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6552 SAYILI KANUN İLE KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN 
ALACAKLARIN AFFI 

11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun; 
74. Maddesinde Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar ilgili düzenleme yer 
almaktadır. 

1) Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan 
alacaklar hakkındaki düzenlemeler aşağıdaki gibidir. 

a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri,  31/12/2013 tarihi 
itibariyle düzenledikleri bilançolarında yer alan fakat fiili olarak işletmede bulunmayan;  

-kasa mevcutlarını,  

-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, 

31.12.2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını 
düzeltebileceklerdir. 

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 tutarlarının belirlenmesinde, tek düzen hesap 
planında yer alan "131. Ortaklardan Alacaklar" ve "231. Ortaklardan Alacaklar" 
toplamından "331. Ortaklara Borçlar" ve "431. Ortaklara Borçlar" toplamının 
çıkarılması sonucunda kalan net tutar dikkate alınacaktır.  

b) a bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan 
verginin, beyanname verme süresi içinde ödeneceği tabiidir. 

Verilmesi gereken ve elektronik ortamda gönderilebilen beyannamenin, kurumlar 
vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler 
tarafından 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul 
ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. 
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c) Söz konusu uygulamadan faydalanılmasının sonucunda ortaya çıkabilecek özel 
durumlar ve uygulama prosedürlerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

-Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; 
beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak kabul edilmez.  

-Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz.  

-Mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde 
düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri 31.12.2014 tarihine kadar yapılır ve 
düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz. 

 
 
 
 
Saygılarımızla, 


