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GİRİŞ

Denetim, bir kuruluşun ekonomik faaliyetlerine ve olaylarına ilişkin açıklanan

bilgilerin, önceden belirlenmişkriterlere uygunluk derecesini belirlemek ve raporlamak

amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara ilişkin bilgilerle ilgili kanıtların

tarafsızca toplanması, değerlendirilmesi ve sonucun bilgi kullanıcılarına

raporlanmasıdır. Söz konusu bilgi kullanıcılarından biri de işletme öz sermayesinde

meydana gelen artıştan payına düşeni almak isteyen devlettir.

Türkiye gibi gelişmekte olan, bu nedenle yapısal bir değişim sürecine giren ve

ağır borç yükü içinde bulunan bir ülkenin çözmesi gereken öncelikli sorun, kamu

finansman ihtiyacının sağlıklıkaynaklarla karşılanmasısorunudur.

Kamunun sağlıklıfinansman ihtiyacının karşılanmasında kayıt dışıekonominin

kapsamının en aza indirgenmesi ve dolayısıyla adil vergilendirme önemli bir sorundur.

Bu sorunun çözümünde vergi kanunlarının yeterliliği yanında vergi idaresinin,

kanunlarıetkin bir şekilde uygulayacak teknolojik altyapıya, insan kaynağına ve vergi

kaçağınıcaydırıcıbir vergi denetim mekanizmasına sahip olmasıgerekmektedir.

Vergi denetiminin mükellefi etkilemesi bakımından önemli olan boyutu vergi

incelemesi olacaktır. İnceleme sonucu mükellefe ilave bir vergi tarhiyatıyapılabileceği

gibi aksine mükellefe iadesi gereken vergi de saptanabilir.

Vergi incelemesine yetkili olanlar Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerinde

açıklanmıştır. Maliye Bakanlığı’nın vergi denetimi konusundaki ağır yükünü

hafifletmek, Türk vergi sisteminin yozlaşmasına mani olmak, vergicilik ve işletmecilik

sahasında güven ve ahlak unsurunun gelişmesini temin edebilmek, vergi kanunlarının

uygulanmasında doğabilecek uyuşmazlıklarıen aza indirebilmek için 3568 sayılıkanun

ile batıülkelerindekine benzer Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ve Yeminli Mali Müşavirlik müesseseleri Türkiye’ye getirilmiştir.

Yeminli Mali Müşavirler gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve

işlemlerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe
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ilkeleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına

göre incelendiğini tasdik eden meslek mensuplarıdır. Söz konusu kanun Yeminli Mali

Müşavirlik mesleğinin kamu hizmeti olduğunu ortaya koymakla birlikte, Yeminli Mali

Müşavirin kamu görevlisi olmadığıgibi vergi inceleme elemanıda olmadığını

belirtmektedir.

Günümüzde Yeminli Mali Müşavirler mesleklerini gerek tek başlarına gerekse

de bürolar veya şirketler şeklinde örgütlenerek denetim elemanlarıdesteğiyle

yürütmektedirler.

Tez’in çalışma konusunun kaynağınıVergi Usul Kanunu madde 171/4’ deki “

Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve

incelemektir” ifadesi oluşturmaktadır. Biz bu çalışmamızda temel mali tablolardan biri

olan bilançoyu oluşturan hesapların bir inceleme elemanıtarafından incelenmesi

esnasında dikkat edilmesi gereken hususlardan ziyade Yeminli Mali Müşavirlik mesleği

kapsamında nasıl incelenmesi gerektiği üzerinde durmaya çalışacağız.

Çalışma temel olarak üç ana bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde Vergi

Denetimi ve Vergi İncelemesi kavramlarıüzerinde durulmuş, ikinci bölümde

bilançonun aktif hesaplarının, üçüncü bölümde ise bilançonun pasif hesaplarının

incelenmesi yoluyla vergisel denetiminde dikkat edilmesi gereken konular anlatılmaya

çalışılmıştır.
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1.Vergi Denetimi

1.1 Vergi Denetiminin Tanımı

Vergi, devletin yüklenmiş olduğu sağlık, güvenlik, eğitim gibi kamu

hizmetlerini yerine getirebilmesi için egemenlik gücüne dayanarak, karşılıksız olarak,

gerçek ve tüzel kişilerden ödeme güçlerine göre cebri olarak aldığıparasal değerlerdir.1

Vergi, devletin mali, idari ve sosyal fonksiyonlarınıyerine getirmesinde en

önemli temel gelir kaynağıdır.

Denetim ise; bir kişinin, kurumun veya yönetim biriminin yapısıve

faaliyetlerinin önceden belirlenmişkriterler çerçevesinde ölçülmesi, gözlenmesi ve bu

kriterlere göre yanlışlık, tutarsızlık, çelişki veya eksiklik içerip içermediğinin

belirlenmesi için yapılan bir araştırmadır.2

Vergi denetimi, geniş anlamıyla vergi mükelleflerinin beyanlarının

doğruluğunun incelenmesi ve vergi dairesinin merkez ve taşra teşkilatının iç denetime

tabi tutulmasıile vergi idaresi personelinin gerektiğinde soruşturmalarının yapılması

anlamına gelmektedir.3 Dar anlamıyla vergi denetimi, vergi idaresi ve mükelleflerin

yasalarla belirlenen ilkeler çerçevesinde hareket edip etmediklerinin belirlenmesidir.

Çağdaşvergi sistemlerine sahip tüm ülkelerde beyan sistemi geliştirilmiştir.

Beyana dayalıvergi sisteminin başarısı, kayıt dışıekonominin kayıt altına alınması,

vergi kanunlarının rasyonelliği yanında vergi idaresinin kanunlarıetkin bir şekilde

uygulayacak teknolojik altyapıya, insan kaynağına sahip olmasıve ayrıca etkin bir vergi

1 Hakan Yılmaz, “Türkiye’de Vergi Yapısıve 1980’de Sonra Sektörel Vergi Yüklerinin Gelişimi” ,
Ankara: Devlet Planlama Teşkilatıİktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Proje
Yatırımları Değerlendirme ve Analiz Dairesi (Basılmamış Uzmanlık Tezi), 1996,
http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi (Erişim:21 Aralık 2004),(s.4)
2 Figen Altuğ, Mali Denetim, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, 2000, s.3.
3 Altar Ömer Arpacı, “Vergi Denetimi, Vergi İncelemesini de İçeren GenişKapsamlıBir Tanımdır”,
Yaklaşım Dergisi (e-yaklasim), Ağustos 2004, Sayı13,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004084764.htm, (Erişim:05.12.2004), (par.12).



4

denetiminin varlığıile mümkün olabilmektedir. Ülkemizde de vergi sistemi 45 yıldır

beyan esasına dayalıdır.4

1.2 Vergi Denetiminin Amacı

Vergi denetimi, vergi kanunlarında yer alan hükümlere uyulup uyulmadığımali

bilanço ve gelir tablosunda yer alan karın ve buna bağlıolarak hesaplanan verginin

doğru hesaplanıp hesaplanmadığı, işlemlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığıamacına

yöneliktir.

Beyana dayalıvergi sistemleri mükelleflerin vergi kaçırma eğilimlerini

artırmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi beyana dayalıvergi sisteminin başarısı

etkin bir vergi denetimine bağlıdır.

Vergi denetiminin amaçlarışu şekilde özetlenebilir;5

1- Vergi kaçırılmasınıönlemek,

2- Bütçeye kaynak yaratmak,

3- Gelir dağılımında adaleti sağlamak,

4- Hukuki nedenler.

Yürürlüğe giren bir kanunun uygulanmasıdevletin yaptırım gücünün bir

göstergesidir. Vergi Kanunlarının uygulanmasıiçin denetim gereklidir.

4 Altar Ömer Arpacı, “Vergi Denetimi ve Gelir İdaresinin Yeniden Yapılanması” , Ekim 2004,
http://www.alomaliye.com/altar_omer_vergi_denetimi.htm, (13 Kasım 2004), (par.3).
5 Altar Ömer Arpacı, “Vergi Denetimi, Vergi İncelemesini de İçeren GenişKapsamlıBir Tanımdır”,
Yaklaşım Dergisi (e-yaklasim), Ağustos 2004, Sayı13,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004084764.htm, (Erişim:05.12.2004), (par.13).
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1.3 Vergi Denetiminin Fonksiyonları

Vergi denetimi yukarıda sayılan amaçlarıile bağlantılıolarak bu amaçların

yerine getirilmesi esnasında gerçek ve tüzel kişiler ile toplum adına yararlıolabilecek

bir takım fonksiyonlar üstlenir. Bu fonksiyonların en önemlileri aşağıda belirtilmiştir;

Vergi teşvikleri ile ekonomik olarak korunmasıve geliştirilmesi gereğine

inanılan sektörlerde vergi yükleri azaltılmakta hatta sıfıra indirilmektedir. Teşvik

kapsamıdışındaki sektörlerde vergi denetimlerinin etkili bir şekilde sürdürülmesi

vergilendirilmemek isteyen mükelleflerin teşvik kapsamındaki sektörlere yatırım

yapmasınısağlayacağından vergi denetimi, ülke kaynaklarının optimum kullanılmasına

katkıda bulunacaktır.6

Vergi denetimi ülke ekonomisi için de ödenmesi gereken verginin doğru

tutarda ve zamanında ödenmesini sağlayarak kaynak yaratılmasına katkıda bulunur.

Enflasyonist ekonomilerde gerçek ve tüzel kişilerin elindeki fazla kaynakların vergiler

yoluyla ellerinden alınmasıenflasyonun kontrol altına alınmasıaçısından da önemlidir.

Vergi Usul Kanunu’nun (V.U.K) 171. maddesinde defter tutmadan maksadın;

1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek;

2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek;

3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek;

4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve

incelemek;

5. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi

karşısındaki durumlarını(Emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve

incelemek olduğu belirtilmiştir.

6 Hasan Basri Aktan, “İşletmelerde Mali Denetim”, Yaklaşım Dergisi, Ocak 1994, Sayı13,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/199401178.htm, (Erişim: 4 Aralık 2004), (par.58).
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V.U.K’nun 171. maddesinde belirtilen maksatlarla defter tutabilmek için

mükelleflerce muhasebe sistemi kurmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Günümüz

modern rekabet ortamında işletmeler faaliyetlerinin başarısıiçin muhasebe bilgilerine

ihtiyaç duymaktadırlar. Vergi kanunlarıile işletmelere bir zorunluluk olarak getirilen

muhasebe düzeni vergi denetimi ile daha etkin bir hale gelecek ve gelişme gösterecektir.

Anayasamızın 73. maddesine göre; “herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere,

mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli

dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.”

Bireylerden gelirlerine göre vergi alınması, gelir dağılımında dengenin

sağlanmasıetkin bir vergi denetimi ile söz konusu olabilecektir. Burada esas nokta etkin

bir vergi denetimi ile mükelleften alınmasıgereken verginin tam olarak alınmasıve

gelir dağılımında dengeyi sağlayacak şekilde dağıtıma tabi tutulmasıdır.

1.4 Vergi Denetim Türleri

1.4.1 Yoklama

V.U.K’nun 127 maddesine göre yoklama; “mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili

maddi olayları, kayıtlarıve mevzularıaraştırmak ve tespit etmektir.” Yoklama :

- Vergi dairesi müdürleri,

- Yoklama memurları,

- Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler,

- Vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılmaktadır.

Yoklama, henüz mükellefiyetini tesis ettirmemiş kişilerin ve

vergilendirilmeyen kaynakların ortaya çıkarılmasını sağlamayı hedeflemektedir.



7

Yoklama bu yönü ile vergi gelirlerini artırırken, vergi ödeyenler açısından ticari

rekabeti daha adil hale getirmekte ve sosyal adalete hizmet etmektedir.7

1.4.2 Vergi İncelemesi

Vergi incelemesi, beyan edilen vergilerin defter belge ve kayıtlara

uygunluğunun kontrol edilmesi ve araştırılmasısonucunda hata, noksanlık ve hilelerin

ortaya çıkarılarak ödenmesi gereken verginin doğruluğunun tespit edilmesi ve

sağlanmasına yönelik bir denetim türüdür.

Vergi incelemesi ilerleyen bölümlerde detaylıolarak ele alındığıiçin bu

bölümde kısaca değinilmekle yetinilmiştir.

1.4.3 İç Denetim

İç denetim, vergi idaresi çalışanlarının vergi sisteminde öngörülen kurallara

uygun davranıp davranmadıklarınısaptamaya yönelmiştir.

Yasaların mükelleflere eşit olarak uygulanmasınıve personelin doğru işlem

yapmasınısağlayarak verginin gerçeğe uygun olarak alınmasınısağlayan iç denetim,

vergi denetiminin önemli bir aracıdır.8

Vergi denetimi açısından iç denetim, uygulamada olası yanlışlıkların

düzeltilmesini ve bu yanlışların ortaya çıkışındaki kurumsal unsurların ortadan

kaldırılmasınıamaçlamaktadır.9

7 Hesap UzmanlarıDerneği, Denetim İlke ve Esasları, Cilt 1, 3. Baskı, İstanbul: Yıldız Ofset,2004
,s.132.
8 Hesap UzmanlarıDerneği, s.132.
9 A.Niyazi Özker, “Vergi Denetiminde Fonksiyonel Yapıve Denetime Özgü Beklentiler”, Akdeniz
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:4 (2002), s.175.
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1.5 Vergi Denetim Teknikleri

1.5.1 Mali Tablolar Analizi

Mali tablolar analizi, analizi yapacak ilgililerin amaçlarına uygun olarak bir

veya birkaç döneme ait mali tablolarda yer alan kalemlerin gerek kendi aralarında

gerekse bütünle olan ilişkilerinin çeşitli analiz tekniklerinden yararlanarak incelenmesi

yorumlanmasıve değerlendirilmesidir.10 Analiz yapılırken işletmenin özel koşullarıve

faaliyette bulunduğu sektörün de göz önünde bulundurulmasıönemlidir.

Detayına girmemekle birlikte mali analiz teknikleri başlıklar haliyle şöyledir;

1- KarşılaştırmalıTablolar Analizi,

2- Dikey Analiz (Yüzde Analizi),

3- Trend Analizi (Eğilim Yüzdeleri Analizi),

4- Oran Analizi,

5-Fonların AkışıAnalizi.

Etkin bir vergi denetimi için özellikle temel mali tablolar aracılığıyla

işletmelerin karlılık, verimlilik ve performansının çeşitli yönlerden ölçülmesi önem

taşımaktadır. İşletmelerin geçmişteki ve şimdiki performanslarıkarşılaştırılabileceği

gibi, sektör ortalamalarıile şirketin aynısektörde faaliyet gösteren diğer firmalara

kıyasla performansıda değerlendirilebilecektir. Böylece işletmelerde vergi kayıp ve

kaçağının olup olmadığıda tespit edilebilir.

Firmanın satışve kar artışının yavaşlığı, kar marjlarının düşüklüğü, aşırıborçlu

gözükmesi, varlık ve kaynak kullanımında düşük etkinlik, likidite durumunun

bozukluğu, özsermaye yetersizliği, satışların – karın kanuni defterlere yansıtılmadığı

konusunda ipuçlarıverebileceği gibi vergi incelemesinde de üzerinde durulmasıgereken

noktalar konusunda ışık tutacaktır.

10 Şerafettin Sevim, Mali Tablolar Analizi, Kütahya: Ekspres Matbaası, 2001, s.4.
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1.5.2 Vergi Dairelerinde KayıtlıBilgilerden Yararlanma

Vergi daireleri, bir yandan mükellefin beyanlarıdiğer yandan da kendi

görevleri dolayısıyla yaptıklarıyoklama ve incelemeler sonucu elde edilen bilgilerle

donanmıştır. Vergi dairelerinde otomasyona geçilmesi bilgi edinimini, kullanımınıve

paylaşımınıkolaylaştırmaktadır.11

1.5.3 İstihbarat Arşivindeki Bilgilerden Yararlanma

V.U.K’nun 152.maddesinde yapılan bir düzenleme ile istihbarat arşivi

oluşturulmuşve bilgilerin burada saklanmasızorunluluğu getirilmiştir. Bu arşivlerden

kimlerin ne suretle faydalanabileceği Maliye Bakanlığınca tespit olunur.

1.5.4 Kamu İdare ve Müesseseleri, Banka ve Sigorta Şirketleri ile

Mükelleflerle İlişkisi Olan Gerçek ve Tüzel Kişilerden Alınacak

Bilgiler

V.U.K’nun 148.maddesine göre “Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler

veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye

Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri

vermeye mecburdurlar.”

Bilgiler yazıveya sözlü istenilir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet

yazıile bildirilir ve cevap vermeleri için kendilerine münasip bir mühlet tayin olunur.

Bilgi istenmek üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez.

V.U.K’nun 149. maddesi ile Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa

eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin

olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığıve vergi dairesince kendilerinden

yazıile istenecek bilgileri belli aralıklarla ve devamlıolarak yazıile vermeye

mecburdurlar.

11 Hasan Basri Aktan, “İşletmelerde Mali Denetim”, Yaklaşım Dergisi, Ocak 1994, Sayı13,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/199401178.htm, (Erişim: 4 Aralık 2004), (par.44).
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Günümüzün gelişen ticari hayatı, internetin günlük hayatımızda daha fazla yer

almasıve vergi kanunlarındaki zorlayıcıhükümler ticari işlemlerin banka, özel finans

kurumlarıve benzeri kuruluşların kayıtlarına girmesini kaçılmaz hale getirmiştir. Bu

durum işletmelerin ticari faaliyetlerinin saptanması açısından büyük imkanlar

yaratmıştır.

1.5.5 Yoklamalar

Vergi denetim türü olarak da saydığımız yoklamalar, mükellef ve

mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtlarıve mevzularıaraştırmak ve tespit etmektir.

Yoklamalar sağladıklarıbilgiler vasıtasıyla vergi denetimlerinin daha etkin bir şekilde

yürütülmesine katkıda bulunmaktadır.

1.5.6 Fiili Envanter ve Randıman

Envanterin kelime anlamı; bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer

varlıklarıyla genel olarak borçlu ve alacaklıdurumlarını, nicelikleri ve değerleriyle

ayrıntılıolarak göstermektir.

6762 sayılıTürk Ticaret Kanunu’nun (T.T.K) 73. maddesine göre envanter

çıkarmak; “saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek suretiyle, bilanço günündeki

mevcutları, alacaklarıve borçlarıkati bir şekilde ve müfredatlıolarak tespit etmektir”.

V.U.K’nun 186. maddesine göre envanter çıkarmak; “bilanço günündeki

mevcutları, alacaklarıve borçlarısaymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle

kesin bir şekilde ve müfredatlıolarak tespit etmektir”. Mevcutlar, alacaklar ve borçlar

işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder. Her iki kanunda da birbirine paralel

tanımların yapıldığıgörülmektedir.

Fiili envanter, muhasebe kayıtlarıile gerçek durumu karşılaştırabilme olanağı

vermektedir, böylece işletmelerin mali tablolarıve beyannamelerinin doğru düzenlenip

düzenlenmediğinin en temel göstergelerinden biri olmaktadır.

Randıman incelemesinin esası, işletmenin girdi ile çıktılarıarasındaki ilişkiye

dayanır. Randıman incelemesinde eğer hammaddeden hareket edilirse kullanılan
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hammaddeye tekabül eden üretim miktarıhesaplanmaya çalışılır. Böylece üretilen

miktar ile kullanılan hammadde miktarıdenetlenmişolur. Sonuç olarak işletmenin gelir

ve giderlerinin gerçekliği de denetlenmişolur. 12 Randıman incelemesinde mükellefin

defterler ve belgelerinden, kapasite raporlarından, Ticaret ve Sanayi Odalarıile çeşitli

meslek kuruluşlarından alınacak bilgilerden, aynı sektörde faaliyet gösteren

işletmelerden alınacak bilgilerden, fiili envanter bilgilerinden yararlanılabilir.

2. Vergi İncelemesi

2.1 Vergi İncelemesinin Tanımı

Vergi incelemesi, beyan edilen vergilerin defter belge ve kayıtlara

uygunluğunun kontrol edilmesi ve araştırılmasısonucunda hata, noksanlık ve hilelerin

ortaya çıkarılarak ödenmesi gereken verginin doğruluğunun tespit edilmesi ve

sağlanmasına yönelik bir denetim türüdür.

Vergi denetimi kavramıise; genişanlamıyla vergi mükelleflerinin beyanlarının

doğruluğunun incelenmesi ve vergi dairesinin merkez ve taşra teşkilatının iç denetime

tabi tutulmasıile vergi idaresi personelinin gerektiğinde soruşturmalarının yapılması

anlamına gelmektedir.13 Yani vergi denetimi vergi incelemesini de içine alan daha

kapsamlıbir kavram iken vergi incelemesi vergi denetim türlerinden biridir.

Tanımından da anlaşılacağıüzere vergi incelemesinin kayıt ve belgeler

üzerinden yapılan revizyon, defter ve belgelere bağlıkalınmaksızın yapılan araştırma

olmak üzere iki yönü vardır.

Kısaca; revizyon bir işletmenin ekonomik ve mali yapısının, faaliyet ve

işlemleri ile bunlara ilişkin kayıtların sistemli bir şekilde ve eleştirel bir yaklaşımla

incelenmesi olarak tanımlanabilir.14 Revizyon için defter ve belgeler gerekli iken;

12 M.Aykut Keleci, “Randıman İncelemeleri” Yaklaşım Dergisi, Ekim 2001, Sayı 106,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2001102796.htm, (Erişim: 5 Ekim 2004), (par.3).
13 Altar Ömer Arpacı, “Vergi Denetimi, Vergi İncelemesini de İçeren GenişKapsamlıBir Tanımdır”,
Yaklaşım Dergisi (e-yaklasim), Ağustos 2004, Sayı13,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004084764.htm, (Erişim:05.12.2004), (par.12).
14 Hesap UzmanlarıDerneği, s.141.
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araştırmada mükellefle ilgili maddi olaylar, kayıtlar ve mevzular defter ve belgeler

dışında, yoklama ve her türlü delilden yararlanılarak tespit edilir.15

V.U.K’nun 137. maddesine göre; “Vergi Usul Kanunu’na veya diğer kanunlara

göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikalarımuhafaza ve ibraz etmek

mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemelerine tabidir.”

2.2 Vergi İncelemesinin Amacı

V.U.K’nun 134. maddesine göre vergi incelemesinin amacı; “ödenmesi

gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.” Kanun

maddesinden anlaşılmasıgereken sadece eksik verginin ödendiğinin tespiti üzerine

ikmalen veya resen tarhiyat yapılmasıdeğil; verginin fazla ödendiğinin tespiti

durumunda ise fazla ödenen verginin iade edilmesidir.

2.3 Vergi İncelemesinin Fonksiyonları

Vergi incelemesinin fonksiyonlarıaşağıdaki gibi özetlenebilir;16

1- Geçmişe yönelik olarak fiilen var olan vergi kayıp ve kaçağıcezalıolarak

tarh ve tahakkuk ettirilir. Böylece caydırıcıbir unsur olarak geleceğe yönelik

oluşabilecek vergi kayıp ve kaçağının da oluşmasıengellenir.

2- Kayıt dışında kalan işlemlerin kayda girmesini sağlar. Böylelikle ticarette

haksız rekabet önlenir.

3- Tespit edilen vergi kayıp ve kaçağıdolayısıyla alınacak vergi ve cezalar

devlet açısından ek gelir niteliğindedir. Ek vergi gelirleri ve kayıt dışıekonominin en

aza indirilmesi suretiyle sağlanan vergi gelirleri ile bütçe açıklarının en aza indirilmesi

15 Levent Demirağ, “Mali Açıdan Vergi İncelemesi” Mali Çözüm Dergisi, Kasım - Aralık 1992, , Sayı17,
http://www.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/17%20MALI%20COZUM/05-LeventDemirdag27.doc,
(Erişim: 5 Ekim 2004), (par.2).
16 Musa Nazım Ünver, “Vergi İncelemesinin Tanımıve Önemi ile Maliye Politikalarıİçerisindeki Yeri ”
Yaklaşım Dergisi, Haziran 2004, Sayı 138,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004064516.htm, (Erişim: 5 Ekim 2004), (par.8).
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sağlanır, böylece bütçe açıklarının ekonomide doğuracağıolumsuz sonuçların önüne

geçilmişolur.

Kayıt dışıekonomi A. Bumin Doğrusöz’e göre; “resmi kayıtlara girmeyen ve

belgelendirilemeyen, yani milli muhasebe kayıtlarında görülmeyen, gayri safi milli

hasıla büyüklüklerine yansımayan tüm faaliyetler” olarak tanımlanmıştır.17

5- Muhasebe kayıt ve belge düzeninin yerleşmesi sağlanır.

6- Mükellefleri eğitici ve öğretici yönde katkısağlanır.

2.4 Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar, İncelemenin YapılacağıYer ve

Zaman

V.U.K’nun 135. maddesine göre; “Vergi İncelemesi; hesap uzmanları, hesap

uzman yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen

yardımcılarıveya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır.”

Maliye Müfettişleri, Maliye MüfettişMuavinleri, Gelirler Kontrolörleri ve

Stajyer Gelirler Kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra

teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme

yetkisine haizdir.

Kanun maddesinden Türkiye genelinde bir denetime sadece, hesap uzmanları,

maliye müfettişleri, gelirler kontrolleri ile yardımcılarının yetkili kılındığıdiğer adı

geçenlerin kendi çalıştıklarıbölgelerle sınırlıbir denetim yetkisine sahip olduğu

anlaşılmaktadır.

Ayrıca takdir komisyonlarıda V.U.K’nun 74 ve 75. maddesinde sayılan görev

ve yetkileri dolayısıyla vergi inceleme yetkisine sahiptir.

17 A. Bumin Doğrusöz, “Kayıt DışıEkonomi İle Mücadele Açısından Vergi Hukuku Özel Hukuk
İlişkilerine Bakış” E-Yaklaşım Dergisi, Haziran 2004,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004064564.htm, (Erişim: 27 Nisan 2006), (par.4).



14

Vergi incelemesinin, incelemeye tabi olan mükellef veya vergi sorumlusunun

işyerinde yapılmasıV.U.K’nun 139. maddesine göre genel bir kuraldır. Bundan amaç

inceleme elemanın işletmeyi gezip görmesi, işin türü, niteliği ve genişliği konusunda

bilgi sahibi olmasınısağlamaktır.18

Ancak işyerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri

sebeplerle incelemenin yerinde yapılmasıimkansız ise veya mükellef ve vergi

sorumlularıisterse inceleme dairede yapılabilir.

Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının önceden haber verilmesi zorunlu

değildir. İnceleme, neticesi alınmamışhesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh

zamanaşımısüresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. Ancak Kurumlar Vergisi

Kanunu (K.V.K)’nun 35. maddesine göre “Kurumların tasfiye beyannamelerinin

incelemesine buna dair talepnamelerin ilgililer tarafından verilmesinden itibaren bir ay

içerisinde başlanır”. Mükellefin ülkeyi terk etmesi veya veraset vergisi dolayısıyla ticari

servetin tespiti gibi durumlarda, bunların lüzumlu kıldığızamanlarda vergi incelemesi

yapılmasıgerekmektedir.

