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Katılımcılarımızın ve diğer vergi mükelleflerinin dikkatli bir şekilde inceleyerek yararlanabilecekleri
7326 sayılı Kanunla getirilen vergi barışı ile birlikte odalara, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, Vergi
İdaresi’ne borcu olan hem mükellef konumunda bulunan çok geniş çerçevede tüm
vatandaşlarımızın yaralanacağı önemli bir vergi ve diğer kamu alacaklarının barış yoluyla
yönetilmesine ilişkin yasa yürürlüğe girdi.

Söz konusu yasa bu haliyle;

a. 30.04.2021 tarihinden önceki döneme ait kesinleşmiş vergi borçları
b. Kesinleşmemiş uzlaşma, inceleme ve dava aşamasındaki uyuşmazlıkların çözümü
c. Stoklarda bulunan ancak aktifte yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların
aktiflere alınması
d. Kasa ve ortaklar cari hesabında bulunan gerçek olmayan tutarların düzeltilmesi
e. Aktifte bulunan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi

Söz konusu vergi barışı ile getirilen yukarıda belirtilenlerden herhangi birinden veya tamamından
yararlanmak için süre başlamış bulunmaktadır.
Duran varlıkların değerleme dışındaki diğer belirtilenlerin başvuru süresi 31.08.2021 tarihine kadar
olup; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 1 ay bu süreyi uzatma yetkisi bulunmaktadır.
Duran varlıkların değerlemesi ise 31.12.2021 tarihine kadar başvuru süresi devam edecektir.
Bu yasa ile ön plana çıkan 3 husus; kasa ve ortaklar cari hesaplarının düzeltilmesi ki düzeltilen
tutarın %3 ü kadar vergi ödenecektir. Bunun önemi şundandır, şirketin aktif ve pasifinde bulunan
ortaklar cari hesabıyla kasa fazlalıklarından herhangi bir nedenle gerçek olmayan tutarlar
şirketlerde hem bilanço bozukluklarına yol açmakta aynı zamanda vergi incelemeleri ile
adatlandırma yoluyla kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve kar dağıtım stopajı ile karşı karşıya
kalmaktadır.
Aktif ve pasiflerinde bu tür durumda bulunan firmalar %3 vergi ödeyerek ortaklar cari ve kasanın
düzeltilmesi son derece doğru olacaktır.
Aktiflerinde yer almayan ancak şirketlerinde bulunan stoklarını, demirbaşlarını, makine ve
teçhizatlarını tabi oldukları KDV nin yarısını ödemek kaydıyla bunları aktife almaları hem kurumlar
vergisine ilişkin vergi planlamasında hem de aktiflerin güçlenmesinde yarar sağlayacaktır.
Uzun yıllardır vergi mükelleflerinin yakındığı enflasyon muhasebesinin uygulanması nedeniyle
değerleri düşük kalan, duran varlıkların tamamını Yİ-ÜFE endeksiyle, değerleyenler değerlendikleri
rakamın %2 sini ödeyerek aktiflerini gerçek duruma getirmeleri mümkün olacaktır.
Vergi hukuku akademisyen olarak her ne kadar bu tür vergi barışı kapsamındaki af yasasına taraf
olmasam da usulüne uygun olarak, yürürlüğe girmiş yasadan vergi mükellefleri ve
vatandaşlarımızın azami ölçüde yararlanmaları elbette ki doğru olacaktır.
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