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SİRKÜLER NO: POZ-2023 / 47                   İST, 14.03.2023 
 
ÖZET: 
  

• 12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de 7440 sayılı “Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlada Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
yayımlandı. 

 
 

7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN  

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ 
 

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar 
hakkında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

 
1. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşlar 
 
a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), 

işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 
demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 
31 Mayıs 2023 tarihine kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle 
defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılamayacaktır.  
 
Bildirilen kıymetlerin satılması halinde satış bedeli, bunların deftere kaydedilen değerinden düşük 
olamayacaktır. 

 
b) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, 

makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açacaklardır. Emtia için 
ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru 
sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve 
ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur. İşletme hesabı esasına göre defter tutan 
mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak 
kaydedeceklerdir. 

 
c) Beyan edilen; makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu 

oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile sorumlu 
sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenecektir. Makine, teçhizat ve 
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demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyecektir. 
Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilir, ancak iadeye konu edilmeyecektir.  

 
d) Özel tüketim vergisi konusuna giren malları kapsamda beyan eden ve alış belgelerini 

ibraz edemeyen mükelleflerin, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden 
geçerli olan özel tüketim vergisini, beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan 
ederek aynı süre içinde ödemeleri gerekmektedir. 

 
e) Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası 

uygulanmaz. 
 
2. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşlar 
 
a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), 

kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve 
demirbaşlarını, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, emtialar bakımından 
aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr 
oranını, makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı oldukları 
meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedellerini dikkate alarak fatura düzenlemek 
ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına 
intikal ettirebileceklerdir. 
 

b) Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hâllerde, mükellefin 
bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır.  

 
c) Bu hükme göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksit beyanname verme 

süresinde, diğerleri takip eden birinci ve ikinci ayda olmak üzere üç eşit taksitte 
ödenecektir. 

 
d) Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve 

gecikme faizi uygulanmaz. 
 
3. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan 

alacaklar  
 
a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2022 tarihi 

itibarıyla düzenleyecekleri 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 
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bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan 
işlemlerini 31 Mayıs 2023 tarihine kadar,vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını 
düzeltebilirler. 

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

içinde ödenir. 
 
c) Bu kapsamda ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan 

edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul 
edilmez. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 

 
4. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkileri 

 
Hazine ve Maliye Bakanlığına, bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak yılı içinde ödenmesi 
gereken vergilerin ödeme sürelerinde değişiklik yapmaya, VUK Kanun hükümlerine göre 
bildirimde bulunma zorunluluğu getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirleme 
konularında yetki verilmiştir. 

 
Söz konusu kanuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230312-1.pdf 

Saygılarımızla… 
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