2.5 Vergi İnceleme Türleri

2.5.1 İncelemenin KapsamıAçısından

2.5.1.1 Tam İnceleme

Tam inceleme, vergi mükelleflerinin vergi türüne göre bir vergi dönemindeki

iktisadi bir değer yaratan veya değer artışına konu olan tüm faaliyet ve işlemlerinin

yasalara uygunluğunun araştırılmasıve matrah unsurlarının tümünün incelenerek

ödenmesi gereken verginin doğruluğunun saptanmasışeklinde tanımlanabilir.19

Örneğin, bir hesap döneminde hem zirai kazancıhem de gayrimenkul sermaye iradı

olan bir mükellefin her iki faaliyetinin vergi incelemesine konu olmasıtam incelemedir.

18 KurtuluşAkdeniz, “Vergi İncelemesinin YapılacağıYer ve Defter İbraz Süresi” Yaklaşım Dergisi,
Temmuz 1997, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/1997071085.htm, (Erişim: 30 Ekim
2004), (par.6).
19 Hesap UzmanlarıDerneği, s.133.
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2.5.1.2 Kısa İnceleme

Dar anlamlıbir tam inceleme durumudur. İlgili vergilendirme döneminde vergi

mükellefinin vergi matrahınıoluşturan unsurlardan bir veya birkaçının incelenmesi kısa

inceleme olarak tanımlanabilir.20 Yukarıdaki örnekte hem zirai kazanç hem de

gayrimenkul sermaye iradıelde eden mükellefin ilgili dönemde sadece zirai

faaliyetlerinin incelenmesi kısa incelemedir.

2.5.1.3 Sınırlıİnceleme

Bir vergilendirme döneminde mükellefin yükümlü olduğu bir vergi türüne

yönelik olarak matrahıoluşturan unsurlardan sadece belirli bir kısmının, belirli bir konu

ile sınırlıolarak incelemeye konu olmasısınırlıvergi incelemesidir. Örneğin bir hesap

döneminde ticari ve zirai faaliyetleri bulunan mükellefin, sadece ticari kazancı

çerçevesinde amortisman uygulamasının incelenmesi sınırlıincelemedir.21

2.5.2 İncelemenin KaynağıAçısından

2.5.2.1 Olağan İnceleme

Olağan vergi incelemesi, herhangi bir ihbar yada yükümlünün vergi kaçırdığına

dair kesin kanıt olmaksızın zamanaşımısüresinde yapılan incelemelerdir.

2.5.2.2 Olağandışıİnceleme

Bu tür incelemenin dayanağıgenellikle kamu organlarıve özel şahıslar

tarafından yapılan ihbarlardır. Vergi inceleme yetkisine haiz kişi veya kurumların vergi

usulsüzlüğü veya vergi kaçırıldığına dair aldığıbir ihbar ve bulgulara dayanılarak

başlatılan incelemeler olağandışıincelemedir.22

20 Hesap UzmanlarıDerneği, ss.133-134.
21 Hesap UzmanlarıDerneği, s.134.
22 A.Niyazi Özker, “Vergi Denetiminde Fonksiyonel Yapıve Denetime Özgü Beklentiler”, Akdeniz
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4.Sayı, 2002, s.178.
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2.5.2.3 Karşıt İnceleme

Yapılan olağan, olağandışıve diğer vergi incelemelerinde tespit edilen bir

hususun doğruluğunu araştırmak üzere konuyla ilgili diğer bir kişinin defter, belge ve

kayıtlarına ya da bilgisine başvurulmasıkarşıt incelemedir.

2.5.3 İnceleme Yöntemi Açısından

2.5.3.1 Normal Vergi İncelemesi

Vergi incelemeleri normal sürecinde ilgili vergi mükelleflerinden gerekli bilgi

ve belgeler istenerek başlatılır ve yürütülür. Normal vergi incelemesi olarak adlandırılan

bu tür incelemede mükellefin incelemeye yönelik verdiği ve sağladığıher türlü destek

ve katkı, incelemenin daha rasyonel olmasınısağlar.23

2.5.3.2 AramalıVergi İncelemesi

Vergi Usul Kanunumuzda aramaya başvurulabilecek koşullar ile aramalı

inceleme yapılabilmesi için gerekli şartlar "Arama Yapılacak Haller" baslıklı142.

maddede birlikte düzenlenmiştir.

Aramalıvergi incelemesi için vergi incelemesinin tanımında yer alan "...

ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırmak ve tespit etmek" amacıyla gerek

mükelleflerin ve gerekse vergiyi doğuran olayla ilgili diğer kişi ve kuruluşların iş

yerlerinin, evlerinin ve üzerlerinin aranmasıve kanıt niteliği taşıyabilen her türlü belge

ve bilgiye el konulmasışeklinde bir tanım vermek mümkündür. Şu durumlarda aramalı

incelemeye başvurulabilir; 24

- Yapılan bir incelemede ciddi kuşkular ve belirtiler bulunması,

23 A.Niyazi Özker, “Vergi Denetiminde Fonksiyonel Yapıve Denetime Özgü Beklentiler”, Akdeniz
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4.Sayı, 2002, s.178.
24 O. Şener Akkaynak, “Aramalı İnceleme”, Yaklaşım Dergisi, Ocak 1994,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/199401177.htm, (Erişim: 08 Ocak 2005), (par.8).
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- Alınan bir ihbarda tereddüte yer bırakmayacak biçimde ve açıklıkta aramayı

gerektirecek hususların bulunması,

- İhbarın firma içinden veya firmayıiyi tanıyan kişilerce ya da firma ile (veya

mükellefle) işve menfaat bağıiçinde bulunan kişi veya kuruluşlarca yapılmışolması,

- Bunların ön incelemelerle doğruluğunun kısmen de olsa teyit edilmesi

hallerinde aramalıinceleme yapılabilir.

3. Dönen Varlık Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

3.1 Hazır Değer Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

3.1.1 100 Kasa Hesabının Denetimi

Kasa HesabıMuhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde (M.S.U.G.T) “

işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancıparaların Türk Lirasıkarşılıklarının

izlenmesi için kullanılır” şeklinde tanımlanmıştır.

Kasa hesabına tahsil olunan para tutarıborç, kasadan çıkışlar alacak

kaydedilir. Hesap daima borç veya sıfır bakiyesi verir. Aktif karakterli bir hesap olması

sebebi ile hiçbir zaman alacak bakiyesi vermez.

Kasa hesabının denetimine ilk önce kasada yer alan paranın sayılmasıile

başlanmalıdır. Kasa sayımıvergi denetimi açısından önemli ipuçlarıvermektedir.

Kasa sayılmalıve fiili sonuç muhasebe kayıtlarıile karşılaştırılmalıdır. Kaydi

ve fiili kasa mevcudunun farklıolmasıdurumunda bu farkın sonucu araştırılır. Eğer

nedeni bulunur ise ilgili hesaplara düzeltme kayıtlarıyapılır, eğer nedenleri bulunamaz

ise dikkat edilmesi gereken husus; Gelir Vergisi Kanunu’nun (G.V.K) 88. maddesine

göre menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar hariç,

sermayede vukua gelen eksilmeler zarar addolunamayacağından kasa noksanlarının

gider yazılamayacağıyazılsa bile kanunen kabul edilmeyen gider yazılabileceğidir. Bu

durumun istisnası; tabi afetler nedeniyle meydana gelen kaybın takdir komisyonu kararı
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ile gider yazılabilmesidir. Hırsızlık ve benzeri sebeplerle meydana gelen kasa noksanları

da mali karın tespitinde gider olarak kabul edilemez. 25

Kasa fazlalıklarıve kasa hesabının yüksek tutarda borç bakiye vermesi, diğer

bir dikkat edilmesi gereken bir konudur. Kasa fazlalıkları, kayıt hatalarıveya tahsil

edilen bir alacağın kayıtlara alınmamasıgibi sebeplere dayanabileceği gibi sebebi

bulunamayan kasa fazlalıklarıişletmenin bazıişlemlerini belgesiz örneğin; faturasız

satışyaptığının bir göstergesi de olabilir.

Kasada bulunan para miktarının yüksek olmasıdiğer bir deyişle kasa hesabının

yüksek tutarda borç bakiye vermesi aynızamanda kayıtlarda yer alan bu paranın

gerçekte var olmamasıuygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Söz konusu

paranın gerçekte var olmamasıdurumunda paranın ortaklar tarafından çekilmiş

olabileceği gerekçesiyle örtülü kazanç dağıtımısayılarak şirket cezalıtarhiyata muhatap

olabilir.

Kayıtlarda görülen paranın fiilen işletmede var olmasıdurumunda bile işletme

bu parayıkasasında tutarak herhangi bir şekilde elde edebileceği gelirlerden mahrum

kalmaktadır. T.T.K’nun 20/2. maddesinde de belirtildiği gibi “Her tacirin, ticaretine ait

bütün faaliyetlerinde basiretli bir işadamıgibi hareket etmesi lazımdır.” Kasada atıl

para bulundurulmasıkanun maddesinin mantığına aykırıdüşmektedir.

Kasada yüksek miktarda para bulundurulmasının muhtemel sebebi bu paranın

ortaklar tarafından kullanılmasıdır. Böyle bir durumda bu paralar üzerinde elde

edilebilecek nemalar kadar şirketin dönem kazancıeksik tespit edilmiştir. Dolayısıyla,

bu paraların kullanılmasıile elde edilecek nema miktarıkadar vergi ziyaına yol açılacak

ve cezalıtarhiyat ile karşıkarşıya kalınabilecektir.

Sebebi her ne olursa olsun işletmede uzun süre gereğinden fazla para

bulundurulmasıözellikle işletmenin kasada atıl para dururken kendisinin kredi

kullanmasıbu kredi karşılığında faiz ve benzeri maliyetlere katlanması, vergi borcu

25 Şeref Demir, “Kasa Hesabı ve Vergisel Denetimi”, Yaklaşım Dergisi, Kasım 2001,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2001112828.htm, (Erişim: 08 Ocak 2005), (par.17).
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bulunmasıve bunu ödememesi gibi durumlar kasada bulundurulan tutar üzerinden gelir

elde edilmesi gereğini doğurmaktadır. Bu nedenle cezalıtarhiyata maruz kalmamak için

mükelleflerin dönem sonlarında kasada bulunan atıl paraya, ilgili yılın Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankasınca vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında

yapılan reeskont işlemlerinde uygulanan ıskonto oranında faiz hesaplayıp gelir

kaydetmeleri uygun bir çözüm olacaktır.26

Kasa da yer alan para miktarıtespit edildikten sonra hesabın denetimine

muavin defter kayıtlarıüzerinden devam edilir. Kasa hesabının denetimi esnasında gün

içi hareketler hariç belirli bir gün veya dönem sonunda kasa hesabının alacak bakiyesi

verdiğinin tespit edilmesi; kasa hesabından yapılan birtakım ödemelerin gerçek

olmadığınıveya birtakım ödemelerin kayıtlara alınmadığını, işletmenin belgesiz satış

yaptığınıgösterir. Bu durum işletmenin dönem kazancının ve vergi matrahının re’sen

takdirini gerektirir.27

V.U.K’nun 284. maddesi uyarınca kasa mevcudu itibari değeri ile değerlenir.

Yani kasada bulunan Türk Lirasıiçin herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

İşletmenin kasa hesabında yabancıpara bulunmasıdurumunda; V.U.K’nun

284. maddesi uyarınca kasada bulunan yabancıparaların geçici vergi dönemleri itibarı

ile V.U.K’nun 280. maddesine göre değerlenmesi gerekmektedir. V.U.K’nun 280.

maddesinde yabancıparaların borsa rayici ile değerleneceği, borsa rayicinin

takarrüründe (belirlenmesinde) muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alışbedeli ile

değerleneceği, yabancıparanın borsada rayici yoksa değerlemede uygulanacak kurun

Maliye Bakanlığı’nca tespit olunacağıbelirtilmiştir.

Ülkemizde mevcut yasal bir kambiyo borsasıbulunmadığından, yabancı

paralar Maliye Bakanlığıadına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen

26 Muharrem Erim, “Kasa Fazlasından DolayıMuhatap Olunan CezalıTarhiyatların Dayanağıve
Mükellefçe Bulunan Çözüm Yollarının Kanuni Geçerliliği”, Yaklaşım Dergisi, Nisan 2004,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004044359.htm, (Erişim: 17 Kasım 2004), (par.21).
27 Ali Tuğlu, “Kasa Hesabının Değerlendirilmesi”, Vergi DünyasıCD-ROM, Ekim 1999, Sayı218,
(par.5).
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kurlarla değerlenmektedir.28 Kasada bulunan yabancıparaların değerlemesinde Türkiye

Cumhuriyeti Merkez Bankasınca ilan edilen efektif alışkuru kullanılmalıdır.

Yukarıda yabancıparaların değerlemesi ile ilgili açıklamalar doğrultusunda

denetim esnasında dikkat edilmesi gereken nokta; kasada bulunan yabancıparaların

değerlemesinde döviz alışkuru yerine efektif alışkurunun kullanılmasıve döviz

kurlarında meydana gelen değişiklikler nedeni ile oluşan kur farkıgeliri veya

giderlerinin 646 Kambiyo Karlarıveya 656 Kambiyo Zararlarıhesabına kaydedilip gelir

tablosuna doğru bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığının ve dolayısıyla vergi matrahının

gereği gibi hesaplanıp hesaplanmadığın kontrol edilmesidir.

Üçüncü olarak; 01.08.2003 tarihli ve 25186 sayılıResmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren 323 sıra numaralıVergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(V.U.K.G.T) ile, mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal ve hizmet

bedeli olarak yapacakları10.000.000.000.- (on milyar) Türk Lirasınıaşan tahsilat ve

ödemelerini; banka, özel finans kurumlarıveya Posta ve Telgraf TeşkilatıGenel

Müdürlüğü aracılığıyla yapmalarıve bu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik

etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. 27.04.2004 tarih 25445 sayılıResmi Gazete’de

yayınlanan 332 sıra numaralıV.U.K.G.T ile bu uygulamaya ilişkin daha önce tespit

edilen 10.000.000.000.- (on milyar) liralık limit, 01.05.2004 tarihinden itibaren

8.000.000.000.- (sekiz milyar) Türk Lirasıolarak değiştirilmiştir. 01.05.2004 tarihinden

itibaren 8.000.000.000.- (sekiz milyar) Türk Liralık limiti aşan tahsilat ve ödemelerin;

320, 323, 324 sıra numaralıVergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslar

çerçevesinde yapılmasızorunlu kılınmıştır.

Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına; birinci ve ikinci sınıf

tüccarlar, kazancıbasit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler,

serbest meslek erbabıile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacaklarıticari

işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılar hariç) mal veya

hizmet bedeli olarak yapacaklarıtahsilat ve ödemeleri girmektedir.

28 Tezcan Atay, “Dönemsonu İşlemlerinde Kasa Hesabının İrdelenmesi”, Yaklaşım Dergisi, Ocak 2004,
Sayı133, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004014135.htm, (Erişim: 15 Kasım 2004)
(par.16).
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Vadeli, taksitli satışlarda faturada gösterilen meblağın tevsik kapsamındaki

tutarıaşmasıyeterlidir. Bu bedelin farklıtarihlerde ödenmesinde her bir ödemenin

tahsilat ve ödemenin yapılacağıkurumlardan geçirilmesi gerekmektedir. İşletmelerin

kendi ortaklarıile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği

olmayan nakit hareketlerinde de işlem tutarı8 milyar Türk Lirasınıaşıyor ise bunlar da

tevsik kapsamında olacağından ödeme ve tahsilatlar banka, özel finans kurumlarıveya

Posta ve Telgraf TeşkilatıGenel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacaktır. Zorunluluklara

uymayan mükelleflere her bir işlem için usulsüzlük cezasıkesilecektir. Ayrıca,

mükellefler arasıticari işlemlerde birinin tahsilatıdiğerinin ödemesi olacağından özel

usulsüzlük cezasıher iki mükellef için de uygulanacaktır.

Ayrıca mal veya hizmet alım satımında satıcının katma değer vergisini

Hazine’ye intikal ettirmediğinin tespit edilmesi halinde, bu satıcıtarafından doğrudan

mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen mükellefler, işlem bedeli üzerinden hesaplanan

vergi ile sınırlıolmak üzere, Hazine’ye intikal etmeyen vergiden satıcıile birlikte

müteselsilen sorumlu olur. Ancak alıcılar katma değer vergisi dahil işlem bedelini, 84

Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen usullere uygun şekilde

banka veya özel finans kurumlarıaracılığıyla veya çekle ödemeleri halinde müteselsil

sorumluluk uygulamasıile muhatap tutulmazlar.

Yukarda yapılan açıklamalar çerçevesinde denetim esnasında kasadan yapılan

8 milyar Türk Lirasıüzerindeki ödeme ve tahsilatların sebeplerinin araştırılması

gerekmektedir. Yine 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilen

esaslar çerçevesinde müteselsil sorumluluk sebebiyle herhangi bir vergi ve cezasıile

muhatap kalınmamasıiçin kasadan satıcılara yapılan ödemeler olup olmadığı

araştırılarak mükellefin bu konuda uyarılmasıgerekmektedir.

Ödemelerin banka ve benzeri kurumlardan yapılmasızorunluluğu kayıtdışı

ekonominin kayıt altına alınmasıiçin yapılmışolan düzenlemelerdir. Günümüzde zaten

çoğu firma, normal ticari ilişkiler içinde bulunduklarısatıcılarına internetin yaygınlaşan

kullanımıile ödemelerini internet bankacılığıveya benzer yollarla banka kanalıile

yapmaktadırlar. Uygulamada kurumsallaşmamışişletmeler ile sahte veya muhteviyatı

itibarıyanıltıcıbelge düzenleyen ve kullanan işletmelerde kasadan yapılan yüksek
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tutarlı ödemeler görülmektedir. Sahte veya muhteviyatı itibarı yanıltıcıbelge

karşılığında işletme gerçekte hiçbir ödeme yapmamakta veya belgede görülen tutarın

çok altında ödeme yapmaktadır bu nedenle aradaki fark kadar tutar kasadan ödenmiş

gibi gösterilmektedir.

Kasadan ödeme veya tahsilat yapan işletmeler cezai müeyyide ile

karşılaşmamak için çeşitli yollara başvurabilmektedirler; bankalarda kasa sayımlarının

akşam yapılarak, kasanın mesai bitiminde tutturulmasıgün içerisinde alıcıtarafından

bankaya yatırılan ve satıcıtarafından aynıgün çekilen paraların kasa bakiyesi üzerinde

etki yaratmamasıbankaların hatırlımüşterileri adına aslında kasadan ödenen veya hiç

ödenmeyen paralarısatıcıhesaplarına yatırılmışve aynıgün içerisinde satıcıtarafından

çekilmişolarak göstermelerine neden olabilecektir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında kasa hesabında takip edilen kıymetler

parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle kasa hesabında enflasyon düzeltmesi

yapılmayacaktır.

3.1.2 101 Alınan Çekler Hesabının Denetimi

Alınan Çekler Hesabında işletmenin faaliyetleri çerçevesinde muhatap

olduklarıgerçek ve tüzel kişilerden aldığı, tahsilat için henüz bankaya verilmemişve

başka bir kişiye ciro edilmemişçekler takip edilir.29

Alınan çekler, alındıklarında yazılıdeğerleri ile borç, bankadan tahsil

edildiklerinde veya bir başka gerçek veya tüzel kişiye ciro edildiklerinde alacak

kaydedilir. Alınan Çekler Hesabıaktif karakterli bir hesap olduğu için borç bakiyesi

veya sıfır bakiye verir, hiçbir zaman alacak bakiye vermez.

Alınan Çekler Hesabının Denetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar

şunlardır;

29 Rüknettin Kumkale, Tekdüzen Hesap Planı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2004, s.399.
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Firmadan çek listeleri alınarak muhasebe kayıtlarıyani hesapla mutabakatı

yapılmalıdır. Bu işlem sırasında alınan çeklerin fiili envanteri de yapılmışolacaktır. Fiili

envanter ile kaydi envanter arasında farklılık bulunmasıdurumunda karşıişletmelerle

mutabakat yapılarak duruma göre 197 Sayım ve Tesellüm Noksanlarıveya 397 Sayım

ve Tesellüm FazlalıklarıHesabının kullanılmasısonucu kaydi envanter seviyesi fiili

envanter seviyesine getirilmelidir.30

Alınan Çekler Hesabının alacak bakiye vermesi hesabın mantığına aykırı

olduğundan üzerinde durulmasıgereken bir durumdur. Hesabın alacak bakiyesi vermesi

işletmenin açıktan satışyaptığıanlamına gelebilir. Açıktan satışkarşılığında alınan

çeklerin tahsile verilmesi veya ciro edilmesi nedeniyle hesap alacak bakiyesi vermiş

olabilir.

Çekler Türk Lirasıüzerinden düzenlenebileceği gibi yabancıpara cinsinden de

düzenlenebilmektedirler. Yabancıpara cinsinden düzenlenen çeklerin geçici vergi

dönemleri itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca açıklanacak, ilgili dövize

ait efektif alışkurlarıile değerlenmesi gerekmektedir. Denetim esnasında değerlemenin

yapılıp yapılmadığı, değerleme sonucunda oluşan kur farklarının 646 Kambiyo Karları

veya 656 Kambiyo ZararlarıHesabına kaydedilip kaydedilmediği, bu hesaplarda yer

alan kayıtların da doğru ve tam olarak gelir tablosuna aktarılıp aktarılmadığıkontrol

edilmelidir.

Vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulup tutulmadığıtutuldu ise mali karın

tespitinde reeskont faiz giderlerinin kanunen kabul edilmeyen gider, reeskont faiz

gelirlerinin ise vergilendirilmeyecek gelir olarak dikkate alınıp alınmadığıkontrol

edilmelidir.

Reeskont kelime anlamıolarak, işletme aktifinde ve pasifinde yer alan alacak

ve borç senetlerinin değerleme günündeki gerçek değerine indirgenmesidir.31

30 Muzaffer Küçük, Değerleme ve Dönemsonu İşlemleri, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2004, s.29.
31 Yasef Pehlivan, “Alacak ve Borç Senetlerinde Reeskont Uygulaması”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi,
Ocak 2004, Sayı1, http://www.mevbank.com, (Erişim: 20 Aralık 2004), (par.1.)
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Vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulup tutulmayacağıkonusu yıllardan beri

tartışılmaktadır. Reeskont uygulamasının V.U.K. ve V.U.K tebliğleri ile düzenlenmiş

birtakım şartlarıvardır;32

- Alacak ve borç senede (T.T.K’nda düzenlenmişbono ve poliçeye) bağlanmış

olmalıdır.

- Senede bağlıalacak ve borç ticari bir ilişkiden kaynaklanmışyani dönem kar-

zararının tespitine etki etmişolmalıdır.

- Reeskonta tabi tutulacak senedin bir vade içermesi ve dönem sonu itibariyle

vadesinin dolmamışolmasıgerekmektedir.

- Alacak ve borç senedinin işletme bilanço aktifinde yer almasıgerekmektedir.

Hukuk sistemimizde “vadeli çek” şeklinde bir kavrama hiçbir şekilde yer

verilmemiştir. T.T.K’nun 707. maddesine göre “Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı

herhangi bir kayıt yazılmamışhükmündedir. Keşide günü olarak gösterilen günden önce

ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü ödenir.” Madde hükmü nedeniyle çek,

alacak veya borç belgesi değildir.33

Görüldüğü gibi çek bir senet değildir ve vade içermemektedir bu sebeplerden

dolayıvadeli çekler reeskont işlemine tabi tutulamaz tutulsa bile vergi kanunlarına göre

mali karın tespitinde kar veya zarar olarak dikkate alınamazlar.

6 Sıra No.lu M.S.U.G.T’ne göre her ne kadar ileri tarihli çekler ile alacak ve

borç senetlerinin reeskonta tabi tutulmalarıve kıdem tazminatıkarşılığıayrılması

ihtiyari ise de 1 Sıra No.lu M.S.U.G.T’ne göre işletmeler; “Vergiye tabi kârın tespiti

aşamasında vergi kanunlarında yer alan özel hükümleri gözönünde bulundurmak

zorundadırlar.”

32 Küçük, s.51.
33 Mehmet Maç, “Vadeli Çekler Vergisel Açıdan da Reeskont Edilebilmelidir”, Vergi DünyasıDergisi
CD-ROM, Nisan 2001, Sayı236, (par.6).
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Sermaye PiyasasıKanunu’na tabi şirketler ise vadeli çeklerini reeskont

işlemine tabi tutacaklar fakat vergi kanunlarıuyarınca kar veya zararın hesaplanmasında

bu işlem sonucunda oluşan gelir veya gider unsurlarınıdikkate almayacaklardır.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında Alınan Çekler Hesabında takip edilen

kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Alınan Çekler Hesabında

enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.1.3 102 Bankalar Hesabının Denetimi

102 Bankalar Hesabında firmaların yurtiçinde ve yurtdışındaki bankalar ve

banka benzeri finans kurumlarınezdinde açtırmışolduğu vadeli ve vadesiz hesaplar

takip edilir. Bankalar hesabıaktif karakterli bir hesap olduğu için borç bakiyesi veya

“0” bakiye verir, hiçbir zaman alacak bakiye vermez.34

Bankalar hesabının denetiminde;

Bankalar ve benzeri finans kurumlarından alınacak hesap ekstreleri ile

muhasebe kayıtlarının mutabakatısağlanır. Eğer farklılıklar sözkonusu ise gerekli

kayıtlar yapılarak nedenleri araştırılır. V.U.K’nun 280. maddesine göre; Türk Lirası

cinsinden banka mevcutlarımukayyet değerleri ile yabancıparalar üzerinden banka

mevcutlarıise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yayınlanan döviz alışkuru ile

değerlenir. Denetim esnasında bankada bulunan paraların doğru değerlenip

değerlenmediği, değerleme sonucunda oluşan farkların gelir tablosu hesaplarına (646

veya 656 Hesaplara) doğru bir şekilde aktarılıp aktarılmadığıkontrol edilir.

