SİRKÜLER NO: YORDAM–2014/S–29

İST. 13.10.2014

KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINA
TORBA YASA İLE GETİRİLEN AF
Kamuoyunda ‘Torba Yasa’ diye bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun Resmi Gazete ‘de yayımlanmış ve 25.09.2014 tarih
YORDAM–2014/S–29 sayılı sirküler ile duyurusu yapılmış idi. Bu kez konuya ilişkin
27.09.2014 tarih ve 29132 sayılı R. Gazetede 1 Seri No’lu Tebliğ yayınlanmıştır.
Yayınlanan tebliğ ile Kanun’la yapılan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ve kasa
fazlası ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler ayrıntılı
olarak açıklanmış, ayrıca kanun uygulamasında kullanılacak örnek dilekçe ve formlara da
Tebliğ ekinde yer verilmiştir.
Bu sirkülerin konusu Tebliğdeki Kasa Fazlası ve Ortaklar Cari Hesabımdaki düzetmelerin
nasıl yapılacağına ilişkindir.

1- Kasa Hesabının Düzeltilmesi
Bu düzenlemeden bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri
faydalanabilecektir. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin
31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde o
tarih itibariyle gerçekten bulunmayan kasa mevcutlarının düzeltilmesi imkânı getirilmiştir.
Düzeltilecek tutar hiçbir zaman 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alan tutarı geçemeyeceği
gibi, 1.1.2014 tarihi ile düzeltmenin yapıldığı tarih arasındaki işlemlerden bilançoda yer alan
tutarların bir kısmının gerçek olduğunun anlaşılması durumunda, bu tutar için de düzeltme
yapılamayacaktır.
Düzeltme 31.12.2014 sonuna kadar vergi dairesine beyan edilerek yapılacaktır. Kurumlar
vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler kasa
düzeltme beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri zorunludur. Beyan edilen
gerçekte olmayan kasa tutarı üzerinden % 3 oranında vergi hesaplanacak ve aynı süre içinde
ödenecektir.
Düzeltilen kasa tutarı matrah tespitinde gider olarak dikkate alınmayacak, ödenen vergiler
gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir.
Kasa Affı ile ilgili olarak tebliğde verilen örnekler aşağıdaki gibidir;
Örnek 1- (A) Anonim Şirketinin, 31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa
hesabında 300.000 TL görülmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 290.000 TL'dir.
(gerçek kasa mevcudu 10.000 TL) Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan
tarihi olan 24.10.2014 tarihi itibarıyla kasa hesabının mevcudu 400.000 TL olarak
görülmektedir. Beyan edilecek tutar ve üzerinden hesaplanacak vergi aşağıdaki gibi olacaktır.
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Beyan Edilecek Kasa Tutarı : 290.000 TL
Hesaplanan vergi : (290.000 x %3=) 8.700 TL
İşlemin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
___________________________24/10/2014__________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
290.000 TL
ZARARLAR
(6552 sayılı Kanunun 74. maddesi)Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
100 KASA
290.000 TL
______________________________ / _______________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
8.700 TL
ZARARLAR
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
8.700 TL
_____________________________ / ________________________________
Örnek 2- (K) Anonim Şirketinin, 31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa
hesabında 400.000 TL görülmekte olup, dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi
olan 28.10.2014 tarihi itibarıyla kasa mevcudu 220.000 TL'dir.
Anılan mükellef, her ne kadar, 31.12.2013 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih
itibarıyla var olan kasa mevcudu 400.000 TL olsa da, beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu
220.000 TL olduğundan, fiilen kasada bulunmayan kısım esas alınmak suretiyle en fazla bu
tutar (220.000 TL) kadar beyanda bulunabilecektir.
Beyan Edilecek Kasa Tutarı : 200.000 TL
Hesaplanan vergi : (200.000 x %3=) 6.000 TL

2- Ortaklar Hesabının Düzeltilmesi:
Burada da aynen kasa hesabının düzeltilmesinde olduğu gibi bilanço esasına göre defter tutan
kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabilecektir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin
31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde
bulunmayan ortaklardan alacaklar hesabını düzeltme olanağı getirilmiştir.
İşletmenin 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 tutarı dikkate alınacaktır. Düzenlemede bilançolarda
gizlenmiş olan ortaklardan alacak hesaplarına (örneğin verilen sipariş avansları, alacak
senetleri gibi) yer verilmemiştir.
Ortaklardan alacak tutarı 31.12.2014 sonuna kadar vergi dairesine beyan edilerek
düzeltilebilecektir. Düzeltme beyannamesini elektronik ortamda göndermeleri zorunludur.
Beyan edilecek ortak cari hesabının tutarı üzerinden % 3 oranında vergi hesaplanacak ve aynı
süre içinde ödenecektir.
Düzeltilen Ortaklar Hesabı, Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate
alınmayacak, ödenen tutar gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir.
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Konu ile ilgili olarak tebliğde verilen örnekler aşağıdaki gibidir;
Örnek 1- (C) Anonim Şirketinin, 31.12.2013 tarihli bilançosunda ortaklardan alacak ve
ortaklara borç tutarları, bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibi olup, beyan tarihi olan
21.10.2014 tarihi itibarıyla bu tutarların değişmediği varsayılmıştır.
· 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı 300.000 TL
· 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı 150.000 TL
· 331. Ortaklara Borçlar hesabı (170.000) TL
· 431. Ortaklara Borçlar hesabı (120.000) TL
Ortaklar Cari Hesap Affından Faydalanabilecek Tutar ve Ödenecek Vergi aşağıdaki gibidir;
Beyan tutarı : [(300.000 + 150.000) - (170.000 + 120.000) =] 160.000 TL
Hesaplanan vergi: (160.000 x %3=) 4.800 TL
Örnek 2- (Y) Limited Şirketinin, 31.12.2013 tarihli bilançosunda ortaklardan alacak ve
ortaklara borç tutarları bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibidir.
· 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı 400.000 TL
· 431. Ortaklara Borçlar hesabı (160.000) TL
Beyan tarihi itibarıyla ise ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları şu şekildedir.
· 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı 100.000 TL
· 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı 360.000 TL
· 331. Ortaklara Borçlar hesabı (200.000) TL
Bu çerçevede, beyan tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı;
[(100.000 + 360.000) - (200.000) = ] 260.000 TL olsa da
31.12.2013 tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı;
(400.000 - 160.000 = ) 240.000 TL'dir.
Ortaklar Affından Faydalabilecek Tutar Ve Ödenecek Vergi aşağıdaki gibidir;
Beyan tutarı : (400.000 - 160.000 = ) 240.000 TL
Hesaplanan vergi : (240.000 x %3 = ) 7.200 TL
Muhasebe Kaydı
____________________________ / ________________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
ZARARLAR

240.000 TL

(6552 sayılı Kanunun 74. maddesi) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

100.000 TL
140.000 TL

_____________________________ / ________________________________
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- Verginin hesaplanması:
_____________________________ / ________________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
ZARARLAR
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

7.200 TL

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
7.200 TL
_____________________________ / ________________________________

Yapılan beyanla ilgili olarak, düzeltilen tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına
bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacağı,
Yapılan düzeltme beyanı nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde bir düzeltme
yapılması gerekmesi halinde beyanname verme süresi içinde düzeltme yapılabilecektir. Bu
kapsamda yapılan düzeltme işlemleri nedeniyle yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi bir ceza
veya faiz aranmayacaktır.

SAYGILARIMIZLA, .....
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