer tütün mamuller�, makaron, yaprak s�gara kâğıdı, fermente alkollü �çk� ve b�ra üret�c�ler� bakımından,

mükellefler�n son b�r yıllık dönemde yaptıkları aylık ortalama üret�m ve aylık ortalama satış m�ktarı d�kkate alınarak
bunların ortalamalarının �k� aylık m�ktarına kadar,

tem�nat aranmaz.
(3) İk�nc� fıkrada bel�rt�len l�m�tler� aşan özel et�ket ve �şaretlere �l�şk�n talepler; Başkanlıkça mükellefler�n

mevcut özel et�ket ve �şaret stokları, öncek� dönemlerde aldıkları özel et�ket ve �şaret m�ktarları, üret�m kapas�teler�,
aylık üret�m m�ktarları, mamul ve yarı mamul stokları ve aylık satış m�ktarlarının kontrolü ve anal�z� yapılarak
değerlend�r�l�r. Yapılan değerlend�rme net�ces�nde söz konusu talepler;

a) Yen� �şe başlayan üret�c�lerde;
�) İlk üç aylık sürede faal�yet gösterenler bakımından, TADAB’dan alınan �z�n, satış ve/veya yetk� belgeler�nde

yer alan yıllık kapas�ten�n �k� aylık,
��) Dört �lâ on �k� aylık dönemde faal�yet gösterenler bakımından, aylık ortalama üret�m ve aylık ortalama satış

m�ktarı d�kkate alınarak bunların ortalamalarının üç aylık,
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b) B�r yılı aşan süred�r faal�yet� devam eden üret�c�ler bakımından, son b�r yıllık dönemde yaptıkları aylık
ortalama üret�m ve aylık ortalama satış m�ktarı d�kkate alınarak bunların ortalamalarının üç aylık,

m�ktarını aşmamak üzere, ver�lmes� uygun görülen özel et�ket ve �şaretlere konu ürüne a�t ÖTV ve bu verg�ye
�l�şk�n KDV tutarı kadar tem�nat mukab�l�nde karşılanır.

(4) İk�nc� ve üçüncü fıkralara göre yapılacak hesaplamalarda mükellef�n üret�m veya satışının olduğu aylar
d�kkate alınır. Bu şek�lde yapılacak hesaplama net�ces�nde tesp�t ed�len m�ktarın, üret�m kapas�tes�n�n 15 günlük
kısmından az olması durumunda, söz konusu fıkraların yen� �şe başlayan üret�c�lere �l�şk�n kısımlarına göre �şlem
yapılır.

(5) Tütün mamulü, makaron ve yaprak s�gara kâğıdı �thalatçılarının özel et�ket ve �şaret talepler�n�n
karşılanmasında, ÜİS Uygulama Genel Tebl�ğ� uyarınca Başkanlık tarafından yapılan değerlend�rme sonucu ver�lmes�
uygun görülen özel et�ket ve �şaret m�ktarı, bu ürünlere �l�şk�n olup �thalat sırasında ödenmes� gereken ÖTV ve bu
verg�ye �l�şk�n KDV tutarı kadar tem�nat karşılığı ver�l�r.

(6) Alkollü �çk� �thalatçılarının özel et�ket ve �şaret talepler�n�n karşılanmasında, ÜİS Uygulama Genel Tebl�ğ�
uyarınca TADAB tarafından yapılan değerlend�rme sonucu ver�lmes� uygun görülen özel et�ket ve �şaret m�ktarı, bu
ürünlere �l�şk�n olup �thalat sırasında ödenmes� gereken ÖTV ve bu verg�ye �l�şk�n KDV tutarı kadar tem�nat karşılığı
ver�l�r.

(7) Bu maddede yer alan tem�nata �l�şk�n hususlar, 4760 sayılı Kanuna ekl� (III) Sayılı L�stede yer almayan
ancak, ÜİS Uygulama Genel Tebl�ğ�nde yazılı usul ve esaslara tab� mallar bakımından, bu mallar üzer�nden
hesaplanacak KDV yönünden uygulanır.

(8) Özel et�ket ve �şaret taleb�n�n, ÜİS Uygulama Genel Tebl�ğ�nde yer alan usul ve esaslar kapsamında
yapılan değerlend�rme net�ces�nde redded�lmes� durumunda, bu talep, tem�nat karşılığı olsa dah� yer�ne get�r�lmez.