31.07.2004 tarih ve 25539 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı

Kanun’un 59. maddesinin, 1-b bendi ile V.U.K’nun 281. maddesinin birinci fıkrasında

ve 1-c bendi ile de V.U.K’nun 285. maddesinin birinci fıkrasında değişiklikler yapılmış,

yapılan bu değişiklikler ile yıllardır tartışıla gelen kıst dönem kredi ve mevduat

faizlerinin ne şekilde değerleneceği konularına çözüm getirilmiştir. Bu düzenlemeler ile

01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mevduat veya kredi sözleşmelerine

34 Kumkale, s.414.
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dayanan alacaklar, 31.07.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere de mevduat veya

kredi sözleşmelerine dayanan borçlar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle

birlikte dikkate alınacaktır. Yani; kredi sözleşmelerine dayanan borçlar değerleme

gününe kadar hesaplanacak faizleri ile birlikte değerlemeye tabi tutulacak, kredinin

vadesi gelecek hesap dönemlerinde dolacak olsa bile kredi faizinin içinde bulunulan

hesap dönemine isabet eden kısmıhesaplanarak gider hesaplarına kaydedilecektir. Aynı

şekilde vadesi gelecek hesap dönemlerinde dolacak mevduat hesaplarında da içinde

bulunan döneme isabet eden kıst dönem faizleri dönem gelir hesaplarına

kaydedilecektir. Aynıuygulama geçici vergi dönemleri için de geçerlidir35

Değerleme gününe kadar tahakkuk eden ve ticari kazancın tespitinde gelir

olarak dikkate alınan kıst dönem faiz tutarlarıüzerinden yapılan stopaj, ilgili dönem

beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir.

Kıst dönem mevduat faizlerine ilişkin uygulama ticari işletmelerin aktifine

kayıtlıvadeli mevduat hesaplarının değerlemesine ilişkin olup, gerçek kişilerin şahsi

sermayeleri dolayısıyla elde ettikleri faiz gelirlerini kapsamamaktadır.36

Denetim esnasında, vergi kesintisine ilişkin bankalardan alınacak bir yazıile

kıst dönem mevduat faiz gelirlerinin gelir olarak kaydedilip kaydedilmediği, bunların

doğru tutarlarla kayıtlara alınıp alınmadığıve faiz gelirleri üzerinden yapılan stopajın

ilgili dönem beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsubu kontrol edilmelidir.

Kasa hesabının denetiminde bahsettiğimiz 8 milyar ve üzerindeki ödeme ve

tahsilatların banka yolu ile yapılmasızorunluluğuna uyulup uyulmadığıkasa ve banka

hesaplarının çapraz denetimi ile kontrol edilmelidir.

35 Emre Kartaloğlu, “Kıst Dönem Kredi ve Mevduat Faizlerinin Değerlemesi Netliğe Kavuşturuldu”,
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Kasım 2004, Sayı11, http://www.mevbank.com, (Erişim: 17 Aralık 2004),
(par.3).
36 A.Murat Yıldız, “Vadeli Mevduat Hesaplarının ve Banka Kredilerinin Değerlemesi İle Stopaj Mahsubu
Sorunu”, Yaklaşım Dergisi, Aralık 2004, Sayı 144,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004125025.htm, (Erişim: 15 Ocak 2005), (par.9).
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Enflasyon muhasebesi uygulamasında Bankalar Hesabında takip edilen

kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Bankalar Hesabında

enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.1.4 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabının Denetimi

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı; işletmenin vermişolduğu çekler ile

banka hesabından, belirtilen kişi veya kuruluşlara ödeme yapılmasınıgösteren ödeme

emirlerinin takip edildiği hesaptır.

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabıaktifi düzenleyici bir hesaptır. Bu

nedenle alacak bakiyesi verir veya bakiye vermez.

Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabının borç bakiye vermesi işletmenin bir

takım faturasız mal ve hizmet alımlarıolduğu veya ortak şahsi çeklerinin veya

hesaplarının şirket ödemelerinde kullanıldığıanlamına gelebilir ve örtülü sermaye

olarak değerlendirilebilir.

Verilen çeklerin reeskont işlemine tabi tutulup tutulmayacağıkonusunda alınan

çekler hesabının denetiminde bahsettiğimiz hususlar geçerlidir. Yani verilen çekler de

reeskonta tabi tutulamaz tutulsa bile bu işlem sonucu oluşan gelir veya gider mali karın

tespitinde dikkate alınmaz.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Hesabında takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.1.5 108 Diğer Hazır Değerler Hesabının Denetimi

Bu hesapta, Hazır Değerler hesap grubu içinde yer alan diğer hesaplarda nitelik

itibariyle izlenemeyen değerler izlenmektedir. Bunlar; her an paraya çevrilebilecek

nitelikteki damga pulları, posta pulları, kredi kartıslipleri ve benzerleridir.37

37 Kumkale, s.436.
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Uygulamada bu hesapta genellikle kredi kartısliplerinin takip edildiği

görülmektedir. Vergi denetimi açısından kredi kartısliplerinin denetiminde dikkat

edilmesi gereken bu hesabın alacak bakiye vermemesidir. Bu hesabın alacak bakiye

vermesi; işletmenin faturasız satışyaptığıbunlar karşılığında aldığıkredi kartısliplerini

kayda almadığıfakat banka hesabının mutabakatınısağlamak için bu hesaptan çıkış

yaptığıbu nedenle hesabın alacak verdiği anlamına gelebilmektedir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında Diğer Hazır Değerler Hesabında takip

edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Diğer Hazır

Değerler Hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.2 Menkul Kıymet Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

3.2.1 110 Hisse Senetleri Hesabının Denetimi

Hisse Senetleri Hesabı, işletmenin geçici olarak elde tutuğu hisse senetlerinin

izlendiği hesaptır. Uzun vadeli yatırım ve benzeri sebeplerden dolayıelde tutulan hisse

senetleri ise 240 BağlıMenkul Kıymetler Hesabında takip edilir.

Mali tabloların, bilgi kullanıcılarınıalacaklarıkararlarda yanıltmamasıiçin

hisse senetlerinin hangi hesaplarda izleneceği önem taşımaktadır. Hisse senedinin 110

Hisse Senetleri Hesabında mıyoksa 240 BağlıMenkul Kıymetler Hesabında mı

izleneceği karar defterine veya genel kurul toplantıtutanağına bakılarak tespit edilebilir.

Hisse Senetleri Hesabının vergisel açıdan denetiminde dikkat edilmesi gereken

noktalar şöyledir;

V.U.K’nun 279. maddesi uyarınca hisse senetleri alışbedelleri ile değerlenir.

Dolayısıyla piyasa değeri, alışdeğerinin altına inen hisse senetlerinin piyasa değeri ile

değerlenmesi sonucunda oluşabilecek değer azalışıiçin ayrılabilecek hisse senedi değer

düşüşkarşılığının kurumlar vergisi hesabında kanunen kabul edilmeyen gider olarak

dikkate alınmasıgerekmektedir. Aynışekilde piyasa değerinin, alışdeğerinin üstünde

olmasıdurumunda yazılacak değer artışıgeliri de vergiye tabi olmayan gelirdir.
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Denetim esnasında özellikle değer düşüklüklerinin kanunen kabul edilmeyen gider

olarak dikkate alınıp alınmadığıkontrol edilmelidir.

Portföyde bulunan hisse senetleri için ihraççışirketin kar dağıtımına karar

vermesi, hisse senetlerinin tahsil edilebilir duruma gelmişkuponlarıolmasıdurumunda

bunlar için gelir tahakkuku yapılmasıgerekmektedir. Denetim esnasında tahakkuk

kayıtlarının yapılıp dönem kazancıile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği kontrol

edilmelidir.

31.12.2004 tarih ve 5281 sayılıkanunla yapılan değişiklik ile 01.01.2006

tarihinden önce iktisap edilmişhisse senetlerine ilişkin alım satım kazançlarısadece

Kurumlar Vergisine tabidir. 01.01.2006 tarihinden sonra iktisap edilmiş hisse

senetlerinden tam mükellef kurumlara ait olup İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’de

(İMKB) işlem gören ve 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden

çıkarılmasından sağlanan kazançlar Kurumlar Vergisine tabi olup K.V.K’nun 8/12.

maddesindeki şartların yerine getirilmesi halinde Kurumlar Vergisinden istisnadır.

İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden bir yıl ve daha kısa süre içinde elden

çıkarılanlar Kurumlar Vergisine tabi olmakla birlikte aynızamanda % 15 oranında

stopaja da tabidir. Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden

mahsup edilebilir. Banka ve aracıkurum aracılığıolmaksızın alım satım işlemlerinden

sağlanan kazançlar ise sadece Kurumlar Vergisine tabidir.

Gerçek kişiler tarafından elde edilen; hisse senedi kar payları, vadesi gelmemiş

kuponların satışından elde edilen bedeller ve hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak; Kanunlarla belirlenmişbeyan etme

sınırları, istisna ve indirim rakamlarısöz konusudur. Denetim esnasında söz konusu

istisna ve indirim rakamlarının doğru kullanılıp kullanılmadığıbuna bağlıolarak

mükellefin beyanname vermesinin gerekip gerekmediği araştırılmalıdır.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında Hisse Senetleri Hesabında takip edilen

kıymetler parasal olmayan kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Hisse Senetleri

Hesabında enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.
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3.2.2 111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve BonolarıHesabının Denetimi

Bu hesapta özel sektörün çıkartmışolduğu tahvil, senet ve bonolar izlenir.

Tahvil, senet ve bonolar satın alındıklarında bu hesaba alışbedeli üzerinden borç

kaydedilir, elden çıkarıldıklarında ise aynıbedelle alacak kaydedilir. Alışbedeli ile satış

bedeli arasındaki olumlu veya olumsuz farklar 645 Menkul Kıymet SatışKarlarıveya

655 Menkul Kıymet SatışZararlarıHesabına kaydedilir.

Özel sektör tarafından çıkarılan menkul kıymetleri aşağıdaki gibi

sıralayabiliriz;38

- Özel Kesim Tahvili

- Finansman Bonosu

- Varlığa DayalıMenkul Kıymetler

- Banka Bonolarıve Banka Garantili Bonolar

Özel Kesim Tahvil, Senet ve BonolarıHesabının vergisel açıdan denetiminde

dikkat edilmesi gereken hususlarşöyledir;

V.U.K’nun 279. maddesi uyarınca özel kesim tahvilleri, finansman bonolarıile

banka bonolarıve banka garantili bonolar borsa rayici ile değerlenir. Ancak özel kesim

tahvilleri, finansman bonoları, banka bonolarıve banka garantili bonoların borsada

nadiren işlem görmesi nedeniyle borsa rayici oluşamamaktadır. Bu nedenle borsa rayici

olmayan özel kesim tahvilleri, finansman bonolarıile banka bonolarıve banka garantili

bonoların V.U.K’nun 279. maddesine göre kıst getiri esasına göre değerlenmesi

gerekmektedir. Yani alışbedeline vadesinde elde edilecek gelirin satın alma tarihinden

değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi gerekmektedir.

38 Ahmet Erol ve A.Ercan Yıldırım, “Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerlemesi”, Lebib Yalkın
Mevzuat Dergisi, Nisan 2004, Sayı4, http://www.mevbank.com, (Erişim: 20 Kasım 2004), (par.4).
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Denetim esnasında kıst gelir hesaplanarak 642 Faiz Gelirleri Hesabıaracılığıyla dönem

kazancıile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği kontrol edilmelidir.39

31.12.2004 tarih ve 5281 sayılıkanunla yapılan değişiklik ile 01.01.2006

tarihinden önce ihraç edilmişolan Özel Sektör Tahvili faiz gelirleri % 10 stopaja ve

Kurumlar Vergisine tabidir, 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilmişolan Özel Sektör

Tahvili faiz gelirleri %15 stopaja ve Kurumlar Vergisine tabidir. Ödenen stopaj

beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.

Söz konusu menkul kıymetlerin elden çıkarılmasıdurumunda kayıtlıbedeli ile

satışbedeli arasındaki olumlu veya olumsuz farkın 645 Menkul Kıymet SatışKarıveya

655 Menkul Kıymet SatışZararıHesabına kaydedilip dönem kazancıile ilişkilendirilip

ilişkilendirilmediği kontrol edilmelidir.

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmişolan Özel Sektör Tahvili alım satım

kazançlarısadece Kurumlar Vergisine tabidir, 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş

olan Özel Sektör Tahvili alım satım kazançları%15 stopaja ve Kurumlar Vergisine

tabidir. Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup

edilebilir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları

Hesabında takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle

Özel Kesim Tahvil, Senet ve BonolarıHesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.2.3 112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve BonolarıHesabının Denetimi

Bu hesapta kamu tarafından çıkarılmışbulunan tahvil, senet ve bonolar izlenir.

Hesabın işleyişi Özel Kesim Tahvil, Senet ve BonolarıHesabında belirtildiği gibidir.

39 Ahmet Erol ve A. Ercan Yıldırım, “Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerlemesi (II)”, Lebib Yalkın
Mevzuat Dergisi, Mayıs 2004, Sayı5, http://www.mevbank.com, (Erişim: 20 Kasım 2004), (par.7).
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Kamu sektörü tarafından çıkarılan menkul kıymetleri aşağıdaki gibi

sıralayabiliriz;40

- Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu

- Gelir OrtaklığıSenedi

-Eurobond

Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve BonolarıHesabının vergisel açıdan denetiminde

dikkat edilmesi gereken hususlarşöyledir;

V.U.K’nun 279. maddesi uyarınca devlet tahvili ve hazine bonosu borsa rayici

ile değerlenir. Borsa rayici ile maliyet bedeli arasındaki fark dönem kar/zararına intikal

ettirilerek mali karın tespitinde dikkate alınır. Borsa rayicinin olmamasıdurumunda

değerleme; menkul kıymetin alışbedeline, vadesinde elde edilecek gelirin satın alma

tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi

suretiyle yapılacaktır.

31.12.2004 tarih ve 5281 sayılıkanunla yapılan değişiklik ile 01.01.2006

tarihinden önce ihraç edilmişolan Devlet Tahvili, Hazine Bonosu faiz gelirleri sadece

Kurumlar Vergisine tabidir. 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilmişolan Devlet

Tahvili, Hazine Bonosu faiz gelirleri Kurumlar Vergisine tabi olmakla birlikte aynı

zamanda % 15 oranında stopaja da tabidir. Ödenen stopaj beyanname üzerinde

hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.

Bir tahvil türü olan Eurobondlar ise İMKB’de işlem görmemektedirler. Maliye

Bakanlığınca henüz bir düzenleme yapılmamışolmakla birlikte yurtiçi borsalarda rayici

bulunmayan eurobondların uluslararasıpiyasalarda oluşan fiyatlarıborsa rayici olarak

kabul edilmelidir. Borsa rayicinin olmamasıhalinde yabancıparalar üzerinden ihraç

edilen eurobondların kur farklarıda dahil olmak üzere kıst getirisi hesaplanarak

değerlemesi yapılmalıdır. Denetim esnasında ilgili menkul kıymetin borsa rayicinin

40 Ahmet Erol ve A.Ercan Yıldırım, “Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerlemesi”, Lebib Yalkın
Mevzuat Dergisi, Nisan 2004, Sayı4, http://www.mevbank.com, (Erişim: 20 Kasım 2004), (par.4).
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olup olmadığı, borsa rayici yoksa kıst gelir hesaplanarak 642 Faiz Gelirleri Hesabı

aracılığıyla dönem kazancıile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği, kontrol edilmelidir.41

Söz konusu menkul kıymetlerin elden çıkarılmasıdurumunda kayıtlıbedeli ile

satışbedeli arasındaki olumlu veya olumsuz farkın 645 Menkul Kıymet SatışKarıveya

655 Menkul Kıymet SatışZararıHesabına kaydedilip dönem kazancıile ilişkilendirilip

ilişkilendirilmediği kontrol edilmelidir.

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmişolan Devlet Tahvili, Hazine Bonosu

alım satım kazançlarısadece Kurumlar Vergisine tabi iken, 01.01.2006 tarihinden sonra

ihraç edilmişolan Devlet Tahvili, Hazine Bonosu alım satım kazançlarıKurumlar

Vergisine tabi olmakla birlikte aynızamanda % 15 oranında stopaja da tabidir. Ödenen

stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen eurobondların alım satım

kazançlarıihraç tarihinden bağımsız olarak sadece Kurumlar Vergisine tabidir.

Herhangi bir stopaj uygulamasısöz konusu değildir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları

Hesabında takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle

Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabında enflasyon düzeltmesi

yapılmayacaktır.

3.2.4 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabının Denetimi

Bu hesapta hisse senetleri, kamu ve özel sektör tarafından çıkarılmışbulunan

tahvil, bono ve senetlerin dışındaki diğer menkul kıymetler takip edilir. Bu hesabın

işleyişi 110 – 111 ve 112 hesaplarda olduğu gibidir.

Bu hesapta takip edilebilecek başlıca menkul kıymetler; yatırım fonları, gelir

ortaklığısenetleri ve varlığa dayalımenkul kıymetlerdir.

41 Ahmet Erol ve A. Ercan Yıldırım, “Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerlemesi (II)”, Lebib Yalkın
Mevzuat Dergisi, Mayıs 2004, Sayı5, http://www.mevbank.com, (Erişim: 20 Kasım 2004), (par.15).
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Bu kıymetlerin denetiminde; kıst dönem getirilerinin hesaplanarak ilgili dönem

kar/zararıile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği ve bu menkul kıymetlerin elden

çıkarılmasında alışbedeli ile satışbedeli arasındaki olumlu veya olumsuz farkların

dikkate alınıp dönem kar/zararı ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği kontrol

edilmelidir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında Diğer Menkul Kıymetler Hesabında

takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Diğer Menkul

Kıymetler Hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.2.5 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü KarşılığıHesabının

Denetimi

1 Sıra No’lu M.S.U.G.T’ne göre bu hesap “ Menkul kıymetlerin borsa ve

piyasa değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalmasıolduğu tespit

edildiğinde ortaya çıkacak zararların karşılanmasıamacıile ayrılmasıgereken

karşılıkların izlendiği hesaptır”.

Değer azalışıdurumunda azalan değer kadar tutar 654 Karşılık Giderleri

Hesabının borcuna, aktifi düzenleyici bir hesap olan 119 Menkul Kıymetler Değer

Düşüklüğü KarşılığıHesabının Alacağına kaydedilir. Böylelikle menkul kıymetler

bilançoda gerçek değerleri ile gösterilmişolacaktır. Değer düşüklüğünün ortadan

kalkmasıdurumunda 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü KarşılığıHesabının

borcuna, 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alacağına kayıt yapılır.

Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü KarşılığıHesabının denetiminde; alış

bedeli ile değerlenen menkul kıymetlerin piyasa değerlerinde meydana gelen azalmalar

nedeniyle ayrılan karşılıkların kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınıp

dönem vergi matrahına ilave edilip edilmediği, daha önceki yıllarda değer düşüklüğü

nedeniyle ayrılan ve kanunen kabul edilmeyen gider yazılan tutarların ilgili dönemde

değer düşüklüğünün ortadan kalkmasınedeniyle vergiye tabi olmayan gelir olarak

dikkate alınıp alınmadığıkontrol edilmelidir.
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Enflasyon muhasebesi uygulamasında Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü

KarşılığıHesabında takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu

nedenle Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü KarşılığıHesabında enflasyon düzeltmesi

yapılmayacaktır.

3.3 Ticari Alacaklar Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

3.3.1 120 Alıcılar Hesabının Denetimi

Bu hesap işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından

kaynaklanan senetsiz alacakların izlenmesi için kullanılır. Ayrıca finansal kiralamadan

doğan senetsiz alacaklarda bu hesapta izlenir. Alacağın doğmasıile bu hesaba borç,

tahsil edilmesi halinde alacak kaydedilir. Alıcılar hesabının denetiminde dikkat edilmesi

gereken noktalar şunlardır;

Hesap bakiyelerinin dönem sonlarında müşteri tarafından alınmış olan

mutabakat mektuplarıyla karşılaştırılarak cari hesapların mutabakatının sağlanması

gerekmektedir. Mutabakatlar işletmenin faturasız satışlarıolup olmadığıkonusunda 3.

kişilerden önemli bilgiler sağlar. Mutabık olmayan hesapların nedenleri araştırılmalı

eğer fatura düzenlenmesi unutulmuşise fatura düzenlenmeli farklılık diğer sebeplerden

kaynaklanıyor ise gerekli düzeltme ve kayıtlar yapılarak hesaplar mutabık hale

getirilmelidir.

V.U.K’nun 281. maddesine göre alacaklar mukayyet değeri ile değerlenir.

Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.

Dövizli alacaklar da mukayyet değeri ile değerlenir ancak V.U.K’nun 280. maddesi

uyarınca dövizli alacakların mukayyet değerine, değerleme günü itibariyle Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanan döviz alışkuru üzerinden yapılacak kur

değerlemesi sonuçlarının da ilave edilmesi gerekmektedir. Lehte hesaplanan kur farkları

646 Kambiyo KarlarıHesabına, aleyhte hesaplanan kur farklarıise 656 Kambiyo

ZararlarıHesabına kaydedilerek gelir tablosu ile ilişkilendirilir.42 Denetim esnasında

alacakların mukayyet değeri ile değerlendiği, dövizli alacakların ise Türkiye

42 Küçük, s.43.



36

Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayınlanan döviz alışkuru ile değerlenip, lehte ve

aleyhte oluşan kur farklarının gelir tablosu ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği kontrol

edilmelidir.

Şüpheli hale gelmişve karşılık ayrılmışalacaklar tespit edilerek şüpheli alacak

karşılığıayrılabilmesi için gerekli şartlarıtaşıyıp taşımadıklarıkontrol edilmelidir.

Şüpheli alacak karşılığıayrılmasıile ilgili daha ayrıntılıbilgiye 128 Şüpheli Ticari

Alacaklar ve 129 Şüpheli Ticari Alacaklar KarşılığıHesaplarında yer verileceği için

burada kısaca değinilmiştir.

Alıcılar hesabısenede bağlıalacaklardan kaynaklanmadığıiçin reeskont

işlemine tabi tutulmamalıdır. Reeskont işlemine tabi tutulmuşise bu işlemden doğan

gider veya gelirler mali karın tespitinde dikkate alınmamalıdır. Reeskont işlemine 121

Alacak Senetleri ve 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesaplarında daha ayrıntılıolarak

değinilecektir.

Alıcılar hesabıaktif karakterli bir hesaptır bu nedenle sadece sıfır bakiye veya

borç bakiye verir. Alacak bakiyesi vermesi durumunda bu fazlalık fazla tahsilattan veya

alınan işavansından kaynaklanıyorsa 340 Alınan Avanslar Hesabına kayıt yapılmalı,

farklılık eğer henüz fatura düzenlenmemişsatışlardan kaynaklanıyor ise en kısa sürede

fatura düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Vergisel bir sonuç doğurmamakla beraber bir yıldan daha uzun vadeli alacaklar

120 Alıcılar Hesabıyerine 220 Alıcılar Hesabına kaydedilmelidir.

14 Sıra No’lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklamalar

çerçevesinde dövizli yada dövize endeksli olarak kesilen faturaların tahsilatısırasında

oluşan kur farkıgelirleri için fatura kesilmesi, kur farkıgiderleri için ise alıcıdan fatura

alınmasıgerekir.

V.U.K’nun 322 ve 324. maddesi kapsamında değersiz ve vazgeçilen

alacaklarla ilgili olarak yapılmasıgereken işlemler şöyledir;

V.U.K’nun 322. maddesi gereğince alacaklıaçısından bir alacağın değersiz

alacak olarak kabul edilebilmesi temel olarak iki şarttan birinin varlığına bağlıdır.
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Birincisi alacağın kazai bir hükme (mahkeme kararına) göre tahsiline artık imkan

kalmamasıveya ikinci olarak alacağın kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan

kalmamasıdır. Bunlar dışında doğal olarak alacağın ticari veya zirai kazancın elde

edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili olması, gerçek bir mal ve hizmet satışından

kaynaklanması, alacağın ilgili yılın kayıtlarına bir gelir unsuru olarak girmişve katma

değer vergisinin de beyanname ile beyan edilmişolması, alacağın varlığının V.U.K’nda

sayılan belgeler ile tevsik edilmesi gereklidir. Değersiz alacaklar bu mahiyete girdikleri

tarihte mukayyet değerleri ile gider hesaplarına alınmalıdır. Alacakların değersiz hale

geldikleri hesap dönemini takip eden dönemde sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi

mümkün değildir. Değersiz alacak haline gelen ve gider hesaplarına intikal ettirilen

alacakların daha sonraki yıllarda tahsil edilmesi halinde ise tahsil edilen tutar tahsil

edildikleri dönemin gelir hesaplarına intikal ettirilmelidir.43

V.U.K’nun 324. maddesi hükümlerince vazgeçilen alacaklar borçlu tarafından

özel bir karşılık hesabına alınır ve alacaktan vazgeçilen yılın sonundan başlamak üzere

üç yıl içinde zarar ile itfa edilmediği taktirde kar hesabına aktarılır. Alacaklıaçısından

ise vazgeçilen alacaklar otomatik olarak değersiz alacak kimliğine bürünür.44

Denetim esnasında alacakların, değersiz veya vazgeçilen alacaklar haline

geldiğini gösteren belgeler kontrol edilerek, mukayyet değerleri ile değersiz veya

vazgeçilen alacak haline geldikleri dönemde gider (zarar) hesaplarına intikal ettirilip

edilmediği, vazgeçilen alacaklarda borçlu tarafından, üç yıl içinde zarar ile itfa

edilemeyen tutarın kar hesabına aktarılıp aktarılmadığıkontrol edilmelidir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında Alıcılar Hesabında takip edilen

kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Alıcılar Hesabında

enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

43 Levent Başak, “Değersiz ve Vazgeçilen Alacaklarda Dönem Sonu İşlemleri”, Lebib Yalkın Mevzuat
Dergisi, Aralık 2004, Sayı12, http://www.mevbank.com, (Erişim: 23 Aralık 2004), (par.38).
44 Levent Başak, “Değersiz ve Vazgeçilen Alacaklarda Dönem Sonu İşlemleri”, Lebib Yalkın Mevzuat
Dergisi, Aralık 2004, Sayı12, http://www.mevbank.com, (Erişim: 23 Aralık 2004), (par.43).
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3.3.2 121 Alacak Senetleri Hesabının Denetimi

Alacak senetleri hesabında işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve

hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmışalacaklar takip edilir. Alınan senet

tutarlarıbu hesaba borç, tahsilinde ise alacak kaydedilir.

Alacak senetleri mukayyet değerleri ile değerlenir. Dövizli alacak senetleri de

mukayyet değerle değerlenir. Ancak VUK’un 280. maddesi uyarınca dövizli alacakların

mukayyet değeri, değerleme günü itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca

yayımlanan döviz alışkuru üzerinden yapılacak kur değerlemesi ile düzeltilir. Alacak

senedi kur değerlemesinde lehte hesaplanacak kur farkları646 no.lu, aleyhte

hesaplanacak kur farklarıda 656 no.lu gelir tablosu hesabına kaydolunur. Denetim

esnasında dövizli senetlerin değerlendiği ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan kur

farklarının dönem kazancıile ilişkilendirildiği kontrol edilmelidir.

Alacak senetleri ile ilgili en önemli konu reeskont işlemidir. Reeskont

işleminin amacıvadesi izleyen dönemlere isabet eden alacak senetlerinin değerini,

değerleme günündeki kıymetlerine indirgemektir. Alacak senetlerinin reeskonta tabi

tutulmasısonucunda hesaplanan tutar 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabının borcuna

kaydedilirken 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının alacağına kaydedilir.

