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SİRKÜLER SAYI: 2022/125                                                   01.07.2022  

 

531 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİN 7. 
MADDESİ İLE GEÇİCİ 1. MADDESİ KAPSAMINDAKİ TEMİNAT 
VERME SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR SİRKÜLER 
YAYINLANMIŞTIR 
 

Bilindiği üzere 5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik 

(münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun 

kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar VUK mükerrer 257. 

maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi hükümlerine göre teminat uygulaması 

kapsamına alınmıştı.  531 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin 7/1-b maddesi 

uyarınca faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerce her yıl hesap 

döneminin kapandığı ayı izleyen beşinci ayın sonuna kadar teminat ödemelerinin 

yapılması gerekmektedir. Tebliğin geçici 1. Maddesine göre, tebliğin yayımlandığı 

tarih (02.09.2021) itibarıyla tebliğin 5. maddesinde belirtilen lisanslara sahip olan ve 

faaliyette bulunan mükelleflerin, söz konusu madde gereğince vermeleri gereken ilk 

teminatı, 2021 yılı hesap dönemine (özel hesap dönemine tabi olanlar açısından 2021 

yılında kapanan döneme) ait brüt satışlarını dikkate alarak, anılan maddenin ikinci 

fıkrasının (b) bendine göre 31.05.2022 tarihine kadar vermeleri gerekmekteydi.  

 

531 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yapılan düzenlemeler hakkında 

03.29.2021 – 2021/215 sayılı sirkülerimizde açıklamalara yer verilmişti.  
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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 141 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri 

ile 531 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca getirilen yükümlülükler 

kapsamında 31 Mayıs 2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme 

süresi, 30 Haziran 2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı. (27.05.2022 – 

2022/102 sayılı sirkülerimiz.) 

 

Bu defa yayınlanan 143 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile söz konusu teminat 

verme süresi 01.08.2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.   

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK 

143 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b)
bendi ile Geçici 1 inci maddesinde belirlenen teminat verme
süresinin uzatılması.
Tarih: 
30/06/2022
Sayı: 
VUK-143/2022-6

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

  

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/143

 

Konusu : 02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 531
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1)
numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesinde belirlenen
teminat verme süresinin uzatılması.

Tarihi : 30/06/2022
Sayısı : VUK-143/2022-6

 

1. Giriş:

213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendindeki
yetkiye dayanılarak, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme
yükümlülüğü bulunan mükelleflerin, anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b)
bendi ile Geçici 1 inci maddesi uyarınca verilmesi gereken teminatın verilme süresinin uzatılması
bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesi ile Geçici 1 inci
Maddesi Kapsamındaki Teminat Verme Süresinin Uzatılması:

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b)
bendi ile Geçici 1 inci maddesi uyarınca, anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülükler kapsamında
31/5/2022  gününe  kadar  verilmesi  gereken  teminatların  verilme  süresi  25/5/2022  tarih  ve
VUK-141/2022-4 sayılı Sirküler ile 30/6/2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı.

Başkanlığımıza gelen talepler de dikkate alınarak, söz konusu teminat verme süresinin 1/8/2022
gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Duyurulur.
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                                                                                                          Bekir BAYRAKDAR

                                                                                                           Gelir İdaresi Başkanı