Tem�nat verme zamanı ve yer�
MADDE 7 – (1) Bu Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes� kapsamında bel�rlenen tem�natların;
a) Yen� �şe başlayan mükelleflerce (faal�yet�ne öteden bu yana devam etmekle b�rl�kte, �lk kez tem�nat

ver�lmes�n� gerekt�ren l�sansa sah�p olanlar dah�l), tem�nat zorunluluğu get�r�len l�sanslara sah�p oldukları tar�hten
�t�baren b�r ay �çer�s�nde,

b) Faal�yetler�ne öteden bu yana devam eden mükelleflerce her yıl, hesap dönem�n�n kapandığı ayı �zleyen
beş�nc� ayın sonuna kadar,

gel�r veya kurumlar verg�s� (bu verg�lerden mükellef�yet� bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulundukları
verg� da�res�ne ver�lmes� zorunludur.

(2) Mükellefler�n, bu Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes�ne �st�naden vermeler� gereken tem�natın, daha önce verd�kler�
tem�nat tutarından fazla olması durumunda, tem�nat ver�lmes� gereken sürede, tem�natı tamamlaması gerekmekted�r.

(3) Bu Tebl�ğ�n 6 ncı maddes� kapsamında;
a) Özel et�ket ve �şaret kullanılma zorunluluğu get�r�len ürünler�n üret�c�ler� �le tütün mamulü, makaron ve

yaprak s�gara kâğıdı �thalatçıları tarafından ver�lmes� gereken tem�nat, Başkanlık tarafından ver�lmes� uygun görülen
özel et�ket ve �şaret m�ktarı �le tem�nat tutarına �l�şk�n olarak düzenlenen yazının mükellefe tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten
�t�baren 10 �ş günü �çer�s�nde mükellef�n gel�r veya kurumlar verg�s� (bu verg�lerden mükellef�yet� bulunmayanların
KDV) yönünden bağlı bulunduğu verg� da�res�ne ver�l�r.

b) Özel et�ket ve �şaret kullanılma zorunluluğu get�r�len alkollü �çk�ler�n �thalatçıları tarafından ver�lmes�
gereken tem�nat, TADAB tarafından ver�lmes� uygun görülen özel et�ket ve �şaret m�ktarı �le tem�nat tutarına �l�şk�n
olarak düzenlenen yazının mükellefe tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 10 �ş günü �çer�s�nde mükellef�n gel�r veya
kurumlar verg�s� (bu verg�lerden mükellef�yet� bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulunduğu verg� da�res�ne
ver�l�r.

c) Özel et�ket ve �şaret m�ktarı �le tem�nat tutarına �l�şk�n düzenlenen yazı ayrıca �lg�l� verg� da�res�ne de
b�ld�r�l�r. Tem�natın alındığı b�lg�s� mükellef�n bağlı olduğu verg� da�res�nce �lg�s�ne göre Başkanlık veya TADAB’a
b�ld�r�l�r.

(4) Tem�natın, banka mektubu olması hal�nde �lg�l� verg� da�res� tarafından tey�d� yapılır.
Alınacak tem�nat
MADDE 8 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında bu Tebl�ğ�n 3 üncü maddes�nde tanımlanan tem�natların b�r� veya

b�rden fazlası b�rl�kte ver�leb�l�r.
(2) Banka tem�nat mektupları, bu Tebl�ğ ek�ndek� (EK 1 ve EK 2) örneklere uygun olarak bankalar tarafından

kes�n ve süres�z olarak düzenlen�r ve �lg�l� bankanın tey�d�n� müteak�p kabul ed�l�r.
(3) Gayr�menkuller�n tem�nat olarak kabul ed�leb�lmes� �ç�n, bunlar üzer�nde herhang� b�r taky�datın

bulunmaması ve müşterek veya �şt�rak hal�nde mülk�yete konu olmaması şarttır.
(4) Tem�nat olarak göster�len gayr�menkuller�n değerlemes� 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre

yapılır.           
Alınan tem�natın �ades�
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes� kapsamında alınan tem�nat, mükellef�n faal�yet�ne son vermes�,

tem�nat ver�len l�sanslarının yen�lenmemes�, sonlandırılması veya �ptal ed�lmes� durumunda, verg� borcunun
bulunmaması koşuluyla mükellef�n taleb� üzer�ne �ade ed�l�r.