Böylelikle izleyen yıla isabet eden vade farklarıcari yıl mali karının tespitinde dikkate

alınmamaktadır.

Ancak alacak senetlerinin reeskonta tabi tutulabilmesi için aşağıda da belirtilen

bir takım şartların varlığıgereklidir;45

a. Alacak işletme faaliyetleri neticesinde doğmuşolmalı. Kısaca ticari veya

zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmalıdır. Bu nedenle hatır

senedi ve benzerleri reeskonta tabi tutulmayacaktır.

45 Tamer Balcı, “Alacak Senetlerinde Reeskont Uygulamasıve Katma Değer Vergisinin Durumu”, Lebib
Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2004, Sayı12, http://www.mevbank.com, (Erişim: 23 Aralık
2004),(par.10).
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b. Alacak işletme kayıtlarında yer almalıdır. Bu nedenle işletme kayıtlarında

yer almayan alacakların reeskonta tabi tutulmasımümkün değildir. Teminat olarak

verilen veya tahsile verilen alacak senetleri için ise aktifte kayıtlıolmalarınedeni ile

reeskont yapılabilir.

c. Alacak senede bağlıolmalıdır. Bu nedenle senetsiz alacakların izlendiği 120

Alıcılar Hesabıiçin reeskont ayrılamaz

d. Senet belirli bir vade içermelidir.

e. Değerleme gününde senedin vadesi gelmemişolmalıdır.

Reeskont işlemi ihtiyaridir. Ancak V.U.K’nun 285. maddesi gereğince alacak

senetlerini reeskont işlemine tabi tutan mükellefler aynışekilde borç senetlerini de

reeskonta tabi tutmak zorundadırlar. Şüpheli hale gelmişalacaklar senetleri için ise

reeskont ayrılamaz.

Reeskont işleminde uygulanacak formül aşağıdaki gibidir;46

F= A – [Ax360 / (360+m x t)]

“A” senedin nominal değeri, “m” faiz oranı, “t” ise vadedir. Faiz oranıolarak,

eğer senette faiz oranıaçıklanmışise bu nispet, açıklanmamışsa Merkez Bankasıresmi

ıskonto haddi uygulanır. Dövizli alacak senetlerinde, senette faiz oranıyazılıdeğil ise

değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar ArasıFaiz Oranıesas alınır.

Denetim esnasında alacakların, reeskont uygulamasıiçin gerekli koşullara

sahip olup olmadığı, senetler üzerinde faiz oranıyazıp yazmadığı, dövizli senetlerde

Londra Bankalar ArasıFaiz Oranının esas alınıp alınmadığıve hesaplamanın doğruluğu

ayrıca tahsili şüpheli hale gelen senetli alacakların 128 Şüpheli Ticari Alacaklar

Hesabına kaydedildiği, buraya kaydedilen ve karşılık ayrılan alacakların bir alacağın

şüpheli alacak sayılmasıve karşılık ayrılmasıiçin gerekli şartlarıtaşıyıp taşımadığı

46 Yalçın Demirsoy, “Enflasyon Muhasebesine Göre Vergi Hukukumuzda Tüm Yönleriyle (121-321,101-
103, ve 120-320 Hesaplarda) Reeskont Uygulaması”, Yaklaşım Dergisi, Şubat 2005, Sayı146,
http://www.yaklasim.com, (Erişim: 15 Şubat 2005), (par.18).
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kontrol edilmelidir. Şüpheli alacaklar konusu ayrıntılıolarak 128 Şüpheli Ticari

Alacaklar ve 129 Şüpheli Ticari Alacaklar KarşılığıHesaplarında incelenecektir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 121 Alacak Senetleri hesabında takip

edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Alacak Senetleri

hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.3.3 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı

Bu hesap alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde

kullanılır. Hesaplanan reeskont tutarlarıbu hesaba alacak, 657 Reeskont Faiz Giderleri

hesabına borç kaydedilir. İzleyen dönemin başında bu hesap 647 Reeskont Faiz

Gelirleri Hesabına aktarılarak kapatılır.

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının denetimi esnasında, cari dönemde

gider yazılan reeskont tutarının izleyen dönem başında gelir yazılarak 122 Alacak

Senetleri Reeskontu Hesabının kapatıldığı, reeskont hesaplamasının doğru yapıldığı,

reeskont ayrılamayacak bir alacak için ayrılan reeskont tutarının cari dönemde kanunen

kabul edilmeyen gider izleyen dönemde ise vergi dışıgelir olarak kayıtlara alındığı

kontrol edilmelidir. Ayrıca alacak senetlerinin reeskonta tabi tutulmasıdurumunda borç

senetlerinin de tutulmasıgerektiği unutulmamalıdır.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 122 Alacak Senetleri Reeskontu

hesabında takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle

Alacak Senetleri Reeskontu hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.3.4 124 KazanılmamışFinansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabının

Denetimi

Bu hesap finansal kiralamanın yapıldığıtarihte kiralama işlemlerinden doğan

alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkıgösteren henüz

kazanılmamışfinansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır.

Finansal kiralama işleminin gerçekleşmesi ile beraber doğan alacaklar ile kira

ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkıgösteren ve henüz kazanılmamışyani
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dönemi gelmemişfinansal kiralama faiz gelirlerinden vadeleri bir yıl ve daha kısa

olanlar bu hesabın alacağına kaydedilir. Bu şekilde gerçekleştirilen tahakkuk işleminden

sonra her dönem sonunda gerçekleşmişolan faiz gelirleri bu hesabın borcuna yazılırken

esas faaliyet konusu finansal kiralama olan şirketler tarafından ilgili satışgeliri hesabına

kaydedilirken, esas faaliyet konusu finansal kiralama olmayan işletmelerce 642 Faiz

Gelirleri Hesabına kaydedilir.

Denetim esnasında dönem sonu itibariyle gerçekleşmişolan faiz gelirlerinin

gelir tablosu hesaplarıile ilişkilendirildiği böylelikle dönem kar zararının tespitinde

dikkate alınıp alınmadığıkontrol edilmelidir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 124 KazanılmamışFinansal Kiralama

Faiz Gelirleri Hesabında takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir.

Bu nedenle KazanılmamışFinansal Kiralama Faiz Gelirleri hesabında enflasyon

düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.3.5 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının Denetimi

Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı, işletmece üçüncü kişilere karşıbir işin

yapılmasının üstlenilmesi veya bu sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığıolarak

geri alınmak özere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği

hesaptır.

Dönem sonlarıitibariyle Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabın mukayyet

değeri ile değerlenir. Ancak döviz üzerinden verilmişdepozito ve teminatların Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanan döviz alış kuru ile değerlenmesi,

değerleme sonucu oluşan kur farklarının 646 Kambiyo Karlarıveya 656 Kambiyo

ZararlarıHesabına kaydedilerek dönem kazancıile ilişkilendirilmesi, denetim esnasında

da bu hususun kontrol edilmesi gerekmektedir.

Verilen depozito ve teminatın, verilen kurumun iade etmemesi veya kuruluşun

bulunamamasınedeniyle iade alınamamasıhalinde söz konusu durumun şüpheli ticari

alacak karşılığıayrılabilmesi için gereken şartlarıtaşımasıhalinde bu depozito ve

teminatlar için karşılık ayrılabilir. Ancak iade alınamama sebebi işletmenin kendi
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kusurundan kaynaklanıyorsa – gerekli belgelerin temin edilememesi gibi – söz konusu

depozito ve teminat kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmalıdır.47

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 126 Verilen Depozito ve Teminatlar

hesabında takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle

Verilen Depozito ve Teminatlar hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

Ancak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminatların parasal olmayan bir mahiyet

taşımasıdurumunda, söz konusu verilen depozito ve teminatlar “parasal olmayan

kıymet” olarak addolunur.

3.3.6 127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabının Denetimi

Muhasebe Sistemi Genel Tebliğine göre bu hesapta işletmenin ticari

faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve daha önce bahsettiğimiz alacak hesaplarıkapsamına

girmeyen tahsili gecikmişalacaklar (henüz şüpheli alacak niteliği kazanmamış) ve diğer

çeşitli senetsiz ticari alacaklar izlenir.

Dönemsonlarıitibariyle bu hesapta takip edilen dövizli alacak olup olmadığı,

var ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yayımlanan döviz alışkuru ile

değerlenip oluşan olumlu veya olumsuz kur farklarının gelir tablosu ile ilişkilendirilerek

dönem karının tespitinde dikkate alınıp alınmadığıkontrol edilmelidir.

Denetim esnasında bu hesaptaki kayıtların içeriğinin öğrenilmesi işletmenin

faaliyetlerinin, ticari ilişkilerinin kavranmasıaçısından faydalıolacaktır.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 127 Diğer Ticari Alacaklar hesabında

takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Diğer Ticari

Alacaklar hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

47 Kumkale, s.530.
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3.3.7 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabının Denetimi

Ödeme süresi geçmişbu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmışveya protesto

edilmiş, yazıile birden fazla istenmişya da dava veya icra safhasına aktarılmışsenetli

ve senetsiz alacaklar bu hesapta izlenir.

V.U.K’nun 323. maddesine göre; “Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve

idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; dava veya icra safhasında bulunan alacaklar,

yapılan protestoya veya yazılıolarak bir defadan fazla istenmesine rağmen borçlu

tarafından ödenmemişbulunan, dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük

alacaklar şüpheli alacak sayılır.”

İşletmenin 120 Alıcılar, 121 Alacak Senetleri, 126 Verilen Depozito ve

Teminatlar, 127 Diğer Ticari Alacaklar hesaplarında izlenmekte iken tahsili şüpheli hale

gelen alacaklar, 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabında izlenir. Bu hesaba alınan

tutarlar için karşılık ayrılarak gider yazılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu

karşılık hesabında gösterilir. Teminatlıalacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan

miktara ayrılır.

Denetim esnasında İşletmenin 120 Alıcılar, 121 Alacak Senetleri, 126 Verilen

Depozito ve Teminatlar, 127 Diğer Ticari Alacaklar hesaplarında takip edilmekte iken

şüpheli hale gelen ancak 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabına alınmamışalacakları

olup olmadığı, 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabında takip edilen alacakların ise

V.U.K’nun 323. maddesinde belirtilen şartlarıtaşıyıp taşımadığıkontrol edilmelidir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 128 Şüpheli Ticari Alacaklar hesabında

takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Şüpheli Ticari

Alacaklar hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.3.8 129 Şüpheli Ticari Alacaklar KarşılığıHesabının Denetimi

Bu hesap şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkların izlenmesinde kullanılır.

Aktifi düzenleyici bir hesap niteliğindedir.
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Denetim esnasında dikkat edilmesi gereken, alacak için karşılık ayrılırken

şüpheli alacak ayırabilmenin şartlarına uygun hareket edilip edilmediğinin kontrol

edilmesidir.

Şüpheli alacak karşılığıayırabilmenin şartlarışöyledir;48

a. Alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili

olmasıgerekmektedir. Diğer bir şekli ile alacağın daha önce hasılat hesaplarına intikal

ettirilmişbulunmasıgerekmektedir.

b. Alacağın dava veya icra safhasında bulunmasıyada yapılan protestoya veya

yazıile bir defadan fazla istenmesine rağmen ödenememişolmasıyada dava ve icra

takibine değmeyecek derecede küçük alacak olmasıgerekmektedir. Dava ve icra

takibine değmeyecek derecede küçük alacakların neler olduğu konusunda bir açıklama

yapılmamıştır ancak dava ve takip masraflarıalacağın miktarından fazla olmasıhalinde

bu alacaklar küçük alacak olarak değerlendirilebilir.

c. Alacağın teminatlıolmamasıgerekir. Ancak teminat alacağın sadece bir

kısmınıkarşılıyor ise, alacağın teminatsız kalan kısmıiçin karşılık ayrılabilir. Genel

olarak; gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, şahsi kefalet, teminat mektubu, haciz tatbiki

bulunmasıdurumlarında alacağın teminatlıolduğu kabul edilir.

d. Bilanço esasına göre defter tutulmasıgerekmektedir. V.U.K.’nun 323.

maddesi hükmü gereğince şüpheli alacaklar için pasifte karşılık ayrılmadan zarar

yazılmasımümkün değildir. Bu durum bilanço esasına göre defter tutulması

mecburiyetini doğurmaktadır. Ayrılan karşılığın hangi alacaklara ait olduğunun karşılık

hesaplarında ayrıntılıbir şekilde gösterilmesi gerekecektir. Aksi taktirde vergi

incelemesi esnasında toplu olarak ayrılan karşılıklar gider olarak dikkate alınmayabilir.

48 Altar Ömer Arpacı, “Şüpheli Alacak Müessesi ve Özellikli Durumlar - I”, Yaklaşım Dergisi, Aralık
2004, Sayı144, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004125022.htm, (Erişim: 11 Aralık
2004), (par.17).
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İşletme hesabıesasına göre defter tutan mükellefler ise şüpheli hale gelen

alacaklarınıkazai bir hüküm veya kanaat verici vesika olmak kaydıyla doğrudan gider

yazabileceklerdir.

e. Karşılık, alacağın şüpheli hale geldiği dönemde ayrılmalıdır. Zamanında

ayrılmayan bir karşılığın daha sonraki bir dönemde ayrılmasısöz konusu olamaz.

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarlarının tahsil edildikleri

dönemde kar-zarar hesaplarına aktarılmasıgereği, kamu alacaklarıiçin karşılık

ayrılamayacağı konusundaki görüşlerin ağır bastığı, aciz vesikasına bağlanan

alacakların değersiz alacak haline gelmediği bu nedenle diğer koşulların gerçekleşmesi

halinde karşılık ayrılabileceği, V.U.K’nun 323. maddesindeki şartlarıtaşımakla beraber

alacağın ilgili dönemin kayıtlarına girmesi ve katma değer vergisi beyannamelerinde

beyan edilmesi halinde tahsil edilemeyen katma değer vergisi için de karşılık

ayrılabileceği (334 Sıra No’lu V.U.K.’nu Genel Tebliği)denetim esnasında

unutulmamasıgereken diğer önemli noktalardır.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı

hesabında takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığıhesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.4 Diğer Alacaklar Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

3.4.1 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabının Denetimi

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıile (ödünç verme ve

benzer nedenlerle) ortaklarından alacaklıbulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.

Ortağın ticari işlemlerinden doğmuşalacaklar ise Ticari Alacaklar içerisinde izlenir.

Ortaklardan Alacaklar hesabının vergisel açıdan denetiminde en önemli konu

örtülü kazanç ilişkisidir.

K.V.K’nun 17. maddesine göre; aşağıdaki hallerde, kazanç tamamen veya

kısmen örtülü olarak dağıtılmışsayılır:
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1. Şirket, kendi ortakları, ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler,

idaresi, murakabesi veya sermayesi bakımlarından vasıtalıvasıtasız olarak bağlı

bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişiler ile

münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede, yüksek veya düşük fiyat ve

bedeller üzerinden yahut bedelsiz olarak, alım-satım, imalat, inşaat, muamelelerinde ve

hizmet ilişkilerinde bulunursa,

2.Şirket, 1 numaralıfıkrada yazılıkimselerle olan münasebetlerinde emsaline

göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük bedeller üzerinden, kiralama veya

kiraya verme muamelelerinde bulunursa;

3.Şirket 1 numaralıfıkrada yazılıkimselerle olan münasebetlerinde emsaline

göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük faiz ve komisyonlarla ödünç para alır

veya verirse;

4.Şirket, ortaklarından veya bunların eşleri ile usul ve füruundan ve 3. dereceye

kadar (dahil) kan ve sıhri hısımlarından şirketin idare meclisi başkan ve üyesi, müdür

veya yüksek memuru durumunda bulunanlara emsaline göre göze çarpacak derecede

yüksek aylık, ikramiye, ücret verir veya benzeri ödemelerde bulunursa.

Ortaklardan Alacaklar hesabıörtülü kazanç açısından incelendiğinde özellikle

K.V.K’nun 17. maddesinin 3. fıkrasıile yakın ilişkili olduğu görülmektedir.

Muhasebenin temel kavramlarından biri olan kişilik kavramıgereğince

ortakların şirketin paralarınıçekip kendi ihtiyaçlarıiçin kullanmalarısöz konusu

olamaz. Eğer böyle bir durum varsa işletmenin cezalıtarhiyata muhatap olmamasıiçin

ortakların işletmeden çektikleri paralara faiz hesaplanmalıve gelir olarak beyan edilerek

vergilendirilmesi gerekmektedir.49

Faiz hesaplamasında; paraların kurumdan çekildiği ve geri yatırıldığıtarihler

arasında geçen süre için o tarihler arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca

49 İbrahim Güler, “Ortaklardan Alacaklar Hesabıve Örtülü Kazanç İlişkisi”, Yaklaşım Dergisi, Eylül
2004, Sayı14, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004094815.htm, (Erişim: 5 Aralık
2004), (par.11).
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uygulanmışolan reeskont faiz oranıbaz alınmalıdır. Dönem sonu itibariyle eğer çekilen

paralar geri getirilmemişse dönem sonu itibariyle de dönemsel faiz hesaplanmalıdır.

Sık rastlanan bir durumda; işletmenin ortağından alacağıvarken aynıdönemde

kredi kullanmasıdır. Bu durumda işletme gereksiz bir finansman giderine katlanmış

olacak ve bu durum alınan kredinin ortağa kullandırıldığıgibi bir yoruma sebep

olacaktır. Bu durumda kredi faizlerinin ortağa tahakkuk ettirilmesi veya kanunen kabul

edilmeyen gider olarak kayda alınmasıgerekmektedir.

Ortaklardan alacaklar da şüpheli alacak ve değersiz alacak işlemine konu edilir.

Ancak bu alacaklar, ticari işlemden doğmadıklarıiçin şüpheli alacak ve değersiz alacak

uygulaması, mali kârın tespitinde dikkate alınmaz.

Yabancıpara üzerinden olan alacaklar değerleme gününde Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası’nca yayımlanan döviz alışkuru ile değerlenmeli ve oluşan olumlu veya

olumsuz kur farklarıgelir tablosu ile ilişkilendirilerek dönem kazancının tespitinde

dikkate alınmalıdır. Denetim esnasında bu hususlara dikkat edilmesi gerekir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 131 Ortaklardan Alacaklar hesabında

takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Ortaklardan

Alacaklar hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.4.2 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabının Denetimi

İşletmenin, sermayesinin %10 ile %50 arasında bir payına sahip olduğu

işletmelerden olan ve esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerinden (ödünç verme ve

benzer nedenlerle ortaya çıkan) doğan alacaklarının izlendiği hesaptır.

Ortaklardan Alacaklar hesabı için değindiğimiz örtülü kazanç ilişkisi,

alacakların şüpheli hale gelmesi durumu ve yabancıparalıalacakların değerlenmesi

hususlarıbu hesap için de aynen geçerlidir. Bu nedenle tekrar değinilmeyecektir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 132 İştiraklerden Alacaklar hesabında

takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle İştiraklerden

Alacaklar hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.
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3.4.3 133 BağlıOrtaklıklardan Alacaklar Hesabının Denetimi

İşletmenin, sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu işletmelerden olan

ve bir ticari işlem sonucu doğmamış(ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan)

alacaklarıbu hesapta izlenir.

Ortaklardan Alacaklar hesabı için değindiğimiz örtülü kazanç ilişkisi,

alacakların şüpheli hale gelmesi durumu ve yabancıparalıalacakların değerlenmesi

hususlarıbu hesap için de aynen geçerlidir. Bu nedenle tekrar değinilmeyecektir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 133 BağlıOrtaklıklardan Alacaklar

hesabında takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle

BağlıOrtaklıklardan Alacaklar hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.4.4 135 Personelden Alacaklar Hesabının Denetimi

Personelden Alacaklar hesabında işletmeye dahil personel ve işçinin işletmeye

olan borçlarıtakip edilir.

Bu hesap işletmenin kendi ürünlerini personeline satmasından kaynaklanan

alacakların takibinde kullanılıyorsa personele satışıyapılan ürünlerin piyasa satışfiyatı

ile satıldığıve katma değer vergisi dahil tutarlarının bu hesapta izlendiği ve her bir satış

için fatura düzenlendiği kontrol edilmelidir.

Personelden alacaklar daha sonra personelin bordro ile tahakkuk eden

alacağından mahsup edilebilir.

İşletmenin kendi ürünlerini personeline satmasıgibi geçerli herhangi bir sebep

olmaksızın sürekli olarak personele borç para veriyormuşgibi gözükmesi, verilen bu

borçların personelin bordro ile tahakkuk eden alacaklarına mahsup edilmemesi,

personele yapılan ve Personelden Alacaklar hesabında izlenen bu ödemelerin gerçekte

ücret olduğu izlenimini yaratabilir. Bu durum işletmenin personeline yaptığıbir takım

ödemeleri bordroya dahil etmeyerek gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik

primi kesintisi yapmadığısonucunu doğuracaktır. Sonuç olarak işletme vergisel açıdan

cezalıtarhiyatla, sosyal güvenlik açısından ise para cezalarıile muhatap olacaktır.
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Denetim esnasında Personelden Alacaklar hesabının bakiyesinin oluşturan işlemlerin

gerçek sebepleri araştırılmalıdır.

Uzun süreden beri tahsil edilemeyen alacaklar için dönem sonlarında

adatlandırma yapılmasıda yerinde olacaktır.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 135 Personelden Alacaklar hesabında

takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Personelden

Alacaklar hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.4.5 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının Denetimi

İşletmenin ticari olmayıp ortaklar, iştirakler, bağlıortaklıklar, personel dışında

kalan kişi ve kurumlardan olan alacaklarıbu hesapta izlenir.

Dönemsonlarıitibariyle diğer alacak hesaplarında da değinildiği gibi Diğer

Çeşitli Alacaklar Hesabındaki dövizli alacaklar değerleme günü itibariyle Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yayımlanan döviz alışkuru ile değerlenmelidir.

Denetim esnasında oluşan olumlu yada olumsuz kur farklarının gelir tablosu ile

ilişkilendirilerek dönem karının tespitinde dikkate alınıp alınmadığıkontrol edilmelidir.

Yine uzun süreden beri tahsil edilemeyen alacaklar için dönemsonlarında

adatlandırma yapılmasışirket kaynaklarının başkalarına kullandırıldığıve böylelikle

işletmenin elde edebileceği bir takım gelirlerden mahrum bırakıldığıyorumlarına engel

olarak herhangi bir cezalıtarhiyatla karşılaşılmasınıönleyecektir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabında

takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Diğer Çeşitli

Alacaklar hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.4.6 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının Denetimi

Diğer Alacaklar hesap grubu içerisinde izlenen senetli alacakların tasarruf

değeri ile değerlenmesi için ayrılan reeskont tutarlarıbu hesapta izlenir.



50

Ancak alacak senetlerini reeskonta tabi tutabilmenin şartlarından birisi de

alacağın işletme faaliyetleri neticesinde doğmuşolmalısıdır. Kısaca ticari veya zirai

kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmasıdır. Diğer Alacaklar hesap

grubunda ise işletmenin ticari olmayan faaliyetleri nedeniyle oluşmuşsenetli alacakları

izlendiğinden bu senetler için hesaplanan reeskont faiz giderleri kanunen kabul

edilmeyen gider, reeskont faiz gelirleri ise vergilendirilmeyecek gelir olarak dikkate

alınmalıdır. İzleyen dönemin başında yapılacak kayıtlarda da bu hususun göz önünde

bulundurulmasıgerekmektedir.

Denetim esnasında diğer alacak senetleri için hesaplanan reeskont giderlerinin

kanunen kabul edilmeyen gider, reeskont gelirlerinin ise vergilendirilmeyecek gelir

olarak dikkate alınıp alınmadığıkontrol edilmelidir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu

hesabında takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle

Diğer Alacak Senetleri Reeskontu hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.4.7 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabının Denetimi

Bu hesapta ödeme süresi geçmişbu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmışveya

protesto edilmiş, yazıile birden fazla kez istenmişya da dava ve icra safhasında

bulunan senetli ve senetsiz diğer alacaklar izlenir.

Denetim esnasında dikkat edilmesi gereken; şüpheli hale gelen diğer alacaklar

için karşılık ayrılıp ayrılmadığı, ayrıldıise ayrılan bu karşılık giderlerinin dönem

kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınıp

alınmadığıdır. Çünkü şüpheli alacak karşılığıayırabilmenin şartlarından biri de;

alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmasıdır.

Bu nedenle işletmenin ticari olmayan faaliyetleri nedeniyle oluşan diğer alacakların

şüpheli hale gelmesi nedeniyle ayrılan karşılıkların kanunen kabul edilmeyen gider

olarak kayıtlara alınmasıgerekmektedir.
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Enflasyon muhasebesi uygulamasında 138 Şüpheli Diğer Alacaklar hesabında

takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Şüpheli Diğer

Alacaklar hesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.4.8 139 Şüpheli Diğer Alacaklar KarşılığıHesabının Denetimi

Senetli veya senetsiz şüpheli hale gelmiş diğer alacaklar için ayrılan

karşılıkların izlendiği hesaptır.

Denetim esnasında 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabında da değindiğimiz,

diğer alacaklar için ayrılan karşılıkların kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate

alınıp alınmadığıkonusu kontrol edilmelidir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı

hesabında takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle

Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığıhesabında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

3.5 Stok Hesaplarınınİncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

3.5.1 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabının Denetimi

Üretimde veya diğer faaliyetlere kullanılmak üzere işletmede bulundurulan

hammadde, yardımcımadde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer

malzemelerin izlendiği hesaptır.

Stok hesaplarının incelenmesinde en önemli konu fiili envanterdir. Denetçinin

bizzat gidip stok sayabilmesi günümüz dev işletmelerinde pek mümkün görünmemekle

birlikte denetçinin işletme tarafından yapılan stok sayımlarına iştirak etmesi, örnekleme

stok kalemlerinin seçilerek, örnekleme sayım yapılmasıfaydalıolacaktır. Çünkü fiili ve

kaydi envanter arasında işletmece açıklanamayan farklar, faturasız alışveya satışlar için

önemli bir göstergedir.

Yapılan sayım sonucunda fiili envanter ile kaydi envanter arasında ortaya

çıkabilecek küçük farklılıkların her zaman faturasız alış veya satış anlamına

gelmeyebileceği bu nedenle 197 Sayım ve Tesellüm Noksanlarıveya 397 Sayım ve
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Tesellüm Fazlalarıhesaplarına kaydedilerek işletmelerce sebeplerinin araştırılabileceği

açıktır.

Denetim esnasında işletmenin seçmişolduğu stok değerleme yöntemine uygun

olarak, dönemsonu ilk madde malzeme stoklarının doğru değerlenip değerlenmedikleri

kontrol edilmelidir. Eğer varsa imalat reçetelerinden üretim de kullanılmasıgereken ilk

madde malzeme ile kullanılan ilk madde malzeme tutarlılığıkontrol edilmelidir.

