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SİRKÜLER        İstanbul, 16.09.2014 

Sayı: 2014/166       Ref: 4/166 

 

 

Konu: 

6552 SAYILI KANUN İLE KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABININ 

DÜZELTİLMESİNE DAİR YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

11.09.2014 tarih ve mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı 

Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır.  

 

Söz konusu kanunun 74. maddesi ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan 

kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilmesine dair düzenleme 

yapılmıştır. Buna göre;  

 

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar 

hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:  

 

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi 

itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa 

mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve 

benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu 

bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi 

(11.09.2014) izleyen üçüncü ayın (Aralık 2014) sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek 

suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Gelir Vergisi mükellefleri ise bu madde kapsamı 

dışındadır. 

 

Beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi 

içinde ödenecektir.  

 

Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek; beyan edilen tutarlar 

ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.  

 

Bu düzenleme kapsamında beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.  

 

Bu kapsamda beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 

yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada 

öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılacak ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi 

bir ceza veya faiz aranmayacaktır.  

 

Maliye Bakanlığı, bu düzenlemenin uygulanması ile ilgili olarak yılı içinde ödenmesi gereken 

vergilerin ödeme sürelerinde değişiklik yapmaya, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 

bildirimde bulunma zorunluluğu getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları  
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belirlemeye yetkili olacaktır. Buna bağlı olarak, uygulamaya dair bir genel tebliğ 

yayınlanması ve ayrıca e-beyanname ortamında başvurulara özel bazı e-beyannamelerin 

yayınlanması beklenmektedir.  

 

Saygılarımızla, 

   

 

    

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 
6552 Sayılı Kanun 

 

 

 

 

(*) 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  
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Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
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