(2) Bu Tebl�ğ�n 6 ncı maddes� kapsamında alınan tem�nat, tem�nata konu ürünlere �l�şk�n ÖTV ve KDV’n�n
beyan ed�lmes� ve tahakkuk eden verg�ler�n ödenmes� şartıyla mükellef�n taleb� üzer�ne �ade ed�l�r.

(3) Kend�s�nden tem�nat alınmış olan mükellefler�n, tem�natın alındığı tar�hten sonra tahakkuk eden ve
süres�nde ödenmeyen verg� borcu tutarının, alınan tem�nat tutarının %10’unu aşması hal�nde, tem�nat paraya
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çevr�lerek 6183 sayılı Kanunun 47 nc� maddes�ne göre mükellefler�n verg� borçlarına mahsup ed�l�r. Mükelleflere
tebl�ğ ed�lecek b�r yazı �le bu suretle eks�len tem�natın, 30 gün �ç�nde tamamlanması �sten�r.

(4) Bu Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında alınan tem�natlar, daha sonrak�
dönemlerde alınması gereken tem�nattan fazla olması durumunda da 5 yıl süreyle, �ade ed�lmez.

Ceza uygulaması
MADDE 10 – (1) 213 sayılı Kanunun 231 �nc� maddes�n�n verd�ğ� yetk�ye �st�naden bu Tebl�ğ�n 4 üncü

maddes� �le tesl�m�n yapıldığı anda düzenlenme zorunluluğu get�r�len faturanın öngörülen süreden sonra düzenlenmes�
durumunda, söz konusu bent gereğ�nce, bu belge, 213 sayılı Kanun bakımından h�ç düzenlenmem�ş sayılacağından
muhatapları hakkında aynı Kanunun �lg�l� ceza hükümler� çerçeves�nde �şlem tes�s ed�l�r.

(2) Bu Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes� kapsamında tem�nat vermekle yükümlü olanlardan; süres�nde h�ç tem�nat
vermeyen, eks�k tem�nat veren ya da daha önce verd�kler� tem�natları tamamlamaları gereken süre �ç�nde
tamamlamayanlar adına, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası gereğ�nce, özel usulsüzlük
cezası kes�l�r. Bahse konu cezanın uygulamasında, yen� �şe başlayan ve �şe başladığı hesap dönem� kapanmadığı �ç�n
brüt satışları net olarak bell� olmayan mükellefler hakkında, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 �nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (1) numaralı bend�nde yer alan tutarın 10 katı tutarında ceza kes�l�r.

Akaryakıt ve LPG’ye yönel�k faal�yetlerde kaçakçılık suçu ve cezalandırma usulü
MADDE 11 – (1) 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddes�ne 7318 sayılı Kanun �le eklenen (ç) fıkrasıyla,

Bakanlıkça yetk�lend�r�lmed�ğ� halde, ödeme kayded�c� c�haz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değ�şt�ren
veya yetk�lend�r�lm�ş olsun ya da olmasın ödeme kayded�c� c�hazın hafıza b�r�mler�ne, elektron�k devre elemanlarına
veya har�c� donanım veya yazılımlarla olan bağlantı s�stem�ne ya da kayıt dışı satışın önlenmes� �ç�n kurulan
elektron�k kontrol ve denet�m s�stemler� veya �lg�l� d�ğer s�stemlere f�z�ksel veya b�l�ş�m yoluyla müdahale ederek;
gerçekleşt�r�len satışlara a�t mal� belge veya b�lg�ler�n c�hazda kayıt altına alınmasını engelleyen, c�hazda kayıt altına
alınan b�lg�ler� değ�şt�ren veya s�len, ödeme kayded�c� c�haz veya bağlantılı d�ğer donanım ve s�stemler ya da kayıt
dışı satışın önlenmes� �ç�n kurulan elektron�k kontrol ve denet�m s�stemler� veya �lg�l� d�ğer s�stemler tarafından
Bakanlığa veya d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektron�k ortamda �let�lmes� gereken belge, b�lg� veya ver�ler�n
�let�lmes�n� önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şek�lde �let�lmes�ne sebeb�yet verenler�n üç yıldan beş yıla
kadar hap�s cezası �le cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