Böylelikle fire oranlarıtespit edilebilecektir.

Alışıskontolarında ıskonto bedeli stok maliyetinden düşülmeli ve stoklar bu

düzeltme işleminden sonra ortaya çıkan maliyet üzerinden değerlenmelidir.

V.U.K’nun 274. maddesine göre; “Emtia maliyet bedeli ile değerlenir.” Yine

V.U.K’nun 262. maddesine göre; “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi

veyahut değerinin artırılmasımünasebetleriyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri

bilumum giderlerin toplamınıifade eder.” Bu nedenle ilk madde malzeme için işletme

stoklarına girene kadar katlanılan giderler maliyete eklenir. Edinme aşamasından sonra

oluşan giderlerin ise maliyete dahil edilmesi veya doğrudan gider yazılmasıihtiyaridir.

Maliyet bedeline dahil edilmesi gereken unsurların doğrudan gider yazılıp yazılmadığı

kontrol edilmelidir.

İlk Madde Malzemelerde herhangi bir değer düşüklüğü meydana geldiğinde

söz konusu kıymetler bu hesaptan çıkarılarak 157 Diğer Stoklar Hesabında takip

edilmeli, 157 Diğer Stoklar ve 158 Stok Değer Düşüklüğü KarşılığıHesaplarında

belirtilen şartlarıtaşımalarıhalinde değer düşüklüğü için karşılık ayrılarak gider

yazılmalıdır.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 150 İlk Madde ve Malzeme hesabında

takip edilen kıymetler parasal olmayan kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle İlk

Madde ve Malzeme hesabında enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.
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3.5.2 151 YarıMamuller – Üretim Hesabının Denetimi

M.S.U.G.T’ne göre bu hesap; “Henüz tam mamul haline gelmemişancak

direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden belirli

oranlarda pay almışüretim aşamasındaki mamullerin izlendiği hesaptır.”

Yine aynıtebliğe göre “Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme,

direkt işçilik ve genel üretim giderleri tutarlarıkadar bu hesap borçlandırılır. Üretimi

tamamlananların maliyet tutarıbu hesabın alacağıkarşılığında ilgili stok hesaplarına

aktarılır.”

151 YarıMamuller – Üretim hesabının 7/A ve 7/B seçeneklerinde farklı

fonksiyonlarıvardır. 7/A seçeneğinde yarımamul stoklarının maliyetini izleme

fonksiyonu dışında maliyetin oluşturulmasıfonksiyonu vardır. 7/B seçeneğinde ise

maliyetin oluşturulmasıfonksiyonu 799 Üretim Maliyet hesabıile yerine getirilmekte

iken 151 YarıMamuller – Üretim hesabısadece yarımamul stoklarının maliyetini

izleme fonksiyonunu yerine getirmektedir.50

İlk Madde Malzeme hesabında da belirttiğimiz gibi fiili envanter tüm stok

hesaplarıiçin hayati öneme sahiptir. Denetim esnasında işletmenin fiili stoklarıile kaydi

stoklarının birbirini tutup tutmadığıkontrol edilmelidir.

Dönem içerisinde bu hesapta biriken üretim maliyetlerinin 152 Mamuller, 151

YarıMamuller – Üretim Hesaplarına dağılımlarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Eğer ilk madde malzemenin yarımamul haline getirilmesine kadar geçen

aşamalar için Sanayi Odalarıtarafından yayınlanmışfire oranlarıvar ise bu aşamalarda

oluşan fireler ile sanayi odalarıtarafından yayınlanan fire oranlarının karşılaştırılması

eğer bu oranların üzerinde gerçekleşmişbir fire, kayıp var ise aşan kısmın Kanunen

Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınmasıgerekebilecektir.

50 Süleyman Yükçü, “151 – Yarımamuller – Üretim Hesabının Anatomisi”, Yaklaşım Dergisi, Kasım
1999, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/1999111857.htm (Erişim: 5 Aralık 2004),
(par.13-14).
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Yarımamullerde herhangi bir değer düşüklüğü meydana geldiğinde söz konusu

kıymetler bu hesaptan çıkarılarak 157 Diğer Stoklar Hesabında takip edilmeli, 157

Diğer Stoklar ve 158 Stok Değer Düşüklüğü KarşılığıHesaplarında belirtilen şartları

taşımalarıhalinde değer düşüklüğü için karşılık ayrılarak gider yazılmalıdır.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 151 YarıMamuller – Üretim hesabında

takip edilen kıymetler parasal olmayan kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Yarı

Mamuller – Üretim hesabında enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.

3.5.3 152 Mamuller Hesabının Denetimi

Üretim çalışmalarısonucunda elde edilen ve satışa hazır hale gelmişbulunan

mamullerin izlediği hesaptır.

Diğer stok hesaplarında belirttiğimiz gibi fiili envanter bu hesapta da denetim

açısından hayati öneme sahiptir.

Mamuller üretim maliyeti ile değerlenir. Üretim maliyeti ise aşağıdaki

hususlardan oluşur;51

- Mamulün vücuda getirilmesinde harcanan (kullanılan) ilk madde malzeme

bedeli,

- Mamule isabet eden işçilik,

- Genel üretim giderlerinden mamule düşen pay,

- Ambalajlıolarak piyasaya arz edilmesi zorunlu olan mamullerde ambalaj

malzemesi bedeli,

- Genel idare giderlerinden mamule düşen pay.

Genel idare giderlerinden mamul maliyetine pay verilmesi ihtiyaridir. Ancak

tercih bütün üretim işlemi için aynıdoğrultuda kullanmalıdır. Denetim esnasında

51 Küçük, s.80.
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yukarda sayılan üretim maliyet unsurlarının mamul maliyetine dahil edildiği, doğrudan

gider yazılmadığıkontrol edilmelidir.

151 Yarımamul – Üretim hesabından 152 Mamul hesabına aktarımlar esasında

kullanılan dağıtım anahtarlarının doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilmelidir.

Değeri düşen mamuller için ileride 157 Diğer Stoklar ve 158 Stok Değer

Düşüklüğü Karşılığı hesabında değineceğimiz hususlara uygun hareket edilip

edilmediği kontrol edilmelidir.

Mamullerin üretimi sırasında oluşan normal nitelikteki fireler üretim giderleri

içerisinde olağan olarak kabul edilmektedirler. Böylelikle yarımamul ve mamul

maliyetlerine dahil edilebilmektedirler. Ancak normalin üzerindeki fireler üretim

maliyeti olarak değil kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilmektedir. Burada

sözü geçen normal fireden kasıt ilgili üretim sektörü içi sanayi odasıtarafından

yayınlana fire oranlarıdır. Eğer şirketin fire oranlarısanayi odasıtarafından yayınlanan

fire oranının altında ise oluşan fireler üretim maliyeti, şirketin fire oranlarıyayınlanan

fire oranlarının üzerinde gerçekleşiyorsa aşan kısım kanunen kabul edilmeyen gider

olarak dikkate alınmalıdır.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 152 Mamuller hesabında takip edilen

kıymetler parasal olmayan kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Mamuller

hesabında enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.

3.5.4 153 Ticari Mallar Hesabının Denetimi

Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacıile işletmeye alınan

ticari mallar ve benzeri kalemler bu hesapta yer alır.

V.U.K’un 274. maddesi uyarınca satın alınan veya imal edilen emtia maliyet

bedeli ile değerlenir. V.U.K’un maliyet bedeline ilişkin 262. maddesi uyarınca maliyet

bedelini oluşturan unsurlar şunlardır:52

52 Küçük, s.81.
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- Satın alma bedeli, ithal edilen mallarda CIF bedeli,

- Malın işyerine getirilmesine kadar ödenen sigorta gideri,

- Malın işyerine getirilmesine kadar ödenen nakliye, yükleme, boşaltma ve

hamaliye giderleri,

- İthal edilen mallara ilişkin gümrük vergisi, gümrük komisyonu ve diğer

ithalat giderleri.

Ticari malların maliyetine girmesi gereken unsurların doğrudan gider yazılıp

yazılmadığıkontrol edilmelidir.

Alışıskontoları, satıcıtarafından mal alım anında yapılıyorsa faturada gösterilir

ve alınan mal bedelinden düşülür. Mal alımından sonra belirli dönemler itibariyle alınan

mal miktarına bağlıolarak satıcıtarafından yapılan ıskontolar (ciro primleri) mal

maliyetiyle ilişkilendirilmeyip gelir yazılmalıdır.

Dönem sonunda fiili envanter yapılmasıfaturasız mal alış– satışının tespit

edilmesi açısında önemlidir.

Şirket tarafından seçilen stok değerleme yöntemine uygun olarak dönem sonu

stoklarının maliyetinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığıkontrol edilmelidir.

İşletme stoklarında meydana gelen hırsızlık nedeniyle bilançoda meydana

gelen değer azalışlarının vergi matrahıyla ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Stoklarda

meydana gelen azalma “Tek Düzen Hesap Sistemi” yönünden gider olarak kayıtlarda

görünecek ancak kayıtlarda gider olarak görülen bu tutarlar vergi matrahını

azaltmayacak yani kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.53

Ticari Mallarda herhangi bir değer düşüklüğü meydana geldiğinde söz konusu

kıymetler bu hesaptan çıkarılarak 157 Diğer Stoklar Hesabında takip edilmeli, 157

53 Harun Kaynak, “Çalınan Malların Vergi Mevzuatındaki Yeri”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran
2003, Sayı126, http://www.mevbank.com, (Erişim: 28 Kasım 2004), (par.6).
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Diğer Stoklar ve 158 Stok Değer Düşüklüğü KarşılığıHesaplarında belirtilen şartları

taşımalarıhalinde değer düşüklüğü için karşılık ayrılarak gider yazılmalıdır.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 153 Ticari Mallar hesabında takip edilen

kıymetler parasal olmayan kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Ticari Mallar

hesabında enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.

3.5.5 157 Diğer Stoklar Hesabının Denetimi

Daha önce değindiğimiz stok kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınmayan

ürün, artık ve hurda gibi stok kalemleri bu hesapta izlenir. Bu kapsamda değerlendirilen

stoklar işletmenin normal ticari faaliyetleri kapsamında işleme konu olmayan stoklardır

ve bu hesapta genellikle değeri düşen yada değersiz hale gelen stoklar takip edilir.

Fiziksel ve teknolojik nedenlerden kaynaklanan değer düşüklülerine ilişkin

değerleme V.U.K’nun 278. maddesi gereği emsal bedeli ile yapılır.

Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satışbedelleri %10 ve

daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef maliyet bedeli yerine V.U.K’nun

267. maddesinin 2. sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli kullanabilir. Bu

durumda değer düşüklüğü ekonomik nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Emsal bedel, gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru

olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününden satılmasıhalinde emsaline

nazaran haiz olacağıdeğerdir.

Emsal bedel aşağıdaki esaslara göre tespit edilir;

Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) Aynıcins ve nevideki mallardan sıra ile

değerlemenin yapılacağıayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış

yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından

çıkarılacak olan 'Ortalama satışfiyatı' ile hesaplanır. Bu esasın uygulanmasıiçin, aylık

satışmiktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten

az olmamasışarttır.
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İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet

bedeli bilinir veya çıkarılmasımümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet

bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle

emsal bedelini bizzat belli eder.

Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılıesaslara göre belli edilemeyen

emsal bedelleri ilgililerin müracaatıüzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli

edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmışeşya

için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır. Takdir edilen bedellere

mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkımahfuzdur. Ancak, dava açılması

verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.

Değeri düşen stok kalemlerinin kayıtlıdeğerlerini emsal değerlerine getirmek

için bu stoklar için karşılık ayrılır. Değer düşüklüğü kadar tutar 654 Karşılık Giderleri

hesabına borç kaydedilirken, 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığıhesabına alacak

kaydedilir.

Denetim esnasında değeri düşen stokların ilgili olduklarıstok hesaplarından

çıkartılarak 157 Diğer Stoklar hesabına alındığı, emsal değerin tespitinde kanun

maddesinde belirtilen sıraya riayet edilip edilmediği kontrol edilmelidir. Kanun koyucu

her ne kadar emsal değerin tespit edilmesinde üç yöntem ortaya koymuşolsa da

belirtilen ilk iki yöntemin suiistimale açık olmasınedeniyle mükellefler daha sonra

herhangi bir cezai işlem ile karşılaşmamak için son yöntem olan takdir komisyonu

kararına başvurmakta, vergi idaresi ve yargısıda bu yöntemi benimsemektedir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 157 Diğer Stoklar hesabında takip edilen

kıymetler parasal olmayan kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Diğer Stoklar

hesabında enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.

3.5.6 158 Stok Değer Düşüklüğü KarşılığıHesabının Denetimi

Bu hesap yangın, deprem, su basmasıgibi doğal afetler ve bozulma, çürüme,

kırılma, çatlama, paslanma, teknolojik gelişmeler ve moda değişikliği nedenleriyle

stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkmasıveya
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bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin medyana

gelmesi dolayısıyla oluşan kayıpların karşılanmasıamacıyla ayrılan karşılıkların

izlendiği hesaptır.

157 Diğer Stoklar hesabında da belirtildiği gibi medyana gelen değer

düşüklüğü kadar tutar 654 Karşılık Giderleri hesabının borcuna kaydedilirken bu hesaba

da alacak verilir.

Mükellefler stoklarındaki değer kaybının tespiti için takdir komisyonuna

başvurmalı, takdir komisyonuna başvurmadan ayrılan karşılıklar ise kanunen kabul

edilmeyen gider olarak kayıtlara alınmalıdır.

Ancak kıymeti düşen stoklara ilişkin bir kaza merciinin kararıvarsa bu

durumda takdir komisyonu kararına gerek yoktur.

Emsal bedelin tespiti için takdir komisyonuna başvuru hasarın meydana geldiği

yıl sonuna kadar yapılmalıancak stokların tabi afet sonucunda değer kaybetmesi veya

stokların değerinin tamamen yok olmasıdurumlarında dönem sonu beklenmeden takdir

komisyonuna başvurulmalıdır.Takdir komisyonu dışında polis, sigorta eksperleri ve

benzerlerinin tutanaklarına dayanılarak değeri düşen stoklar için karşılık ayrılmasıve

gider yazılmasıidarece kabul edilmemektedir. 54

Değeri düşen stok bünyesindeki katma değer vergisinin indirim konusu

yapılabilmesi mümkün değildir. Değeri düşen stoklar için yüklenilen katma değer

vergisi indirim konusu yapılmışise değeri düşen kısma isabet eden katma değer vergisi

tutarıtespit edilip beyan edilmelidir. Söz konusu düzeltme işlemi takdir komisyonu

kararının mükellefe bildirildiği dönemde yapılacaktır.

54 Yasef Pehlivan, “Kıymeti Düşen Malların Değerlemesi”, Yaklaşım Dergisi, Aralık 2003,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2003124060.htm (Erişim: 11 Aralık 2004), (par.21).
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3.5.7 159 Verilen SiparişAvanslarıHesabının Denetimi

Yurt içinden yada yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla

ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.

Denetim esnasında 159 Verilen SiparişAvanslarıile ilgili olarak aşağıdaki

hususlara dikkat edilmelidir;

Türk lirasıolarak verilen siparişavanslarımukayyet değeri ile değerlemeye

tabi tutulurken, yabancıpara olarak verilen siparişavanslarıise Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankasınca yayınlanan döviz alışkuru ile değerlenir. Değerleme sonucunda

oluşan fark 646 Kambiyo Karlarıveya 656 Kambiyo ZararlarıHesabına kaydedilerek

dönem kar zararıile ilişkilendirilmelidir.

Yurtdışına verilen döviz cinsinden siparişavanslarının dönem sonlarında

değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda farklıgörüşler söz konusudur. Birinci

görüşe göre eğer dönem sonlarında eğer ithalat tamamlanmamış, mal gelmemişise bu

verilen avans bir alacaktır ve döviz alışkuru üzerinden değerlemeye tabi tutulması

gerekir. İkinci görüşe göre ise yurtdışına verilen dövizli siparişavansınormal bir

alacak değildir. İstenildiğinde geri alınamayacağıiçin değerlemeye tabi tutulmasına

gerek yoktur. Diğer bir görüşise avansa konu işlemin gerçekleştiği anda ödeme

sırasında meydana gelen değerleme farklarının malın maliyetine yansıtılmasıdır.

Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nın verdiği özelgeler ve yargıkararlarıverilen

avansların değerlenmesine yöneliktir.55

Verilen avansların yaşlandırılmasıyapılarak uzun süreden beri bekleyen, stoka

dönüşmeyen veya geri alınmayan avansların üzerinde durulmalıdır. Uzun süreden beri

bir sonuca bağlanamamışavanslar işletmenin faturasız mal ve hizmet aldığının bir

göstergesi olabilir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi bir alacağa karşılık ayrılabilmesi için, alacağın

ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmasıgerekmektedir.

55 Dursun Ali Turanlı, “İthal Edilen Malın Maliyetinin Saptanmasıve Tekdüzene Uygun Yevmiye
Kayıtlarının Yapılması”, Mali Çözüm, Sayı: 71 ( Nisan – Haziran 2005), s.202.
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Diğer bir şekli ile alacağın daha önce hasılat hesaplarına intikal ettirilmişbulunması

gerekmektedir. Verilen siparişavanslarının daha öncesinde hasılat hesaplarına intikal

ettirilmemişolmasınedeniyle gelir idaresinin görüşü avans alacağına ayrılan karşılık

giderinin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider niteliğinde olduğu yönündedir. Bu nedenle

verilen siparişavanslarıiçin karşılık ayrılmaması, eğer ayrılmışise ayrılan bu karşılığın

kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmasıgerekmektedir.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 159 Verilen SiparişAvanslarıhesabında

takip edilen kıymetler parasal olmayan kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle

Verilen SiparişAvanslarıhesabında enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.

3.6 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesaplarının İncelenmesi

Yoluyla Vergisel Denetimi

3.6.1 170-177 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesaplarının

Denetimi

Bu hesaplar Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğine göre; “ İşletmenin

üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin, maliyetlerinin oluşturulduğu

hesaplardır.” Yıl içerisinde yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili harcamalar

740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabında biriktirilir. Dönem sonunda devam etmekte olan

yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri 170-177 Hesaplara alınır. Bu hesaplarda oluşan

maliyet, geçici kabulün yapıldığınıgösteren tutanağın onaylandığıyılda 622 Satılan

Hizmet Maliyeti hesabına devredilir.

G.V.K’nun 42. maddesi birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve

onarım işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kesin olarak tespit edileceğini ve

tamamının o yılın geliri sayılarak ilgili yıl beyannamesinde gösterileceğini

belirtmektedir.

İşin bitim tarihi; inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi

olan hallerde geçici kabulün yapıldığınıgösteren tutanağın idarece onaylandığıtarih,

diğer hallerde işin fiilen tamamlandığıveya fiilen bırakıldığıtarihtir.
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Bir inşaat ve onarım işinin G.V.K’nun 42. kapsamında değerlendirilebilmesi

için;

-Faaliyetin konusu inşaat ve onarım işi olmalıdır.

-İnşaat ve onarım işi birden fazla yıla sirayet etmelidir.

-İnşaat ve onarım işi taahhüde bağlıolarak yapılmalıdır.

Bu nedenle mükellef tarafından kendi nam ve hesabına yapılan inşaatın,

G.V.K’nun 42. madde hükmü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşat ve onarma işlerinde veya bu

işlerin diğer işlerle birlikte yapılmasıdurumunda müşterek giderler ve amortismanlar şu

şekilde dağıtılmalıdır;

Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarım işinin birlikte yapılmasıhalinde, her

yıla ait müşterek genel giderler bu işlere ait harcamaların enflasyon düzeltmesine tabi

tutulmuştutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde,

Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarım işinin bu kapsama girmeyen

diğer işlerle birlikte yapılmasıhalinde, her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere ait

enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuşsatışve hasılat tutarlarının birbirine olan nispeti

dahilinde,

Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle diğer işlerde müştereken

kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları, bunların her işte

kullanıldıklarıgün sayısına göre dağıtılır.

İnşaat işlerinde hem vergilendirmedeki gecikmeyi telafi etmek hem de

müteahhidin ödemedeki mali yükünü azaltmak amacıyla yıllara yaygın inşaat ve

onarma işlerinde vergi kesintisi (stopaj) esasıkabul edilmiştir.

G.V.K’nun 94/3. maddesi uyarınca vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar,

G.V.K’nun 42. maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen

istihkak bedellerinden, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben vergi kesintisi
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yapmakla yükümlüdürler. Diğer yıla yayılmadan başladığıyılda biten inşaat işleri

sırasında yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılmaz. Kesinti oranı% 5 olarak

uygulanmaktadır. Kesilen vergiler işin bitiminde verilecek olan beyannamede bildirilen

kazanç üzerinden hesaplanacak gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir.

Ancak bu vergilerin mahsup edilebilmeleri için verginin kesilip ilgili vergi dairesine

yatırılmışolmasıgerekmektedir.

Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri hesaplarının denetiminde söz

konusu inşaat işinin G.V.K’nun 42.maddesi kapsamında sayılan işlerden olup olmadığı,

Gerçekte yıllara yaygın olan bir inşaat işinin stopaj kesintisini hedef alarak bir

takvim yılıiçinde biten inşaat işi gibi gösterilip gösterilmediği,

Birden fazla yıllara sari inşaat işinin birlikte yapılmasıdurumunda işlere ait

müşterek giderlerin dağıtımının doğru yapıldığı, malzeme alımlarının ise irsaliye

üzerinden yapılacak kontroller ile doğru işin maliyetine kaydedildiği böylelikle biten

işlere ilişkin maliyetlerin yüksek gösterilerek karlılığın düşük tutulmadığı,

İşin bitiminde verilen beyannamede mahsup edilen kesinti yoluyla ödenmiş

vergilerin, işveren tarafından beyan edilip, ödendiği kontrol edilmelidir.

170-177 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesabında takip

edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan

kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesaplar enflasyon düzeltmesine tabi

tutulacaklardır.

3.6.2 178 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabının Denetimi

Bu hesap, 170-177 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesaplarıile

350-357 İnşaat ve Onarım Hak Edişleri Bedelleri hesaplarının enflasyon düzeltmesine

tabi tutulmasısırasında oluşan düzeltme farklarının kaydedildiği 697 Yıllara Yaygın

İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı’nın borç kalanının aktarılarak izlendiği hesaptır.
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Borç kalanıgeçici kabule kadar bu hesapta bekletilir. Geçici kabul yapıldığında tutar bu

hesaptan 658 Enflasyon Düzeltmesi Zararlarıhesabına aktarılır.56

Denetim esnasında, enflasyon düzeltmesi uygulamasının doğru yapılıp, doğru

tutarın bu hesaba kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilmelidir.

Bu hesap zaten enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan farkların izlendiği bir

hesap olduğu için ekstradan bir düzeltme işlemine tabi tutulmaz. Ancak bu hesabın

bakiyesi enflasyon düzeltmesi yapılacak dönemlerde taşıma katsayısıile taşınır.

3.6.3 179 Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabının Denetimi

Bu hesap yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan işletmeler

tarafından, taahhüt konusu inşaat ve onarım işinin bir kısmının ya da tamamının

taşeronlara yaptırılmasıdurumunda, taşeronlara verilen avansların proje bazında

izlenmesi için kullanılır.

Fazla özellikli bir fonksiyonu olmayan bu hesap için dönem sonlarında

mutabakat yapılmasıve verilen avansların yabancıpara üzerinden olmasıdurumunda

dönem sonlarıitibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca açıklanan kurlarla

değerlemesinin yapılıp oluşan olumlu ya da olumsuz farkın 646 Kambiyo Karlarıveya

656 Kambiyo Zararlarıhesabına kaydedilip kaydedilmediğinin kontrol edilmesi yeterli

olacaktır.

Enflasyon muhasebesi uygulamasında 179 Taşeronlara Verilen Avanslar

hesabında takip edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle

Taşeronlara Verilen Avanslar hesabında enflasyon düzeltmesi yapılacaktır. Ancak

verilen avans, parasal olmayan bir mahiyet taşıyor ise “parasal olmayan kıymet” olarak

addolunur.

56 Yalçın Demirsoy, “Tüm Yönleriyle Enflasyon Muhasebesine Göre Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri–
I”, Yaklaşım Dergisi, Ekim 2004, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004104853.htm
(Erişim: 05 Aralık 2004), (par.21).
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3.7 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıHesaplarının

İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

3.7.1 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının Denetimi

Peşin ödenen ve cari dönem içinde gider kaydedilmemesi gereken gelecek

dönemlere ilişkin giderlerin kaydedildiği hesaptır.

Peşin ödenen giderlere örnek olarak kira giderleri, sigorta giderleri, bakım

onarım giderleri, abone giderleri gösterilebilir.

V.U.K’nun 283. ve 287. maddesi göre peşin ödenen giderler ile peşin tahsil

edilen gelirler geçici aktif ve pasif hesaplarda gösterilerek değerlenir. Değerlemeden

maksat sonraki dönemlere ilişkin olup ta cari dönemde ödenen giderler veya tahsil

edilen gelirlerin, sonraki dönemlere aktif ve pasif hesaplar aracılığıile muhasebe

kayıtlarına alınan değerleriyle taşınmasıdır.57

Bu hesabın denetiminde gelecek dönemlere ait olup da bu dönemde gider

yazılmışharcamaların olup olmadığı, döneme isabet eden giderin doğru hesaplanıp

hesaplanmadığıböylelikle dönem vergi matrahınıazaltıcıbir hata olup olmadığını

kontrol etmek gerekmektedir. Söz konusu harcamaya ilişkin katma değer vergisi

harcamanın yapıldığıdönemde indirim konusu yapılmalı, yine stopaj kesintisini

gerektiren bir harcama söz konusu ise ödemenin yapıldığıayda söz konusu kesinti

yapılarak beyan edilmelidir.

180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaklardır.

57 Hayrettin Erdem, “Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Giderler”, Yaklaşım Dergisi, Aralık 1996,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/199612927.htm (Erişim: 05 Aralık 2004), (par.5).
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3.7.2 181 Gelir TahakkuklarıHesabının Denetimi

Dönem sonlarıitibariyle gerçekleşmişolmasına rağmen henüz nakden veya

hesaben tahsil edilebilir hale gelmemişgelirlerin bir yıl içinde tahsil edilebilecek

tutarlarıbu hesabın borcuna ilgili hasılat ve gelir hesaplarının alacağına kaydedilir.58

Daha çok vadeli mevduat hesaplarıile repo hesaplarının dönem sonuna kadar

tahakkuk etmişbulunan faiz gelirlerinin dönem vergi matrahıile ilişkilendirilmesinde

kullanılan bu hesabın denetimi esnasında dönem sonlarıitibariyle bankalardan alınacak

ilgili dönem faiz gelirine ilişkin yazıaracılığıyla firmanın ne kadar dönem faiz ve repo

geliri olduğu, dönem faiz ve repo gelirlerinin 181 hesap aracılığıyla gelir hesaplarıile

ilişkilendirilerek dönem karının tespitinde gelir olarak dikkate alınıp alınmadığının

kontrol edilmesi gerekmektedir.

