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İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ (STOK AFFI , KASA VE ORTAKLARDAN 

ALACAK BAKİYELERİNİN DÜZELTİLMESİ) 

10.08.2016 Tarihli ve 29797 Sayılı Resmi Gazete’de Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına Dair 6736 sayılı Kanun yayımlanmıştır. Yayımlanan kanunun 6. Maddesinde 

“İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi” ile ilgili hükümler yer almaktadır. 

1. İşletmede Bulunduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Kıymetler 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri; işletmelerinde yer aldığı halde yasal defterlerine 

kaydetmedikleri emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları, 30.11.2016 tarihine kadar bir 

envanter listesi ile vergi dairesine bildirerek yasal defterlerinde kayıt altına alabileceklerdir. 

Bu madde hükümlerine göre aktife kaydedilen iktisadi kıymetler için amortisman 

ayrılamayacaktır. 

Envanter Listesi ile Bildirilen Kıymetler İçin Karşılık Ayrılması 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için özel bir 

karşılık hesabı açacaktır. Bu karşılık, emtianın ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye 

edilmesi halinde sermayenin unsuru olarak kabul edilecek ve vergi dışı bırakılacaktır. 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler aktiflerine kaydettikleri makine, teçhizat ve 

demirbaşlar ile ilgili olarak da bir karşılık hesabı açacak, ayrılan karşılık birikmiş amortisman 

mahiyetinde kabul edilecektir. 

Envanter Listesi ile Bildirilen Kıymetlerin Vergilendirilme Esasları 

Envanter listesi ile bildirilerek aktife kaydedilen Emtia, Makine, Teçhizat ve 

Demirbaşlardan genel orana tabi olanlar için %10 KDV oranı üzerinden vergi hesaplanarak, 

sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Beyanname ödemesi beyanname verme süresi içerisinde 

yapılacaktır. 

İndirimli orana tabi Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlardan indirimli orana tabi 

olanlar için, kıymetlerin tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak vergi hesaplanacak ve 

sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Beyanname ödemesi beyanname verme süresi içerisinde 

yapılacaktır. 

Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergiler hesaplanan katma değer 

vergisinden indirilemeyecektir. Fakat emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre 

indirilebilecektir. 

Envanter Listesi ile Bildirilen Kıymetlerin Satışı 

Envanter listesi ile bildirilerek aktife kaydedilen Emtia, Makine, Teçhizat ve 

Demirbaşların satışı halinde, satış bedeli defterlere kaydedilen değerinden düşük olamayacaktır. 
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2. İşletmede Bulunmadığı Halde Kayıtlarda Yer Alan Mallar 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri; kayıtlarında yer aldığı halde yasal işletmede 

bulunmayan emtialarını 30.11.2016 tarihine kadar, kayıt ve beyanlarına konu edebilirler. 

Mükellefler söz konusu işlemi gerçekleştirirken; aynı türden emtialara ilişkin cari yıl 

kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranını dikkate alarak fatura düzenlemeli ve 

vergisel yükümlülüklerini yerine getirmelidir. 

Gayrisafi kar oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin 

bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır. 

Ödenmesi gereken katma değer vergisinin ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, 

izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden 2. ve 4. Ayda olmak üzere 3 eşit taksitte 

ödenecektir. 

3. İşletmede Bulunmadığı Halde Kayıtlarda Yer Alan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan 

Alacaklar 

Kasa Mevcutlarının Düzeltilmesi 

Mükellefler, 31.12.2015 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançoda yer alan, fakat fiili 

olarak işletmede bulunmayan kasa mevcutları ile ilgili kayıtlarını düzeltebilecektir. 

Ortaklardan Alacak Tutarlarının Düzeltilmesi 

Ayrıca işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemler nedeniyle ortaya çıkan 

ortaklardan alacaklı bulunduğu tutarları düzeltmeye tabi tutabilecektir. Söz konusu işlem 

yapılırken ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar 

arasındaki net alacak tutarı esas alınacaktır. 

Uygulamadan Faydalanacak Olan Mükellefler 

Bu uygulamadan sadece Kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. 

Düzeltme İşlemine İlişkin Bilgiler 

Düzeltme işlemine tabi tutulan tutarlar 30.11.2016 tarihine kadar vergi dairelerine 

beyan edilecektir. Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanacak ve 

beyanname verme süresi içinde ödenecektir. 

Bu kapsamda ödenen vergiler gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecektir. 

Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 

dikkate alınamayacaktır. 

Bahsedilen işlemler nedeniyle 2016 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme 

gerektiği durumda, düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz yükümlülüğü 

doğmayacaktır. 