(2) 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddes�n�n (ç) fıkrasında yazılı suçların �şlend�ğ�n�n �nceleme sırasında
tesp�t� hal�nde �ncelemen�n tamamlanması beklenmeks�z�n, sa�r suretlerle öğren�lmes� hal�nde �se �ncelemeye
başlanmaksızın Verg� Müfett�şler� ve Verg� Müfett�ş Yardımcıları tarafından bu tesp�tlere �l�şk�n rapor düzenlenecek ve
rapor değerlend�rme kom�syonunun mütalaasıyla b�rl�kte keyf�yet Cumhur�yet başsavcılığına b�ld�r�lecekt�r. D�ğer
taraftan, kamu davasının açılması �ç�n �ncelemen�n tamamlanması şartı aranmayacaktır.

(3) D�ğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan araştırma, �nceleme, denet�m g�b� çalışmalarda 213
sayılı Kanunun 359 uncu maddes�n�n (ç) fıkrasında yazılı suçların �şlend�ğ�n�n tesp�t� hal�nde, bu duruma �l�şk�n b�lg�
ve belgeler �ved�l�kle Verg� Denet�m Kurulu Başkanlığına b�ld�r�lecekt�r.

D�ğer hususlar
MADDE 12 – (1) Bu Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes� kapsamında ver�lmes� gereken tem�nat tutarlarının

bel�rlenmes�nde göz önünde bulundurulacak azam� hadler, tem�natın ver�leceğ� yıla �l�şk�n olarak söz konusu hadler�n
213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddes� kapsamında yapılan artırım sonrası tutarları �le d�kkate alınır.

(2) Bu Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes� gereğ�nce tem�nat vermekle yükümlü olmasına rağmen bu yükümlülüğü yer�ne
get�rmeyen mükelleflere �l�şk�n b�lg�ler, �lg�l� verg� da�res� tarafından gerekl� �şlemler�n yapılması �ç�n EPDK’ya b�r
yazı �le b�ld�r�l�r. Söz konusu mükellefler�n tem�nat verme yükümlülükler�n� sonradan yer�ne get�rmeler� hal�nde de bu
durum ayrıca EPDK’ya b�ld�r�l�r.

(3) Bu Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında ad� ortaklıklar, ad� ve eshamlı
komand�t ş�rketler �le kollekt�f ş�rketler tarafından ver�lmes� gereken tem�nat, ortaklığın/ş�rket�n brüt satışları d�kkate
alınarak hesaplanır. Anılan madden�n beş�nc� fıkrası hükümler�n�n söz konusu mükellefler hakkında uygulanab�lmes�
�ç�n ortakların tamamının fıkrada öngörülen şartları taşıması gerekmekted�r.

(4) Başkanlık, tankerlere veya özel nakl�ye araçlarına akaryakıt pompalarından yapılan dolum �şlem�
sonrasında pompa ün�teler�ne bağlı akaryakıt pompa ödeme kayded�c� c�hazlardan 3100 sayılı Kanun ve �lg�l� genel
tebl�ğler� gereğ�nce düzenlenen ödeme kayded�c� c�haz f�şler�ne �l�şk�n usul ve esasları, ynokc.g�b.gov.tr adres�nde
yayımlayacağı tekn�k kılavuzlarda bel�rlemeye yetk�l�d�r.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�h �t�barıyla 5 �nc� maddede bel�rt�len l�sanslara sah�p
olan ve faal�yette bulunan mükellefler, söz konusu madde gereğ�nce vermeler� gereken �lk tem�natı, 2021 yılı hesap
dönem�ne (özel hesap dönem�ne tab� olanlar açısından 2021 yılında kapanan döneme) a�t brüt satışlarını d�kkate
alarak, anılan madden�n �k�nc� fıkrasının (b) bend�ne göre 31/5/2022 tar�h�ne kadar vereceklerd�r.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebl�ğ�n;
a) 4 üncü maddes� 1/1/2022 tar�h�nde,
b) D�ğer maddeler� �se yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

Ek� �ç�n tıklayınız
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