181 Gelir Tahakkuklarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

3.8 Diğer Dönen Varlıklar Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel

Denetimi

3.8.1 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabının Denetimi

Bu hesap işletmenin herhangi bir dönem için mal ve hizmet alımlarından

dolayıödemişolduğu İndirilecek Katma Değer Vergisi tutarının, aynıdönem içinde mal

ve hizmet satışlarından dolayıtahsil ettiği Katma Değer Vergisi tutarından fazla olması

halinde, düzenledikleri Katma Değer Vergisi beyannamesinde indiremedikleri Katma

Değer Vergisinin sonraki dönemlerde indirilebilmesi gayesi ile izlenebilmesi için

kullanılır. 59

58 Sedat Ünalan, “Cari Döneme Ait Olup KesinleşmemişGelirlerin Tahakkuku”, Yaklaşım Dergisi, Ekim
2004, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004104882.htm (Erişim: 05 Aralık 2004),
(par.2).
59 Kumkale, s.622.
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Bu hesabın denetiminde Katma Değer Vergisi hesaplarının mahsubunun doğru

yapılıp yapılmadığı, 190 Devreden Katma Değer Vergisi hesabının bakiyesinin içinde

bulunulan dönemin Katma Değer Vergisi beyannamesindeki Devreden Katma Değer

Vergisi ile mutabık olup olmadığıve söz konusu Devreden Katma Değer Vergisinin

izleyen dönem Katma Değer Vergisi beyannamelerine doğru taşınıp taşınmadığıkontrol

edilmelidir.

190 Devreden Katma Değer Vergisi hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

3.8.2 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının Denetimi

Her türlü mal ve hizmetin satın alınmasısırasında satıcılara ödenen Katma

Değer Vergisinin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.

Bu hesabın denetiminde söz konusu hesabın muavin dökümlerinin ve satıcı

faturalarının alınarak, belgelerde gözüken Katma Değer Vergisi ile kayıtlıtutarın

karşılaştırılması, şirketin gider yazamayacağıbir harcamaya ilişkin Katma Değer

Vergisini indirim konusu yapıp yapmadığıve ay sonlarındaki hesap bakiyelerinin

Katma Değer Vergisi beyannamelerine doğru taşınıp beyan edildiği kontrol edilmelidir.

Binek otomobillerin Katma Değer Vergisini indirim konusu yapılamayacağı,

Katma Değer Vergisinin sadece ait olduğu yılda indirim konusu yapılabileceği,

yurtdışından sağlanan hizmetler için 2 No’lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi

verilmesi gerektiği, 2 No’lu Beyanname ile beyan edilen tutarın 1 No’lu Beyanname ile

beyan edilecek Katma Değer Vergisinden mahsup edilebileceği unutulmamalıdır.

191 İndirilecek Katma Değer Vergisi hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.
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3.8.3 192 Diğer Katma Değer Vergisi Hesabının Denetimi

M.S.U.G.T’ne göre “Teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği

halde ödenmeyip fiilen indirilmesinin mümkün olacağıtarihe kadar ertelenen Katma

Değer Vergisinin, ertelemenin bir yıl içinde olmasıhalinde kaydedildiği ve izlendiği

hesaptır.”

Ayrıca bu hesapta Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11, 13, 14, 15. maddeleri

gereğince istisna edilmiş işlemler dolayısıyla mükellefe iade ve mahsup işlemi

yapılacak Katma Değer Vergileri de izlenmektedir. İşletmenin düzenlemekte olduğu

Katma Değer Vergisi beyannamelerinde iade ve mahsup işlemi yapılacak Katma Değer

Vergisinin bulunmasıhalinde buna paralel olarak 192 Diğer Katma Değer Vergisi

hesabında da aynıbakiyenin bulunmasıgerekmektedir.60

Bu hesaba kayıt edilen işlemlerin ilgili kanunlardaki gerekli şartlarıtaşıyıp

taşımadığıkontrol edilmelidir.

192 Diğer Katma Değer Vergisi hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

3.8.4 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabının Denetimi

Bu hesap, cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsup

edilmek üzere peşin olarak ödenen vergilerinin takip edildiği hesaptır.

Bu hesabın borcunda yer alan geçici vergiler ve tevkif suretiyle ödenen

vergiler, yıl sonunda 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri

hesabına aktarılarak kapatılacaktır.

Bankalardan alınan tevkif suretiyle ödenen vergilere ilişkin yazıile bu hesaba

yapılan kayıtların doğrulanması, kurumlar vergisinden mahsup edilecek geçici

vergilerin ise ödenmişolmasışartının kontrol edilmesi gerekmektedir.

60 Kumkale, s.629.
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193 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

3.8.5 195 İşAvanslarıHesabının Denetimi

İşletme adına mal ve hizmet satın alacak, işletme adına bir kısım gider ve

ödemeleri yapacak personel ve personel dışındaki kişilere verilen işavanslarının

izlendiği hesaptır.

Bu hesabın yüksek tutarda bakiye vermemesi, dönem sonlarıitibariyle

kapanmasıistenir. Kapanmamışhesapların ise sebeplerinin araştırılmasıgerekir.

195 İşAvanlarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon

muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap

enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

3.8.6 196 Personel AvanslarıHesabının Denetimi

Personel ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen

avansların izlendiği hesaptır.

Personele maaşlarına mahsuben verilen avansların ay sonlarında maaşlarından

kesilmesi ve bu hesabın kapatılmasıgerekir. Uzun süreden beri kapanmayan hesaplar

var ise bunların maaşmışgibi değerlendirilerek gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi

yapılmasıgerekmektedir.

G.V.K’nun 24 üncü maddesinde, Harcırah Kanunu kapsamıdışında bulunan

işletmeler tarafından hizmet erbabına ödenen gerçek yol giderlerinin tamamıile yemek

ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin hizmet erbabının emsali sayılan

devlet memuruna ödenen gündelik tutarına kadar olan kısmıgelir vergisinden istisna

edilmiştir. Aşan kısmın gelir vergisi kesintisine tabi tutulup tutulmadığıkontrol

edilmelidir.

Yapılan her türlü avans ödemesinden damga vergisi kesintisi yapılmalıdır.
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196 Personel Avanslarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

3.8.7 197 Sayım ve Tesellüm NoksanlarıHesabının Denetimi

Sayımlar sonucunda tespit edilen, kasa, stok, ve maddi duran varlık

noksanlıklarıyla, tesellüm sırasında ortaya çıkan noksanlıkların geçici olarak izlendiği

hesaptır.

Sebebi bulunamayan veyahut sebebi bulunmakla birlikte söz konusu sebebin

ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile doğrudan bir ilişki içinde

bulunmamasıhalinde söz konusu sayım ve tesellüm noksanlarıkanunen kabul

edilmeyen gider olarak dikkate alınmalıdır.

Kanunen kabul edilmeyen gider sayılan sayım ve tesellüm noksanlarına ilişkin

indirim konusu yapılan Katma Değer Vergisi ilgili dönem Katma Değer Vergisi

beyannamesinde beyan edilmelidir.

197 Sayım ve Tesellüm Noksanlarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

3.8.8 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabının Denetimi

19 Diğer Dönen Varlıklar Hesap Grubunda sayılanlar dışında kalan diğer

çeşitli dönen varlıkların izlenebileceği hesaptır.

Denetim esnasında söz konusu hesabın muavin defter dökümlerinin alınarak bu

hesaba kaydedilen iktisadi kıymetlerin neler olduğunun kontrol edilmesi yeterli

olacaktır.
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3.8.9 199 Diğer Dönen Varlıklar KarşılığıHesabının Denetimi

Yıl sonunda ilgili kesin hesaplarına aktarılmasıimkanıbulunmayan kasa, stok

ve maddi duran varlık sayım noksanlarıtutarının, sayım fazlalarıtutarının üzerinde

olmasıhalinde fark kadar ayrılacak karşılıklarıkapsar.

Uygulamada sık kullanılmayan bu hesabın denetiminde söz konusu

karşılıkların kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınıp alınmadığıkontrol

edilmelidir.

4. Duran Varlık Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

4.1 Uzun Vadeli Ticari Alacak Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel

Denetimi

4.1.1 220 Alıcılar Hesabının Denetimi

İşletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından

kaynaklanan vadesi bir yılın üstündeki senetsiz alacakların takip edildiği hesaptır. Bu

hesapta takip edilmekte olan alacaklardan vadesi bir yılın altına düşenler 120 Alıcılar

hesabında izlenir.

Bu hesap niteliği itibariyle 120 Alıcılar hesabının aynısıolup, aralarındaki tek

fark bir yıldan uzun vadeli senetsiz alacakların bu hesapta izlenmesidir. Bu nedenle

önceki bölümlerde 120 Alıcılar hesabıiçin anlatılanlar bu hesap için de geçerli

olduğundan tekrar üzerinde durulmayacaktır.

220 Alıcılar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon

muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap

enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

4.1.2 221 Alacak Senetleri Hesabının Denetimi

İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından

kaynaklanan vadesi bir yıldan uzun senede bağlanmışalacaklarıile diğer her türlü



72

senetli alacakların takip edildiği hesaptır. Bu hesapta takip edilmekte olan senetli

alacaklardan vadesi bir yılın altına düşenler 121 Alacak Senetleri Hesabında izlenir.

Bu hesap niteliği itibariyle 121 Alacak Senetleri hesabının aynısıolup,

aralarındaki tek fark bir yıldan uzun vadeli senetli alacakların bu hesapta izlenmesidir.

Bu nedenle önceki bölümlerde 121 Alıcılar hesabıiçin anlatılanlar bu hesap için de

geçerli olduğundan tekrar üzerinde durulmayacaktır.

221 Alacak Senetleri hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

4.1.3 222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının Denetimi

Bilanço gününde vadesi bir yılın üzerinde olan senetli alacakların tasarruf

değeri ile değerlenebilmesi için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

Bu hesap niteliği itibariyle 122 Alacak Senetleri Reeskontlarıhesabının aynısı

olup, aralarındaki tek fark vadesi bir yılın üzerinde olan senetli alacaklar için ayrılan

reeskont tutarlarının bu hesapta izlenmesidir. Bu nedenle önceki bölümlerde 122 Alacak

Senetleri Reeskontlarıhesabıiçin anlatılanlar bu hesap için de geçerli olduğundan tekrar

üzerinde durulmayacaktır.

222 Alacak Senetleri Reeskontu hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

4.1.4 224 KazanılmamışFinansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabının

Denetimi

Bu hesap finansal kiralamanın yapıldığıtarihte kiralama işlemlerinden doğan

alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkıgösteren henüz

kazanılmamış, bir yıldan daha uzun bir süre içerisinde gerekleşecek finansal kiralama

gelirlerinin izlendiği hesaptır.
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Bu hesap niteliği itibariyle 124 KazanılmamışFinansal Kiralama Faiz Gelirleri

hesabının aynısıolup, önceki bölümlerde 124 KazanılmamışFinansal Kiralama Faiz

Gelirleri hesabıiçin anlatılanlar bu hesap için de geçerli olduğundan tekrar üzerinde

durulmayacaktır.

224 KazanılmamışFinansal Kiralama Faiz Gelirleri hesabında takip edilmekte

olan iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak

kabul edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

4.1.5 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının Denetimi

İşletmede üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ve

sözleşmenin karşılığıolarak, geri alınmak üzere verilen bir yıldan daha uzun süreli

depozito ve teminat niteliğindeki değerler bu hesapta izlenir.

Bu hesap niteliği itibariyle 126 Verilen Depozito ve Teminatlar hesabının

aynısıolup, aralarındaki tek fark verilen depozito ve teminatın bir yıldan daha uzun

vadeli olanının bu hesapta izlenmesidir. Bu nedenle önceki bölümlerde 126 Verilen

Depozito ve Teminatlar hesabıiçin anlatılanlar bu hesap için de geçerli olduğundan

tekrar üzerinde durulmayacaktır.

226 Verilen Depozito ve Teminatlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. Geri alınmak üzere

verilen depozito ve teminatların parasal olmayan bir mahiyet taşımasıdurumunda, söz

konusu verilen depozito ve teminatlar “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.

4.1.6 229 Şüpheli Ticari Alacaklar KarşılığıHesabının Denetimi

M.S.U.G.T’ne göre bu hesapta perakende satışyöntemi kullanarak bilanço

gününden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili

dönemlerdeki toplam vadeli satışlara oranlarının ortalamasının değerleme dönemindeki

vadeli satışlara uygulanmasısuretiyle bulunacak şüpheli alacaklar için ayrılan

karşılıklar izlenir. Çalışma mantığı129 Şüpheli Ticari Alacaklarıhesabıgibidir.
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Bu hesabın 129 Şüpheli Ticari Alacaklar hesabından farkı, 129 hesapta şüpheli

hale gelen alacaklar için ayrılan karşılıklarıizlenirken 229 hesapta şüpheli hale gelmesi

muhtemel alacaklar için ayrılan karşılıklar izlenir. Uygulamada bu hesap yaygın bir

şekilde kullanılmamaktadır.

V.U.K’nu 323. maddesi kapsamında şüpheli alacak karşılığıayırabilmenin

şartlarışöyledir;61

a. Alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili

olmasıgerekmektedir. Diğer bir şekli ile alacağın daha önce hasılat hesaplarına intikal

ettirilmişbulunmasıgerekmektedir.

b. Alacağın dava veya icra safhasında bulunmasıyada yapılan protestoya veya

yazıile bir defadan fazla istenmesine rağmen ödenememişolmasıyada dava ve icra

takibine değmeyecek derecede küçük alacak olmasıgerekmektedir. Dava ve icra

takibine değmeyecek derecede küçük alacakların neler olduğu konusunda bir açıklama

yapılmamıştır ancak dava ve takip masraflarıalacağın miktarından fazla olmasıhalinde

bu alacaklar küçük alacak olarak değerlendirilebilir.

c. Alacağın teminatlıolmamasıgerekir. Ancak teminat alacağın sadece bir

kısmınıkarşılıyor ise, alacağın teminatsız kalan kısmıiçin karşılık ayrılabilir. Genel

olarak; gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, şahsi kefalet, teminat mektubu, haciz tatbiki

bulunmasıdurumlarında alacağın teminatlıolduğu kabul edilir.

d. Bilanço esasına göre defter tutulmasıgerekmektedir. V.U.K.’nun 323.

maddesi hükmü gereğince şüpheli alacaklar için pasifte karşılık ayrılmadan zarar

yazılmasımümkün değildir. Bu durum bilanço esasına göre defter tutulması

mecburiyetini doğurmaktadır. Ayrılan karşılığın hangi alacaklara ait olduğunun karşılık

hesaplarında ayrıntılıbir şekilde gösterilmesi gerekecektir. Aksi taktirde vergi

incelemesi esnasında toplu olarak ayrılan karşılıklar gider olarak dikkate alınmayabilir.

61 Altar Ömer Arpacı, “Şüpheli Alacak Müessesi ve Özellikli Durumlar - I”, Yaklaşım Dergisi, Aralık
2004, Sayı144, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004125022.htm, (Erişim: 11 Aralık
2004), (par.17).
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İşletme hesabıesasına göre defter tutan mükellefler ise şüpheli hale gelen

alacaklarınıkazai bir hüküm veya kanaat verici vesika olmak kaydıyla doğrudan gider

yazabileceklerdir.

e. Karşılık, alacağın şüpheli hale geldiği dönemde ayrılmalıdır. Zamanında

ayrılmayan bir karşılığın daha sonraki bir dönemde ayrılmasısöz konusu olamaz.

Yukarıda yapılan açıklamadan da anlaşılacağıüzere V.U.K’nu 323. maddesine

göre dava veya icra safhasında bulunan yada yapılan protestoya veya yazıile bir

defadan fazla istenmesine rağmen ödenememişolan yada dava ve icra takibine

değmeyecek derecede küçük alacaklar için karşılık ayrılabilir. Yani vergi kanunlarımız

M.S.U.G.T’nde açıklandığıgibi tahsili şüpheli hale gelmesi muhtemel alacaklar için

karşılık ayrılabilmesine imkan vermemektedir. Bu nedenle hesabın açıklamasında

belirtilen yöntemle hesaplanan şüpheli hale gelmesi muhtemel alacaklar için ayrılan

karşılıkların kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmasına denetim

esnasında dikkat edilmesi yerinde olacaktır.

229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığıhesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

4.2 Uzun Vadeli Diğer Alacak Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel

Denetimi

4.2.1 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabının Denetimi

Bu hesap işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç

verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklıbulunduğu tutarların

izlendiği hesaptır.

131 Ortaklardan Alacaklar hesabından tek farkıbu hesapta bir yıldan uzun

vadeli alacakların izlenmesidir. Bu nedenle önceki bölümlerde 131 Verilen Ortaklardan

Alacaklar hesabıiçin anlatılanlar bu hesap için de geçerli olduğundan tekrar üzerinde

durulmayacaktır.
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231 Ortaklardan Alacaklar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

4.2.2 232 İştiraklerden Alacaklar Hesabının Denetimi

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve

benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden vadesi bir yılın üzerindeki alacaklarının

izlendiği hesaptır.

Bu hesap niteliği itibariyle 132 İştiraklerden Alacaklar hesabının aynısıolup,

aralarındaki tek fark bir yıldan uzun vadeli iştiraklerden alacakların bu hesapta

izlenmesidir. Bu nedenle önceki bölümlerde 132 İştiraklerden Alacaklar hesabıiçin

anlatılanlar bu hesap için de geçerli olduğundan tekrar üzerinde durulmayacaktır.

232 İştiraklerden Alacaklar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

4.2.3 233 BağlıOrtaklıklardan Alacaklar Hesabının Denetimi

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve

benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlıortaklıklardan vadesi bir yılın üzerindeki

alacaklarının izlendiği hesaptır.

Bu hesap niteliği itibariyle 133 BağlıOrtaklıklardan Alacaklar hesabının aynısı

olup, aralarındaki tek fark bir yıldan uzun vadeli bağlıortaklıklardan alacakların bu

hesapta izlenmesidir. Bu nedenle önceki bölümlerde 133 BağlıOrtaklıklardan Alacaklar

hesabıiçin anlatılanlar bu hesap için de geçerli olduğundan tekrar üzerinde

durulmayacaktır.

233 BağlıOrtaklıklardan Alacaklar hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.
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4.2.4 235 Personelden Alacaklar Hesabının Denetimi

M.S.U.G.T’ne göre işletmeye dahil personel ve işçinin işletmeye olan uzun

vadeli çeşitli borçlarıbu hesapta izlenir.

Bu hesap niteliği itibariyle 135 Personelden Alacaklar hesabının aynısıolup,

aralarındaki tek fark bir yıldan uzun vadeli personelden alacakların bu hesapta

izlenmesidir. Bu nedenle önceki bölümlerde 135 Personelden Alacaklar hesabıiçin

anlatılanlar bu hesap için de geçerli olduğundan tekrar üzerinde durulmayacaktır.

235 Personelden Alacaklar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

4.2.5 236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının Denetimi

Ticari olmayan, diğer alacak hesaplarından birine dahil edilemeyen ve vadesi

bir yıldan uzun olan alacaklar bu hesapta takip edilir.

Bu hesap niteliği itibariyle 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabının aynısıolup,

önceki bölümlerde 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabıiçin anlatılanlar bu hesap için de

geçerli olduğundan tekrar üzerinde durulmayacaktır.

236 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

4.2.6 237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının Denetimi

Diğer Alacaklar hesap grubu içerisinde izlenen uzun vadeli diğer senetli

alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesi için ayrılan reeskont tutarlarıbu hesapta

izlenir.
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Bu hesap niteliği itibariyle 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu hesabının

aynısıolup, önceki bölümlerde 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu hesabıiçin

anlatılanlar bu hesap için de geçerli olduğundan tekrar üzerinde durulmayacaktır.

237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

4.2.7 239 Şüpheli Diğer Alacaklar KarşılığıHesabının Denetimi

M.S.U.G.T’ne göre senetli ve senetsiz uzun vadeli şüpheli diğer alacakların,

tahsil edilmeme ihtimalinin kuvvetlenmiş olması durumunda bu tür risklerin

giderilmesini sağlamak için ayrılan karşılıklar bu hesapta izlenir.

Bu hesap niteliği itibariyle 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığıhesabının

aynısıolup, önceki bölümlerde 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığıhesabıiçin

anlatılanlar bu hesap için de geçerli olduğundan tekrar üzerinde durulmayacaktır.

239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığıhesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

4.3 Mali Duran Varlık Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel

Denetimi

4.3.1 240 BağlıMenkul Kıymet Hesabının Denetimi

Sermaye payı% 10 oranından aşağıolan ve uzun vadede elde tutulması

amaçlanan hisse senetleri ile bu hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla

veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan

menkul kıymetler bu hesapta izlenir.62

62 Selim Şen, Hatalıve Hileli İşlemlerin Tespiti İçin Denetim Teknikleri, Ankara: Yaklaşım
Yayıncılık,2003 ,s.215.
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Ayrıca bu hesapta aşağıdaki menkul kıymetler izlenmektedir;63

- Yasal zorunluluk dolayısıyla elde tutulan Devlet Tahvili gibi menkul

kıymetler,

- Paraya dönüşme olanağıbulunamayan tasfiye halindeki bir şirkete ait hisse

senetleri ile iflas etmişbir şirketin hisse senetleri,

- Elden çıkarılmasına olanak bulunmayan kurucu hisse senedi veya özelliği

olan hisse senetleri.

İşletmenin portföyünde bulunan menkul kıymetleri kısa vadeli mi yoksa uzun

vadeli yatırım amacıyla mıaldığınıtespit edebilmek için Yönetim Kurulu Karar

Defterine bakabiliriz. Şirketin uzun vadeli finansmanıamacıyla elde tutulan bu menkul

kıymetlerin satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararlarısöz konusu karar

defterinde yer alacaktır. Böylelikle menkul kıymetlerin 11 Menkul Kıymetler hesap

grubuna mıyoksa 24 Mali Duran Varlıklar hesap grubuna mıkaydedilmesi gerektiğini

belirleyebilir, bilançonun doğru bir şekilde hazırlanmasınısağlayabiliriz.

Daha önce dönen varlıklarıanlatırken menkul kıymetleri ayrıntılıbir şekilde

ele almamız ve bu hesapta takip edilen menkul kıymetlerin de aynıözellikleri taşıması

nedeniyle tekrardan burada ayrıntılıbir şekilde değinilmeyecektir.

240 BağlıMenkul Kıymet hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden

bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.3.2 241 BağlıMenkul Kıymetler Değer Düşüklüğü KarşılığıHesabının

Denetimi

Bağlımenkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde ya da

sürekli olarak değer azalmasıolduğu tespit edildiğinde ortaya çıkacak zararın

karşılanmasıamacıyla ayrılmasıgereken karşılıkların izlendiği hesaptır.

63 Kumkale, s.699.
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V.U.K’nun 279 maddesine göre Hisse senetleri ile fon portföyünün en az

yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuşbulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım

fonu katılma belgeleri alışbedeli ile bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa

rayici ile değerlenir. Bu nedenle alış bedeli ile değerlenmesi gereken menkul

kıymetlerin borsa rayici veya piyasa fiyatıile değerlenmesi sonucu ortaya çıkan değer

düşüklükleri için ayrılmasıgereken değer düşüklüğü karşılıklarıkanunen kabul

edilmeyen giderdir.64

Denetim esnasında alışbedeli ile değerlenmesi gereken menkul kıymetlere

(Hisse senetleri ile fon portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuşbulunan

şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri) ilişkin değer

düşüklüğü karşılığıayrılıp ayrılmadığı; ayrıldıise kanunen kabul edilmeyen gider

olarak dikkate alınıp alınmadığı; yine alışbedeli ile değerlenmesi gereken menkul

kıymetlerde meydana gelen değer artışlarının vergi dışıgelir olarak dikkate alınıp

alınmadığıkontrol edilmelidir.

4.3.3 242 İştirakler Hesabının Denetimi

İştirakler hesabıbir ortaklıktaki en fazla % 50 oranında olan sermaye payları

veya oy haklarının izlenmesinde kullanılır. İştirak edilen ortaklıklarda iştirak

ilişkisinden bahsedebilmek için sermaye payıdikkate alınmaksızın sahip olunan oy

hakkıveya yönetime katılma hakkının en az %10 oranında olmasıgerekir. İştirak için

sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse senedi edinildiğinde bu hesaba borç,

elden çıkarılmalarında alacak kaydedilir.65

İştirakler, hisse senedine bağlıolan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılır. Hisse

senedine bağlıolmayan “iştirak payı” veya “ortaklık payı” olarak adlandırılırken hisse

senedine bağlıolanlar “hisse senedi ile temsil edilen iştirak” olarak adlandırılır. Bizim

64 Şeref Demir, “Menkul Kıymetler ve Mali Duran Varlıklarda Dönem Sonuİşlemleri”, Yaklaşım Dergisi,
Ocak 2001, Sayı97, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2001012408.htm, (Erişim: 03
Mart 2005), (par.24).

65 Salim Karadeniz, “Hisse Senetlerine Yapılan Yatırımlar”, Yaklaşım Dergisi, Haziran 1996, Sayı42,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/199606798.htm, (Erişim: 03 Mart 2005), (par.9).
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konumuza hisse senedi ile temsil edilen iştirakler girdiği ve bunlarda hisse senedine

bağlıolduklarıiçin hisse senetleri gibi alışbedelleri ile değerleneceklerdir. Bu nedenle

iştirak edilen firmanın hisse senetlerinin borsa veya piyasa değeri ile değerlenmesi

sonucunda oluşan değer düşüklükleri için ayrılacak karşılıklar kanunen kabul edilmeyen

gider, değer artışlarıise vergi dışıgelir olarak dikkate alınmalıdır. 66

Ayrılan yedek akçelerin, geçmişyıl ve dönem karlarının, Yeniden Değerleme

Değer ArtışFonlarının (5024 sayılıkanun ile yürürlüğe giren enflasyon düzeltmesi

sonucunda uygulamadan kalkmıştır), Maliyet ArtışFonunun (5024 sayılıkanun ile

yürürlüğe giren enflasyon düzeltmesi sonucunda uygulamadan kalkmıştır.) sermayeye

ilavesi mümkündür bu durumda söz konusu şirketin ortaklarına bedelsiz hisse senedi

vermesi zorunludur. Yine K.V.K’nun Geçici 28. maddesine göre (bu madde 31.12.2004

tarihinde yürürlükten kalkmıştır.) doğan kazancın sermayeye ilave edilmesi durumunda

ortaklara bedelsiz hisse senedi verilebilir. Alınan bedelsiz hisse senetleri nominal

değerleri ile kayıt edilecektir.

