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DÜRÜST MÜKELLEFİN TEŞVİKİ

• Devlete vergi ve prim ödeme yükümlülüklerini tam ve zamanında 
yerine getiren işverenler için, ayırt edici vergisel destek ve 
kolaylıklar sağlanmalıdır. Vergi Usul Kanunu Tasarı taslağında  
yer alan bu yöndeki yaklaşım memnuniyetle karşılanmaktadır.  
Ödül amaçlı bu tür vergisel destek ve kolaylıklar, afların değil, 
düzenli ödemelerin teşvik edildiği bir sistemin inşa edilmesi 
açısından ilk adım olacaktır. 
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ÇEK KANUNU

• 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile hapis cezası kaldırılmış, yerine yeni tedbirler ve düzenlemeler 
getirilmiştir. Ancak getirilen son düzenlemeler ve tedbirler dürüst 
sanayiciyi mağdur etmiştir. Çekin ödenmemesi ve karşılıksız 
çıkması durumunda uygulanacak yaptırımların daha caydırıcı 
olması ve çeklerin tekrar güçlü bir tedavül aracı haline gelmesi 
sağlanmalıdır. 

• Bankalardan temin edilen çek karnelerinin verilme kriterleri tekrar 
gözden geçirilmeli ve şartları ağırlaştırılmalıdır. Örneğin 
bankaların sorumlu olduğu çek yaprağı başına ödeme tutarı 
kademeli olarak artırılabilir, bu kademeler farklı renklerde prestij 
çek, elit çek, gold çek gibi sınıflandırmaya tabi tutulabilir. 
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İFLAS ERTELEME

• Günümüzde iflas ertelemeden faydalanan firmaların sayısı hızlı 
bir şekilde artmıştır. Bu durum ticarette risk algısını yükseltmiştir. 
Bu kaygı ticaret hacmini olumsuz etkilemiştir. 

Kanunun amacı dışında kötüye kullanılan bu düzenlemenin, 
zorlaştırılması gerekmektedir.
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MAKİNALARIN AMORTİSMANI VE MAHSUBU

• Yatırım kapsamında satın alınan makinaların amortismana tabi 
tutularak maliyetin tamamının ilk yıl doğrudan gider olarak 
dikkate alınması sağlanmalıdır.

Örneğin 100.000 TL’lik bir yatırım yapıldığında amortisman 
süresi boyunca - 4 yıl - ödenen bedelin gider yazılması için 
beklenmesi yerine, aynı yıl tek seferde gider yazılabilmesi, % 20 
oranında yatırımın desteklenmesi adına teşvik edici olacaktır. 
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SINAİ  MÜLKİYET  İSTİSNASI

• 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren sınai mülkiyet 
istisnasında, istisnaya konu olan patentlerin üretim sürecinde 
kullanılması durumunda istisnadan nasıl yararlanılacağı 
konusunda düzenleme yetersizdir. (Patentli ürünlerin satışından 
elde edilen kazancın %50 sinin kurumlar vergisinden istisna 
edilmesinde, patentin ürünün satış kazancına etkisinin 
hesaplanması zorluklar içermektedir.)

Sınai mülkiyet istisnasından yararlanabilmek için herkes 
tarafından kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir bir yöntem 
kullanılmalıdır.

Sınai mülkiyet istisnasından yararlanan mükelleflere, istisnanın 
uygulanması ile ilgili seçimlik haklar tanımlanmalıdır; indirimli 
kurumlar vergisi uygulanması veya kazancın belirlenecek bir 
yüzdesi istisna olarak kabul edilmesi gibi. 
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ÖZEL ESASLAR

• KDV’de özel esaslara alma veya çıkarmaya ilişkin düzenlemeler 
yetersiz kalmakta; kendisinden mal veya hizmet alımı yapılan 
firmaların özel esaslara alınmış olması durumunda alıcı firmalar 
mağdur olabilmektedir. Firma satın aldığı mal veya hizmete 
ilişkin işlemleri belgeleyebiliyorsa mal aldığı firmanın özel 
esaslara alınmış bir firma olmasından etkilenmemelidir. 

Örneğin, faaliyeti devam eden ama beyannamelerinde sorun 
yaşayan bir firmadan alınan mal için ödenen KDV, firmanın mali 
hiçbir sorunu olmamasına rağmen indirim konusu 
yapılamamaktadır.
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ÖZEL ESASLARIN DEVAMI

• Üretimde kullanılan girdiler ile nihai ürünlerin tabi olduğu KDV 
oranlarındaki farklılıklar, yüksek stoklarla çalışan sektörde ciddi 
devreden KDV yüküne neden olmaktadır. KDV iadeleri yeminli 
mali müşavir onaylı rapor ile yapılabilmektedir. Yüklenilen KDV 
listesinde yer almayan ancak indirilecek KDV listesinde yer alan 
bir firmanın «özel esaslara» alınmış olması halinde söz konusu 
rapor işe yaramamakta, iade yapılmamaktadır. 

Söz konusu riski azaltmak için prosedürler oluşturulmalıdır. 



MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI

AYLIK BEYANNAME VERİLMESİ VE ÖDEME

• Firmalar beyannamelerini vergilendirme dönemini izleyen ayın 
yirmi dördüncü günü akşamına, ödemelerini ise aynı ayın yirmi 
altıncı günü akşamına kadar yapmak zorundadır. Ancak bu 
uygulama şirketlerin iş yükünü arttırmaktadır. Beyanname ve 
ödemelerin her ay yerine üç ayda bir yapılması gerek firmaların 
gerekse vergi idaresinin iş yükünü azaltacaktır. 
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VERGİ İNCELEME RAPORU

• Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin mahsuben iade 
yapılmasına ilişkin bölümünde; iade talebinin 5.000 TL’yi aşması 
halinde aşan kısmın iadesinin vergi inceleme raporu veya YMM 
tasdik raporuna göre yerine getirileceği ifade edilmektedir. Vergi 
inceleme raporu veya YMM tasdik raporu talep edilmesi 
firmalara ek bir maliyet getirmektedir. Bu şart kaldırılmalı ya da 
5.000 TL olan limit artırılmalıdır. 