İştirak edilen bir şirketin yukarıda belirtilen yollardan birine başvurarak

sermayesini artırmasıdurumunda elde edilecek temettü geliri K.V.K’nun 8/1 ve

G.V.K’nun 94/6-b maddeleri uyarınca iştirak kazançlarıkapsamında bulunduğundan

vergiye tabi olmayacaktır.67

Denetim esnasında iştirak değer düşüklüğü için karşılık ayrılıp ayrılmadığı

ayrıldıise kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınıp alınmadığı, yine aynı

şekilde değer artışkazançlarının vergi dışıgelir olarak dikkate alınıp alınmadığıkontrol

edilmelidir. Ayrıca iştirak edilen şirketin yukarıda belirtilen iç kaynaklarından herhangi

birini kullanarak sermayesini artırmasıdurumunda elde edilecek bedelsiz hisse senetleri

ve temettü gelirlerinin istisna kapsamında yer almasınedeniyle kurum matrahına ilave

edilmediği kontrol edilmelidir.

66 Erdal Koyuncu, “Hisse Senetleri İle Temsil Edilen İştiraklerin Dönem Sonu Değerlemesi ve Bir
Sorun”, Yaklaşım Dergisi, Aralık 2004, Sayı 144,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004125020.htm, (Erişim: 03 Mart 2005), (par.34).
67 Kumkale, s.707.
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242 İştirakler hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon

muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap

enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.3.4 243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabının Denetimi

Bu hesapta firmaların iştiraklerine olan sermaye taahhütleri izlenir. Aktifi

düzenleyici bir hesap olup 242 ve 243 hesap arasındaki fark iştiraklere ödenmiş

sermayeyi gösterir.

Bu hesabın var olan bakiyesi ve yıl içerisindeki hareketleri Ticaret Sicil

Gazeteleri ve firma yetkililerinden alınacak bilgiler çerçevesinde kontrol edilebilir.

243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. Ancak sermaye

taahhüdünün ortaklık hakkıelde etmek için yapılan ödeme karşılığında hisse senedi

alınmamışbir iştirak için yapılmışolmasıhalinde bu kıymetler “parasal kıymet”

addolunur.

4.3.5 244 İştirakler Sermaye PaylarıDeğer Düşüklüğü KarşılığıHesabının

Denetimi

İştiraklerin piyasa veya borsa değerinde önemli ölçüde ya da sürekli meydana

gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.

Hisse senetlerinin alışbedeli ile değerlenmesi gerektiği için iştiraklerde

meydana gelen değer düşüklükleri için ayrılacak karşılıklar mali karın tespit

edilmesinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmalıdır. Değer artışı
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veya söz konusu değer düşüklüğünün ortadan kalkmasıdurumunda yapılacak gelir

kaydıise vergi dışıgelir olarak dikkate alınmalıdır.68

Denetim esnasında değer düşüklüklerinin kanunen kabul edilmeyen gider,

değer artışlarının ise vergi dışıgelir olarak kaydedildiği kontrol edilmelidir.

4.3.6 245 BağlıOrtaklıklar Hesabının Denetimi

İşletmenin doğrudan veya dolaylıolarak %50 oranından fazla sermaye ya da

oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu

iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır.

242 İştirakler hesabından farkı, temsil ettikleri sermaye paylarıolan bu hesap,

işleyişi ve özellikleri itibariyle İştirakler hesabının aynısıdır. Bu nedenle 242 iştirakler

hesabında anlattıklarımız bu hesap için de geçerli olacağından yeniden üzerinden

durulmayacaktır.

245 BağlıOrtaklıklar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden

bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.3.7 246 BağlıOrtaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabının Denetimi

Bağlıortaklıklarla ilgili sermaye taahhütleri bu hesapta takip edilir.

Fazla özellik arz etmeyen bu hesap 243 İştirakler Sermaye Taahhütleri hesabı

ile aynıözellikte olup tekrar üzerinde durulmayacaktır.

246 BağlıOrtaklıklara Sermaye Taahhütleri hesabında takip edilmekte olan

iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. Ancak sermaye

taahhüdünün ortaklık hakkıelde etmek için yapılan ödeme karşılığında hisse senedi

68 Erdal Koyuncu, “Hisse Senetleri İle Temsil Edilen İştiraklerin Dönem Sonu Değerlemesi ve Bir
Sorun”, Yaklaşım Dergisi, Aralık 2004, Sayı 144,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004125020.htm, (Erişim: 03 Mart 2005), (par.34).
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alınmamışbir iştirak için yapılmışolmasıhalinde bu kıymetler “parasal kıymet”

addolunur.

4.3.8 247 BağlıOrtaklıklar Sermaye PaylarıDeğer Düşüklüğü Karşılığı

Hesabının Denetimi

Bağlıortaklığa iştirak paylarının borsa veya piyasa değerinde sürekli ya da

önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.

Hisse senedi ile temsil edilen bağlıortaklıklar iştirak hesaplarında değinildiği

gibi hisse senedine bağlıolduklarından alışbedeli ile değerleneceklerdir. Bu nedenle

değer düşüklükleri için ayrılacak karşılıkların mali karın tespitinde kanunen kabul

edilmeyen gider olarak, değer artışlarının ise vergi dışıgelir olarak dikkate alınması

gerekmektedir.

Denetim esnasında değer düşüklüklerinin kanunen kabul edilmeyen gider,

değer artışlarının ise vergi dışıgelir olarak kaydedildiği kontrol edilmelidir.

4.3.9 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabının Denetimi

Mali duran varlıklar hesap grubunda yer alan diğer hiçbir hesabın kapsamına

girmeyen mali duran varlıkların izlendiği bir hesaptır.

Uygulamada çok sık kullanılmayan bu hesabın denetiminde; bu hesaba kayıtlı

menkul kıymetlerin türlerine uygun olarak değerlenip değerlenmediği kontrol

edilmelidir.

4.3.10 249 Diğer Mali Duran Varlıklar KarşılığıHesabının Denetimi

Diğer Mali Duran Varlıkların değerinde sürekli ya da önemli ölçüde meydana

gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.

241, 244 ve 247 hesaplarıanlatırken değindiğimiz hususlar bu hesap için de

geçerlidir. Değer düşüklüğü meydana gelen menkul kıymetin türü dikkate alınarak

ayrılan karşılığın kanunen kabul edilmeyen gider olup olmadığıkontrol edilmelidir.
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4.4 Maddi Duran Varlık Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel

Denetimi

4.4.1 250 Arazi ve Arsalar Hesabının Denetimi

Bu hesapta işletmeye ait hertürlü arazi ve arsa izlenir.

V.U.K’nun 269 maddesine göre gayrimenkuller, gayrimenkullerin mütemmim

cüzü ve teferruatı, tesisat ve makineler, gemiler ve diğer taşıtlar, gayrimaddi haklar

maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeli V.U.K’nun 262. maddesine göre bir iktisadi

kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılmasımünasebetiyle yapılan ödemelerle

bunlara ilişkin diğer giderlerin toplamıdır. V.U.K’nun 270. maddesine göre aşağıdaki

giderler de gayrimenkullerin maliyet bedeline dahildir;

- Makine ve tesisat gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri,

- Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden

doğan giderler.

Yine V.U.K’nun 163, G.V.K’nun 187 no’lu Genel Tebliğleri uyarınca

yatırımların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin finansmanında kullanılan kredilere

ilişkin faiz ve kur farklarının yatırım dönemine isabet eden kısmıyatırım maliyetine

eklenir. Yatırım tamamlandıktan sonraki döneme ilişkin olanların ise maliyet bedeline

eklenmesi veya doğrudan gider yazılmasıihtiyaridir. Yatırım dönemi söz konusu

iktisadi kıymetin aktife alındığıdönemin sonuna kadar olan süreyi, işletme dönemi ise

bu tarihten sonrasınıifade eder.

Boşarsa ve arazi amortismana tabi tutulmaz, işletmede bir yıldan fazla

kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan

gayrimenkullerle V.U.K’nun 269'uncu maddesi gereğince gayrimenkul gibi değerlenen

iktisadi kıymetler, alet, edavat, mefruşat, demirbaşve sinema filmleri amortisman

mevzuunu teşkil eder. Arsa ve arazi ancak üzerine inşaa edilen kıymetlerle birlikte

amortismana tabi tutulur.
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Yeniden değerleme, işletmelerin bilançolarında maliyet bedelleri ile yer alan

amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değerlerinin paranın değerindeki düşme nedeniyle

oluşan artışıtelafi etmek amacıyla Maliye Bakanlığınca yayınlanan bir oranla

çarpılmasıböylelikle sabit kıymetlerin güncel değerleriyle bilançoda yer almasının

sağlanmasıdır.69

Yukarıda da belirtildiği üzere amortismana tabi iktisadi kıymetler yeniden

değerlemeye tabi tutulur. Boşarsa ve arazi yıpranmaya, aşınmaya ve genel olarak değer

düşüklüğüne maruz kalmadığıiçin amortismana tabi tutulmaz ve bu nedenle yeniden

değerleme uygulamasına da konu edilemez.

5024 sayılıkanun ile yürürlüğe giren enflasyon düzeltmesi uygulaması

kapsamında yeniden değerleme müessesi kaldırılmıştır. Yeniden değerlemeye konu

edilmeyen boşarazi ve arsa enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan düzeltilmişdeğerleri

işletme kayıtlarında yer alacaktır.

4.4.2 251 Yeraltıve Yerüstü Düzenleri Hesabının Denetimi

Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için yeraltında

veya yerüstünde inşa edilmişher türlü yol, hark, köprü, tünel, bölme, sarnıç, iskele vb

yapıların izlendiği hesaptır.

Yer altıve yerüstü düzenleri 250 Arazi ve Arsalar hesabında değinildiği gibi

maliyet bedeli ile değerlenir. Denetim esnasında yer altıve yerüstü düzenlerinin maliyet

bedeli ile değerlenip değerlenmediği kontrol edilmelidir. Yine V.U.K’nun 163 ve

G.V.K’nun 187 no’lu Genel Tebliğleri uyarınca yatırımların ve amortismana tabi

iktisadi kıymetlerin finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz ve kur farklarının

yatırım dönemine isabet eden kısmıyatırım maliyetine eklenip eklenmediği kontrol

edilmelidir.

69 N. Kemal Gündüz ve Necati Perçin, Amortismanlar ve Yeniden Değerleme, Ankara: Yaklaşım
Yayıncılık, 1999, s.404.
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Yeraltıve yerüstü düzenleri arazi ve arsalardan farklıolarak yeniden

değerlemeye ve amortismana tabi tutulurlar. Ancak bilindiği üzere 5024 sayılıkanunun

yürürlüğe girmesi ile yeniden değerleme uygulamasıyürürlükten kaldırılmıştır.

Enflasyon düzeltmesi hükümleri öncesi dönemlere ilişkin yeniden değerleme

işlemlerinin doğru yapıldığıkontrol edilmeli, 5024 sayılıkanunun yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren Yer altıve Yerüstü Düzenlerinin yeniden değerlemeye tabi tutulmayıp

yeni hükümlere göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğu kontrol edilmelidir.

Yer altıve yerüstü düzenleri için enflasyon düzeltmesi öncesinde yeniden

değerlenmişbedelleri üzerinden, enflasyon düzeltmesi sonrasında düzeltilmişbedelleri

üzerinden doğru tutarda amortisman ayrılıp gider yazıldığıkontrol edilmelidir.

4.4.3 252 Binalar Hesabının Denetimi

Bu hesapta işletmenin hertürlü binalarıve bunların ayrılmaz parçalarıtakip

edilir.

Binalar da diğer maddi duran varlıklar gibi maliyet bedeli ile değerlenir. Ancak

binanın maliyetine üzerine yapıldığıarsa ve arazinin maliyeti de dahil edilir. Yine

V.U.K’nun 163 ve G.V.K’nun 187 no’lu Genel Tebliğleri uyarınca yatırımların ve

amortismana tabi iktisadi kıymetlerin finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz ve

kur farklarının yatırım dönemine isabet eden kısmıyatırım maliyetine eklenip

eklenmediği kontrol edilmelidir.

Binalar 5024 sayılıkanun öncesi hükümlere göre yeniden değerlemeye tabi

tutulabilmekteydi. Ancak daha önce de değindiğimiz gibi 5024 sayılıkanun ile yeniden

değerleme uygulamasıyürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle denetim esnasında önceki

hükümlere göre yeniden değerleme işlemlerinin doğru yapılıp yapılmadığıkontrol

edilmelidir. Yeni hükümlerden sonrasıiçin ise enflasyon düzeltmesinin doğruluğu

kontrol edilmelidir.

Binalar için özellik arz eden bir durum ise; 5024 sayılıkanundan önceki

hükümlere göre binalara yeniden değerlenmişbedelleri üzerinden değil maliyet bedeli

üzerinden amortisman ayrılabilmekteydi. 5024 sayılıkanunun yürürlüğe girmesi ile
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binalar için enflasyon düzeltmesi sonrasıdeğerleri üzerinden amortisman ayrılmasına

olanak tanınmıştır. Denetim esnasında önceki yıllarda ayrılan amortismanların maliyet

bedeli üzerinden ayrılıp ayrılmadığı, yeni ayrılan amortismanların ise enflasyon

düzeltmesi sonrasında oluşan değerler üzerinden ayrılıp ayrılmadığıkontrol edilmelidir.

Yine tapu işlemleri gerçekleştirilene kadar binalar işletme aktifine alınamaz.

Bu nedenle satışvaadi sözleşmesi ile bu hesaba kayıt yapılamaz. Bu türdeki işlemler

için ödenen paralar tapu işlemleri tamamlanana kadar avans niteliği taşıyacağından 259

Verilen Avanslar hesabında takip edilmesi gerekir.70

4.4.4 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabının Denetimi

Üretimde kullanılan her türlü makine tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve

bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin izlendiği hesaptır.

Tesis, makine ve cihazlar maliyet bedeli ile değerlenir. Yatırım döneminde

ortaya çıkan kur farklarıve kredi faizlerinin maliyet bedeline eklenmesi zorunludur.

Tesis, makine cihazın işletme aktifine alındığıdönemden sonra ortaya çıkan kur farkıve

faiz giderlerinin ise maliyete eklenip eklenmemesi ihtiyaridir. Söz konu durumlara

uygun hareket edilip edilmediği kontrol edilmelidir.

Tesis, makine ve cihazlar için önceki yıllarda yeniden değerlenmişbedeller

üzerinden, yeniden değerlemenin kaldırılmasından sonra enflasyon düzeltmesine tabi

tutulmuşbedelleri üzerinden amortisman ayrılabilmektedir. Enflasyon düzeltmesi

öncesi ve sonrasıayrılan amortismanların, yeniden değerlemelerin ve enflasyon

düzeltmesinin doğruluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

4.4.5 254 Taşıtlar Hesabının Denetimi

İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtlar bu hesapta izlenir.

Taşıtlar da diğer sabit kıymet kıymetler de olduğu gibi maliyet bedeli ile

değerlenir. Bir taşıtın iktisap tarihindeki yolcu veya eşya kapasitesini genişletmek veya

70 Kumkale, s. 767.
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geliştirmek suretiyle iktisadi kıymetini sürekli olarak arttıran giderlerle bir motorlu kara

nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut

olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler de maliyet bedeline

eklenmesi gereken giderlerdendir.71

Enflasyon düzeltmesi uygulaması öncesinde yeniden değerlemeye tabi

tutulabilmekteydiler. Enflasyon düzeltmesi uygulaması sonrasında enflasyon

düzeltmesine tabi tutulmuşdeğerleri ile kayıtlarda gösterilirler.

Taşıtlar üzerinden amortisman ayrılabilmektedir. Ancak binek otomobiller için

aktife kaydedildikleri ay dahil olmak üzere sonraki aylara isabet eden kısım kadar

amortisman ayrılır ve aktife kayıt edildiği dönemde ayrılamayan amortisman taşıtın itfa

olacağıyılda gider yazılmak üzere nazım hesaplarda veya 280 Gelecek Yıllara Ait

Giderler Hesabında takip edilebilir. Binek otomobillere ilişkin tam yıllık amortisman

ayrılıp gider yazılmadığıkontrol edilmelidir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30. maddesine göre faaliyetleri kısmen veya

tamamen binek otomobillerin kiralanmasıveya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu

amaçla kullandıklarıhariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerin alış

vesikalarında gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz. Denetim

esnasında söz konusu katma değer vergisinin indirim konusu yapılmadığı

doğrulamalıdır.

İndirimi mümkün olmayan katma değer vergisi gider veya maliyet unsuru

olarak değerlendirilebilecektir. Bu konuda mükellefe seçimlik hak tanınmıştır. Ancak

23 seri no’lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde bu seçimlik hakkın işin

mahiyetine göre kullanılabileceği belirtilmişolup işin mahiyetinden bahsedilmemiştir.72

71 Yalçın Demirsoy, “Enflasyon Muhasebesine Göre Vergi Hukukumuzda Tüm Yönleriyle 25 Maddi
Duran Varlıklar (Kurgu-İşleyiş-Enflasyon Düzeltmesi-Amortisman Uygulaması-Eski ve Yeni
Uygulamanın Karşılaştırılması-SatışKazancının Hesabı)”, E-Yaklaşım Dergisi, Nisan 2005, Sayı21,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005046468.htm, (Erişim: 14 Nisan 2005), (par.505).
72 Zekai Özcan, “Binek Otomobillerde Katma Değer Vergisi İndirimi”, E-Yaklaşım Dergisi, Nisan 2005,
Sayı21, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005046457.htm, (Erişim: 14 Nisan 2005),
(par.20).
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Daha sonra herhangi bir vergi cezasıile karşılaşmamak için söz konusu katma

değer vergisinin maliyete eklenmesi mükellefin lehine olabileceği gibi, gider

yazılmamasınedeniyle vergi matrahınıartırmasıda mükellefin aleyhine olacaktır.

Ayrıca binek otomobillere ilişkin olarak ödenen Motorlu Taşıt Vergileri vergi

kanunlarımız açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir.

254 Taşıtlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon

muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap

enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.4.6 255 Demirbaşlar Hesabının Denetimi

İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinden kullanılan hertürlü büro, makine ve

cihazlarıile döşeme, masa, koltuk, dolap, mabilya gibi maddi varlıklar bu hesapta

izlenir.

Alet, edevat, mefruşat ve demirbaşeşya maliyet bedeli ile değerlenir. Kanunen

belirlenen belirli bir tutarıaşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar doğrudan gider

yazılabilir. Söz konusu tutar 2005 yılıiçin 480 YTL olup her yıl bir önceki yıla göre

yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Ancak iktisadi ve teknik bütünlük

arzedenlerde bu tutar topluca dikkate alınır.

İktisadi ve teknik bütünlük bir işletmede belirli bir fonksiyon etrafında

birleşerek bir üretimde bulunan veya üretime herhangi bir safhada bir değer

kazandıracak nitelikteki bir fonksiyonu birbirini tamamlayarak yerine getiren değerler

topluluğudur.73

Demirbaşlar hesabında takip edilen iktisadi kıymetler 5024 sayılıkanun öncesi

hükümlere göre yeniden değerlemeye tabi tutulabilmekteydi. Ayrıca kanunda belirtilen

tutardan daha yüksek bir bedele sahip demirbaşların aktifleştirilmesi ve amortismana

73 Özgür Şimşek, “DemirbaşEşyanın Değerlemesi, Yeniden Değerleme ve Yenileme Fonu Uygulaması”,
Vergi DünyasıDergisi CD-ROM, Aralık 1998, Sayı208, (par.12.).
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tabi tutulması zorunludur. Ancak eğer kanuni tutarın altında kalıyorlarsa

aktifleştirilmeleri ve amortismana tabi tutulmalarıihtiyaridir.

Söz konusu limitlere dikkat edilerek aktifleştirilmesi gereken bir sabit kıymetin

doğrudan gider yazılmadığı, aktifleştirme esnasında iktisadi ve teknik bütünlük

kavramlarının dikkate alındığıkontrol edilmelidir.

255 Demirbaşlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon

muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap

enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.4.7 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabının Denetimi

Yukarıda belirtilen maddi duran varlık hesaplarının hiçbirinin kapsamına

girmeyen diğer maddi duran varlıkların izlendiği hesaptır.

Bu hesapta takip edilen sabit kıymetler 5024 sayılıkanun öncesi hükümlere

göre yeniden değerlemeye tabi tutulabilmekte ve bu sabit kıymetler için yeniden

değerlenmişbedelleri üzerinden amortisman ayrılabilmekteydi. 5024 sayılıkanun

sonrasında yeniden değerleme kaldırılmışolmakla beraber bu sabit kıymetler için

enflasyon düzeltmesi sonrasında oluşan bedeller üzerinden amortisman

ayrılabilmektedir. Denetim esnasında söz konusu değerleme işlemlerinin ve ayrılan

amortismanların doğruluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

4.4.8 257 BirikmişAmortismanlar Hesabının Denetimi

Maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinden hesaben

yok edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.

Amortisman, iktisadi kıymetlerin değerleme hükümlerine göre belirlenen

değerlerinin, kullanılabilecekleri sürede yok edilmesi ve gider yazılmasıdır.74 5024

sayılıkanunun yürürlüğe girmesi ile iktisadi kıymetlerin enflasyona göre düzeltilmiş

değerleri üzerinden amortisman ayrılmaktadır.

74 Türmob, Dönemsonu İşlemleri, Ankara: Türmob YayınlarıNo.105, 2000, s.76.
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Amortismana ilişkin hükümler V.U.K’nun 313-321. maddelerinde

düzenlenmiştir.

- Amortisman ayrılabilmesi için gereken koşullar şunlardır;

- İşletmede bir yıldan fazla kullanılma,

- Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunma,

- Envantere dahil olma,

- İktisadi kıymetin K.D.V hariç değeri belli bir haddin üzerinde olmalıdır.(2005

yılıiçin bu had daha önce de belirttiğimiz gibi 480 YTL olup 2006 yılında 520 YTL’dir

. Her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.)

V.U.K’nun 315, Mükerrer 315 ve 316. maddelerinde amortisman hesaplama

yöntemleri anlatılmıştır. Söz konu kanun maddelerinde adıgeçen 4 adet amortisman

hesaplama yöntemi şöyledir;

a) Normal Amortisman:

Bu yöntemde iktisadi kıymetler mükellef tarafından serbestçe belirlenen ancak

% 20 aşamayan bir oranla amortismana tabi tutulmakta ve asgari 5 yıl içerisinde amorti

edilmekteydiler. 5024 sayılıkanun yürürlüğe girmesi ile genel bir oranın kullanılması

yerine Maliye Bakanlığınca açıklanan faydalıömür listeleri ve buna göre hesaplanmış

amortisman oranlarının kullanılmasızorunlu hale getirilmiştir. Ancak 01.01.2004

tarihinden önce iktisap edilen iktisadi kıymetler için 5024 sayılıkanun öncesi

hükümlerin uygulanmasına devam edilmektedir.

b) Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman:

Bu usulde amortisman oranıeski ve yeni hükümler açısından değişmemektedir.

Normal amortisman yönteminde kullanılabilecek oranın iki katıdır. Bu yöntemde

amortisman, iktisadi kıymetin enflasyona göre düzeltilmişdeğerinden o güne kadar

ayrılmış amortismanların enflasyona göre düzeltilmiş tutarlarının düşülmesi ile

bulunacak net değer üzerinden hesaplanır. Böylelikle her yıl ayrılacak amortisman tutarı
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değişmekte ve faydalıömrün sonunda iktisadi kıymetin kalan net değeri amortisman

gideri olarak yok edilmektedir. İsteyen mükellefler bu yöntemden normal amortisman

yöntemine geçişyapabilirler ancak normal amortisman yönteminden bu yönteme geçiş

yapılamaz.

c) Madenlerde Amortisman Yöntemi:

V.U.K’nun 316. maddesine göre; “İşletme sebebiyle içindeki cevherin

azalmasından dolayımaddi değerini kaybeden madenlerin ve taşocaklarının imtiyaz

veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatlarıüzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri

gözönünde tutulmak ve her maden veya taşocağıiçin ayrıayrıolmak üzere Maliye ve

Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir.”

d) Fevkalade Amortisman :

V.U.K’nun 317. maddesine göre “amortismana tabi olup:

1. Yangın, deprem, su basmasıgibi afetler neticesinde değerini tamamen veya

kısmen kaybeden;

2. Yeni icatlar dolayısiyle teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya

kısmen kullanılmaz bir hale gelen;

3. Cebri çalışmaya tabi tutulduklarıiçin normalden fazla aşınma ve yıpranmaya

maruz kalan;

Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatlarıüzerine ve

ilgili bakanlıkların mütalaasıalınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için

işin mahiyetine göre ayrıayrıbelli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman

nispetleri" uygulanır.”

5024 sayılıkanunun yürürlüğe girmesi ile amortisman konusunda önemli

değişiklikler yapılmıştır. Genel oran uygulamasından faydalıömür uygulamasına

geçilmişfarklıiktisadi kıymet türleri için farklıfaydalıömürler tespit edilmişbuna bağlı

olarak farklıamortisman oranlarıbelirlenmiştir. 5024 sayılıkanun öncesinde yeniden
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değerleme hükümleri çerçevesinde amortismanlar yeniden değerlenmiş bedeller

üzerinden ayrılmaktaydı. Birikmiş amortismanlar da yeniden değerlemeye tabi

tutulmaktaydı. 5024 sayılıkanun sonrasında bu uygulamaya son verilmişolup iktisadi

kıymetlerin enflasyona göre düzeltilmişdeğerleri üzerinden amortisman ayrılmaya ve

birikmişamortismanlar da enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaya başlanmıştır.

Denetim esnasında mükellefçe seçilen amortisman yöntemine ve iktisadi

kıymetin türüne uygun olarak doğru amortisman oranının kullanılıp kullanılmadığı,

01.01.2004 tarihinden önce iktisap edilen iktisadi kıymetler için önceki hükümlere göre

amortisman ayrılıp ayrılmadığı, iktisadi kıymetlerin enflasyona göre düzeltilmiş

değerleri üzerinden amortisman ayrılıp ayrılmadığıve söz konusu amortisman tutarının

doğru hesaplanıp hesaplanmadığıkontrol edilmelidir.

4.4.9 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Denetimi

İşletmede, yapımısüren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına

aktarılacak olan, her türlü madde, malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili

harcamaların izlendiği hesaptır.

Henüz aktifleştirilmesi gerçekleştirilmediği için bunlar için amortisman

ayrılmaz.

Bu hesabın incelenmesi esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus

yatırım indirimi uygulamasıdır. Yatırım indirimi, bilanço esasına göre defter tutan gelir

ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yapmışolduklarıyatırım harcamalarının belirli bir

orana isabet eden kısmının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim

olarak dikkate alınmasıesasına dayanmaktadır.75 Söz konusu hesabın ve yatırım

indirimi istisnasının denetimi sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi yerinde

olacaktır;

75 Cem Tekin, “Yeni ve Eski Sistem Uyarınca Yararlanılamayan Yatırım İndiriminin Enflasyona Karşı
Korunması”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Şubat 2005, Sayı2, http://www.mevbank.com, (Erişim: 28
Nisan 2005), (par.1).
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Hesabın incelemesi sırasında yatırım indiriminden yararlandırılan söz konusu

iktisadi kıymetlerin G.V.K’nun 19. maddesinde açıklanan yatırım indiriminden

yararlandırılamayacak iktisadi kıymetlerden olup olmadığıkontrol edilmelidir.

4842 sayılıKanun ile 24.04.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yatırım

indirimi konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Ve mükelleflere eski veya yeni

hükümlerden yararlanma konusunda seçimlik hak tanınmıştır.

Yatırım indirimi uygulamasına istisnaya konu iktisadi kıymete ilişkin

harcamaların yapıldığıyılda başlanır ve indirilecek tutara ulaşıncaya kadar devam edilir.

Yatırım harcamalarının yapıldığı yılda kazancın yetersiz olması nedeniyle

yararlanılamayan istisna tutar izlenilen dönemlerde artırılarak dikkate alınır.

Cari yılda hem eski yıllardan devreden hem de cari yılda fiilen yapılan

yatırımlara ilişkin hesaplanan yatırım indirimi bulunmasıdurumunda önceliğin hangi

yatırım indirimine verileceği konusunda yeni hükümlerde herhangi bir belirleme

yapılmamışmükellef serbest bırakılmıştır. Ancak eski hükümlerin bir süre daha

uygulanmasına devam edilecektir. Eski hükümler çerçevesinde birinci olarak önceki

dönemlerde yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan ancak kazanç yetersizliği

nedeniyle indirimi mümkün olmadığıiçin cari döneme devreden yatırım indirimi, ikinci

olarak içinde bulunulan dönemde yapılan yatırım harcamalarıüzerinden hesaplanan

yatırım indirimi, üçüncü ve son olarak da takip eden yılda yapılmasıöngörülen yatırım

harcamalarıüzerinden hesaplanan yatırım indirimi dikkate alınacaktır. Birden fazla

teşvik belgesinin bulunmasıhalinde aynıgruba giren yatırım indirimi tutarlarına ilişkin

olarak yatırım belgelerinin tarihleri esas alınarak indirim sırasıbelirlenir. Eski ve yeni

hükümlere göre yatırım indirimi hakkının bulunmasıhalinde hangisine öncelik

vereceğini mükellef kendisi seçer.76

4842 sayılı kanunla yapılan değişiklikler öncesinde yapılan yatırım

harcamalarının ilgili yıl kazancından indirilemeyen kısmımükellefçe önceki

hükümlerden yararlanılmasıyönünde bir tercih kullanılmışsa izleyen yıllarda V.U.K

76 Gürol Ürel, “Yatırım İndirimi Uygulaması”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran 2004, Sayı6,
http://www.mevbank.com, (Erişim: 20 Kasım 2004), (par.104).
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hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak

uygulanır. 24.04.2003 tarihinden sonra yapılan yatırımlar ve mükellefçe yeni

hükümlerden yararlanılmasıyönünde tercih yapılmışolan eski yatırımlar için 5024

sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile bir takım değişiklikler getirilmiştir. Bu

değişikliklerle beraber söz konusu mükellefler enflasyon düzeltmesi uygulanan

dönemlerde yatırım indirimi istisna tutarının hesaplanmasında amortismana tabi iktisadi

kıymetlerin aktife alındıklarıhesap dönemi sonundaki düzeltilmişdeğerlerini esas

alabilecekler, yararlanılamayan yatırım indirimi tutarınıizleyen yıllarda Devlet İstatistik

Enstitüsü Toptan Eşya FiyatlarıGenel Endeksinde meydana gelen artışoranında

artırarak dikkate alabileceklerdir.77

4842 sayılıKanunla G.V.K’nun kurum kazançlarıüzerinden yapılacak gelir

vergisi tevkifatının düzenlendiği 94. maddesinin 6/b bendinde yapılan değişiklik ile

kurumlar vergisinden istisna kazançlar üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı

uygulamasına son verilmiştir. Ancak 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara

istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcamalarınedeniyle

yararlanılan yatırım indirimi tutarlarıüzerinden 4842 sayılıKanunla eklenen Geçici 61.

madde hükmü uyarınca gelir vergisi tevkifatıyapılmaya devam edilecektir.78

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.4.10 259 Verilen Avanslar Hesabının Denetimi

Bu hesap yurt içinden ve yurt dışından satın alınmak üzere siparişedilen maddi

duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.

77 Başak İyidoğan, “Yatırım İndirimi ve 5024 ile 5228 SayılıKanunlardan Sonraki Durumu”, E-Yaklaşım
Dergisi, Kasım 2004, Sayı16, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004114958.htm,
(Erişim: 11 Aralık 2005), (par.20).
78 Cem Tekin, “Yatırım İndirimi Üzerinden Tevkifat Yapılacak Durumlar ve Ödeme Zamanı”, Lebib
Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2004, Sayı7, http://www.mevbank.com, (Erişim: 28 Nisan 2005),
(par.1).
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Türk lirasıolarak verilen avanslar mukayyet değeri ile değerlemeye tabi

tutulurken, yabancıpara olarak verilen avanslar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez

Bankasınca yayınlanan döviz alışkuru ile değerlenir. Değerleme sonucunda oluşan fark

646 Kambiyo Karlarıveya 656 Kambiyo ZararlarıHesabına kaydedilerek dönem kar

zararıile ilişkilendirilmelidir.

Verilen avansların yaşlandırılmasıyapılarak uzun süreden beri bekleyen, duran

varlığa dönüşmeyen veya geri alınmayan avansların üzerinde durulmalıdır. Uzun

süreden beri bir sonuca bağlanamamışavanslar işletmenin faturasız mal ve hizmet

aldığının bir göstergesi olabilir.

Avans olarak gönderilmişgözüken paraların gerçekten banka hesaplarından

çıktığıve söz konusu firmaya gönderildiği kontrol edilmelidir.

259 Verilen Avanslar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden

bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.5 Maddi Olmayan Duran Varlık Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla

Vergisel Denetimi

4.5.1 260 Haklar Hesabının Denetimi

İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde

edilen bazıhukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı

kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaların takip edildiği

hesaptır.

Haklar gayrimenkuller gibi maliyet bedeli ile değerlenir. Aktife alınan haklara

ilişkin olarak aktifleştirildiği hesap dönemi sonuna kadar çeşitli nedenlerle ortaya

çıkabilecek kur farkı, faiz gibi gider unsurlarının maliyet bedeline dahil edilmesi

gerekmekte olup daha sonraki dönemlerde ortaya çıkabilecek bu tür gider unsurlarının

isteğe bağlıolarak maliyete dahil edilmesi veya ilgili yıllarda gider yazılmasıihtiyaridir.
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Denetim esnasında maliyet bedeline dahil edilmesi gereken unsurların maliyete dahil

edilip edilmediği kontrol edilmelidir.79

Haklar enflasyon düzeltmesi hükümleri öncesinde yeniden değerlemeye tabi

tutulamamaktaydıdenetim esnasında önceki yıllarda bu duruma uygun hareket edilip

edilmediği kontrol edilmelidir. Enflasyon düzeltmesi hükümleri ile haklarıdeğerleme

fırsatıtanınmıştır.

Haklar üzerinden amortisman ayrılabilmektedir. Enflasyon düzeltmesi

hükümleri öncesinde hakların maliyet bedeli, 5024 sayılıkanunun yürürlüğe girmesi ile

düzeltilmişdeğerleri üzerinden ayrılan amortismanların doğruluğu kontrol edilmelidir.

260 Haklar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon

muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap

enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.5.2 261 Şerefiye Hesabının Denetimi

Bu hesap, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin

rayiç bedelle hesaplanan öz varlık değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde

kullanılır.

Şerefiye, bir işletmenin satınalınmasıhalinde satın alan firmanın, satın aldığı

firmadaki tüm mal varlıklarının toplam piyasa değerlerinin üzerinde bir ödemede

bulunmasıhalinde ortaya çıkan fazlalıktır.80

Şerefiyenin mukayyet değer ile değerlenip değerlenmediği, eşit miktarlarda 5

yıl içerisinde itfa edilip edilmediği ve geçmişyıllarda yeniden değerlemeye tabi

tutulmadığı, enflasyon düzeltmesi hükümleri çerçevesinde düzeltmeye tabi tutulduğu ve

düzeltilmişdeğerler üzerinden amortisman ayrıldığıkontrol edilmelidir.

79 Mustafa Kaşif, “Gayrimaddi Hakların Değerlemesi”, Vergi DünyasıDergisi CD-ROM, Aralık 1998,
Sayı208, (par.24).
80 S. Sabit Durlanık, “Şerefiyenin Muhasebeleştirilmesi Üzerine Görüşler”, Vergi DünyasıDergisi CD-
ROM, Kasım 2000, Sayı231, (par.6).
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261 Şerefiye hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon

muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap

enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.5.3 262 Kuruluşve Örgütlenme Giderleri Hesabının Denetimi

İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak

genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin

aktifleştirilmeleri durumunda izlendiği hesaptır.

Kuruluşve örgütlenme giderlerinin aktifleştirilmesi ihtiyaridir. Ancak gerçek

kişilere, şahıs şirketlerine kuruluşve örgütlenme giderlerini aktifleştirme imkanı

verilmemiştir. Kuruluşve örgütlenme giderlerinin kısmen aktifleştirilmesi, kısmen gider

yazılmasıolanağıbulunmamaktadır. Aktifleştirilen kuruluşve örgütlenme giderleri

mukayyet değeri ile değerlenmekte, enflasyon düzeltmesi uygulamasına tabi

tutulmaktadır. Gider kaydedilmeyip aktifleştirilen kuruluşve örgütlenme giderleri

mukayyet bedelleri üzerinden 5 yılda eşit tutarlarla itfa edilebilmektedir. 5024 sayılı

kanun öncesi hükümlere göre kuruluşve örgütlenme giderleri yeniden değerleme

kapsamının dışında tutulmuştur.81 Denetim esnasında söz konusu hususlara uygun

hareket edilip edilmediği kontrol edilmelidir.

262 Kuruluşve Örgütlenme Giderleri hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.5.4 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının Denetimi

İşletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, mevcutların geliştirilmesi ve

benzeri amaçlarla yapılan her türlü harcamalardan aktifleştirilen kısmın izlendiği

hesaptır.

81 Tugay Öncel, “Tekdüzen Muhasebe ve Vergi Hukuku Açısından Kuruluşve Örgütlenme Giderlerinin
Durumu ve Öneriler”, Vergi DünyasıDergisi CD-ROM, Ekim 2001, Sayı242, (par.22).
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Aktifleştirilen araştırma geliştirme giderleri 5 yılda eşit miktarlarda

amortismana tabi tutulur ve 5024 sayılıkanun öncesi hükümler çerçevesinde yeniden

değerlemeye tabi tutulamamaktadır.

Mükellefler dönem içinde yaptıklarıAr-Ge harcamalarının %40’ınıbeyanname

üzerinde kazançtan indirebileceklerdir. Ancak daha sonra uzman kuruluşlarca

hazırlanan “Ar-Ge Projesi Değerlendirme Raporu”nun olumsuz olmasıhalinde söz

konusu indirim nedeniyle eksik ödenen vergilere ilişkin tarhiyat yapılmasısöz konusu

olabilecektir. Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetler için

yatırım indiriminden yararlanılmışolması, Ar-ge indiriminden yararlanılmasına engel

teşkil etmemektedir. Ar-ge indiriminden yararlanacak kurumlar vergisi mükelleflerinin

aynızamanda yatırım indirimi istisnasından yararlanmasıhalinde, öncelikle Ar-ge

indirimi daha sonra yatırım indirimi uygulanacaktır. Gelir vergisi mükellefleri ise

beyanname üzerinde ilk önce yatırım indirimini, daha sonra Ar-ge indirimini

uygulayacaklardır. Ar-ge indirimi nedeniyle kurumlar vergisi matrahına dahil

edilmeyen kazancın dağıtılmasıdurumunda dağıtılan kazançlar üzerinden % 10

oranında tevkifat yapılacaktır.82

263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.5.5 264 Özel Maliyetler Hesabının Denetimi

Kiralanan gayrımenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli

olarak artırılmasıamacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkulün kullanılmasıiçin

yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıkların bedelleri bu

hesapta takip edilir.

82 Mustafa Çolak,“ Araştırma ve Geliştirme (Teknoloji) Harcamalarının Dönem Kazançlarından
İndirilmesi”, E-Yaklaşım Dergisi, Nisan 2005, Sayı 21,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/ 2005046482.htm, (Erişim: 14 Haziran 2005),
(par.30).
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Özel maliyetler, maliyet bedelleri ile aktifleştirilir ve kira süresine göre eşit

yüzdelerle itfa edilir. Böylelikle özel maliyet bedellerinin itfa edilmesinde kıst ve azalan

bakiyeler yöntemleri kullanılmayacaktır. Kira süresi dolmadan kiralanan gayrımenkulün

boşaltılmasıhalinde itfa edilmemişolan giderler boşaltma yılında bir defada gider

yazılır. Özel maliyetlerle ilgili en önemli hususlardan biri kira süresinin tespit

edilmesidir. 1 yıllık sürelerle yapılan kira sözleşmelerinin her yıl yenilenmesi, bu süre

içerisinde yüksek tutarlarda özel maliyet harcamasıyapılmasımuvazaalıişlem

yorumlarına yol açabilecektir. Kiralama süresinin bir yıl olmasıdurumunda yapılan

yüksek tutarlıözel maliyet bedeli harcamalarının kiraya verene bedelsiz teslim olarak

değerlendirilmesi gerekecektir.

5228 sayılıkanunla yapılan düzenleme ile 31.07.2004 tarihinden itibaren

geçerli olmak üzere, ekonomik ömrü 5 yıldan fazla olan özel maliyet bedelleri yatırım

indiriminden yararlanabileceklerdir. Özel maliyet bedeline ilişkin ekonomik ömrün

hesabında süre, yatırımın tamamlanıp aktife alınmasıve kullanılmaya hazır hale

getirilmesinden itibaren başlanacaktır. Yatırımın tamamlanıp özel maliyet bedelinin

aktife alınmasıve kullanıma hazır hale gelmesinden sonraki kullanıma ilişkin sürenin 5

yıldan az olmasıdurumunda, daha önce indirim konusu yapılan istisna tutarınedeniyle

mükellef cezalıtarhiyatla karşılaşacaktır. Özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamaların

bina inşasına ilişkin olmasıhalinde, söz konusu harcamalarla ilgili yatırım indirimi

istisnasından yararlanılabilmesi için binanın mal ve hizmet üretim yeri olarak inşa

edilmesi gerekmektedir. Mevcut bir bina için yapılan ve özel maliyet bedeli niteliğini

taşıyan harcamaların yatırım indirimine konu olmasımümkün değildir.83

264 Özel Maliyetler hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden

bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

83 Levent Gençyürek, “Özel Maliyet Giderlerinde Yatırım İndirimi Uygulaması”, Yaklaşım Dergisi,
Mayıs 2005, Sayı149, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005056544.htm, (Erişim: 20
Haziran 2005), (par.20).
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4.5.6 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabının Denetimi

Yukarıda sayılanların dışında kalan diğer maddi olmayan varlık kalemlerinin

izlendiği hesaptır.

Uygulamada daha çok işletmenin sahip olduğu bilgisayar programlarının bu

hesapta aktifleştirildiği görülmektedir.

Bu hesaba, maddi olmayan duran varlıklar maliyet bedelleri ile kaydedilir.

Kayıtlımaddi duran varlıklar için amortisman ayrılabilir.

5024 sayılıkanun öncesi hükümler kapsamında, maddi olmayan duran varlığın

özelliğine göre yeniden değerleme yapılabilmekteydi. 5024 sayılıkanunun yürürlüğe

girmesi ile daha öncede değindiğimiz gibi yeniden değerleme uygulamasıkaldırıldı.

Denetim esnasında söz konusu hesaba hangi kıymetlerin kaydedildiği tespit

edilerek yukarda belirtilen hususların kontrol edilmesi yerinde olacaktır.

4.5.7 268 BirikmişAmortismanlar Hesabının Denetimi

Bu hesap maddi olmayan duran varlık bedellerinin kullanılabilecekleri süre

içerisinde yok edilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Daha önce 257 BirikmişAmortismanlar hesabınıanlatırken değindiğimiz

hususlar bu hesap içinde geçerli olduğundan yeniden değinilmeyecektir. Özel

maliyetlerin itfa edilmesinde sözleşmede yazılan sürenin ve muvazaalıdurumların

kontrol edilmesi mükellef şirketin herhangi bir vergi cezasıile karşılaşmamasıiçin

yerinde olacaktır.

İktisadi kıymetlerin enflasyona göre düzeltilmiş değerleri üzerinden

amortisman ayrılıp ayrılmadığıve önceki yıllarda ayrılmışolunan amortismanların

enflasyon muhasebesinin uygulandığıdönemlerde taşıma katsayısıile bilanço tarihine

taşındığıkontrol edilmelidir.
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4.5.8 269 Verilen Avanslar Hesabının Denetimi

Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek yurtiçi, gerekse

yurtdışındaki kişi ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.

Daha önce değinilen verilen avanslar hesapları(159-259 Hs.) ile aynıözellikte

olduğundan burada tekrardan aynıkonulara değinilmeyecektir.

269 Verilen Avanslar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. Verilen avans, parasal olmayan bir

mahiyet taşıyor ise “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.

4.6 Özel Tükenmeye Tabi Varlık Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla

Vergisel Denetimi

4.6.1 271 Arama Giderleri Hesabının Denetimi

Arama amacıile yapılan ve bununla ilgili giderlerin izlendiği hesaptır. Maden

yatağının işletmeye elverişli olup olmadığının belirlenmesi ve girişnoktalarının

saptanmasıiçin, işletmeye geçmeden önce yapılan arama giderleri ile petrol araştırması

ile ilgili olarak arazinin yerden ve havadan incelenmesine ve gerekli işlem, deneyim ve

jeolojik bilgi almak amacıile yapılan sondaj giderleri gibi yapılan harcamalar bu

hesapta izlenir.

Denetim esnasında, arama faaliyetleri sonucunda üretilebilir, çıkarılabilir

maden bulunup bulunmadığı, eğer bulunamadıysa yapılan harcamaların gider yazıldığı,

eğer maden bulundu ise söz konusu harcamaların aktifleştirilerek mükelleflerin

müracaatıüzerine madenin çıkarılma ömrü ile orantılıolarak Maliye ve Sanayi

Bakanlıklarınca belirlenen süreye uygun olarak amortismana tabi tutulup tutulmadığı

kontrol edilmelidir.

271 Arama Giderleri hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden

bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.
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4.6.2 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabının Denetimi

Açık işletmelerde, maden üstündeki örtüyü kaldırmak veya yer altındaki maden

yataklarına girmek, bu yatakla yer üstü arasındaki genel kütlenin tüketilmesine kadar

sürekli bir bağlantıkurmak ve maden yataklarınıüretime elverişli parçalara bölmek,

gerek insanların, gerekse araçların gidip gelme ve havalandırmalarınıve cevherin

taşınmasınısağlamak amacıyla açılacak olan düşey, yatay ve eğimli yol mecra ve

benzeri faaliyetlerin gerektirdiği giderlere, petrol işletmelerinde kuyu açma, temizleme,

derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere hazırlık için yapılan işçilik, yakıt, tamir ve

bakım, nakliye, ikmal, malzeme vb. giderlerin izlendiği hesaptır.

Bu hesabın denetiminde aktifleştirilen söz konusu giderlerin mükelleflerin

müracaatıüzerine madenin çıkarılma ömrü ile orantılıolarak Maliye ve Sanayi

Bakanlıklarınca belirlenen süreye uygun olarak amortismana tabi tutulup tutulmadığı

kontrol edilmelidir.

272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.6.3 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabının Denetimi

Yukarıda değinilen özel tükenmeye tabi varlıkların kapsamına girmeyen diğer

özel tükenmeye tabi varlıkların izlediği hesaptır.

Denetim esnasında söz konusu hesaba kaydedilen varlıkların neler olduğu

herhangi bir hata ve hileye sebebiyet vermemek için kontrol edilmelidir.

4.6.4 278 BirikmişTükenme PaylarıHesabının Denetimi

Özel tükenmeye tabi varlıklar hesap grubunda yer alan kalemler, tükenme payı

ayrılarak itfa edilir. Söz konusu kalemler için ayrılan tükenme paylarıbu hesapta takip

edilir.
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Hesabın denetiminde söz konusu özel tükenmeye tabi varlıklar için belirlenmiş

tükenme sürelerine uygun olarak tükenme payıayrılıp ayrılmadığıkontrol edilmelidir.

278 BirikmişTükenme Paylarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.6.5 279 Verilen Avanslar Hesabının Denetimi

Özel tükenmeye tabi varlıklar için yapılan avans ödemelerinin izlendiği

hesaptır.

Daha önceki verilen avanslar (159,259 Hs) hesaplarıiçin değinilen hususlar bu

hesap için de geçerli olduğundan burada tekrardan üzerinde durulmayacaktır.

269 Verilen Avanslar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. Verilen avans, parasal olmayan bir

mahiyet taşıyor ise “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.

4.7 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir TahakkuklarıHesaplarının

İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

4.7.1 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının Denetimi

Bu hesap, peşin ödenen ve dönem içinde ilgili gider hesaplarına

kaydedilmemesi gereken, gelecek yıllara ait giderleri izlemek için kullanılır.

Bu hesapta takip edilen giderlerden kısa vadeli hale gelenler 180 Gelecek

Aylara Ait Giderler Hesabına alınarak takip edilir.

Daha önce 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabıiçin değinilen hususlar bu

hesap için de geçerli olduğundan burada tekrardan üzerinde durulmayacaktır.
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280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaklardır.

4.7.2 281 Gelir TahakkuklarıHesabının Denetimi

Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydıbir yıl veya

daha sonraki yıllarda yapılacak gelirlerin içinde bulunulan döneme ait olan kısımlarının

kaydedildiği hesaptır.

Bir yıldan daha kısa dönemlerde gerçekleşecek olan gelir tahakkukları181

Gelir Tahakkuklarıhesabında takip edilir.

Denetim esnasında vadesi bir yıldan daha uzun, tahakkuk etmişgelirlerin, bu

hesabın borcuna ve ilgili gelir hesabının alacağına kaydedilerek dönem karıile

ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği kontrol edilmelidir.

281 Gelir Tahakkuklarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

4.8 Diğer Duran Varlık Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel

Denetimi

4.8.1 291 Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının

Denetimi

Satın alınan veya imal edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili, bir

yıldan daha uzun sürede indirilebilecek nitelikteki Katma Değer Vergisinin izlendiği

hesaptır.

4369 sayılıkanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 31. maddesi, 3.

maddesinin d bendi, 10. maddesinin f bendi, 20. maddesinin 3. fıkrasıyürürlükten

kaldırılmış; satın alınan veya işletmede imal ve inşa yoluyla edinilen amortismana tabi

iktisadi kıymetlerle ilgili Katma Değer Vergisinin üç taksitle indirim konusu yapılması
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işlemi ortadan kalkmıştır. Böylelikle 01.01.1999 tarihinden sonra iktisap edilen veya

imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait Katma Değer Vergisi

yüklenildiği ay indirim konusu yapılacaktır. Bu nedenle 291 Gelecek Yıllarda

İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının kullanılabilme olanağıkalmamıştır.84

4.8.2 292 Diğer Katma Değer Vergisi Hesabının Denetimi

Bu hesap, ertelenen, iadesi gereken tahsil edilen ve çeşitli şekillerde ortaya

çıkan diğer Katma Değer Vergisinin bir yılıaşan tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

Söz konusu hesabın denetiminde hesabıoluşturan işlemler ve bunların yasal

dayanaklarıolan belgelerin kontrol edilmesi yeterli olacaktır.

292 Diğer Katma Değer Vergisi hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

4.8.3 293 Gelecek Yıllar İhtiyacıStoklar Hesabının Denetimi

Tedbirli satın alma ve imal etme politikasıgereği ve stok dönüşhızıdüşüklüğü

nedeniyle işletmede bulunan ve işletmenin bir yıllık dönem içinde kullanabileceğinden

daha fazla olan stok kalemleri bu hesapta izlenir.

Kullanım süresi bir yılın altına inenler 15 Stoklar Hesap Grubunda ilgili olduğu

hesaba alınır. 15 Stoklar Hesap Grubunda değinilen hususlar bu hesaba kayıt edilen

stoklar için de geçerlidir.

Bu hesap genel olarak bilgi kullanıcılarına doğru bilgi sağlamak için kullanılır.

İşletmenin uzun dönemde tüketebileceği stoklarını15 Stoklar Hesap Grubu içerisinde

göstermesi, bilgi kullanıcılarıtarafından hesaplanacak stok devir hızıvb. finansal

oranların yanlış hesaplanıp, yorumlanmasına ve yanlış kararlar alınmasına yol

açabilecektir.

84 Kumkale, s. 832.
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Denetim esnasında, hem stokların kayıtlanma şekline hem de bilgi

kullanıcılarının bilgi ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir.

293 Gelecek Yıllar İhtiyacıStoklar hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.8.4 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının

Denetimi

Çeşitli nedenlerle işletmede kullanılma ve satışolanaklarınıyitiren stoklar ve

duran varlıkların izlendiği hesaptır.

Söz konusu hesaba alınan duran varlıklar için ayrılmışamortismanlar da 299

BirikmişAmortismanlar hesabına alınır.

Sözkonusu hesaba kaydedilen iktisadi kıymetlerin tamamen muhasebe

kayıtlarından çıkarılmasıisteniyorsa bu ancak; takdir komisyonuna başvurularak, takdir

komisyonu kararıalınması, bu karar karşılığında söz konusu hesapta takip edilen

iktisadi kıymetlerin zarar yazılmasıile mümkündür.85

Denetim esnasında, kayıtlardan çıkarılan iktisadi kıymetler var ise yukarıda

belirtilen hususa dikkat edilmesi herhangi bir vergi cezasıile karşılaşılmamasıaçısından

yerinde olacaktır.

294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar hesabında takip

edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan

kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

4.8.5 295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabının Denetimi

İzleyen yıldan sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilecek olan peşin ödenen

vergi ve fonların izlendiği hesaptır.

85 Kumkale, s.836.
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İndirilebilme süresi bir yılın altına inen peşin ödenen vergi ve fonlar, 193 Peşin

Ödenen Vergi ve Fonlar hesabına alınarak takip edilir.

Tevkif suretiyle ödenen vergiler için ilgili kurumlardan alınacak yazılar,

ödenen geçici vergiler için ise ödeme makbuzlarıbu hesabın denetiminde indirim

konusu yapılabilecek vergi miktarının belirlenmesi için kontrol edilmelidir.

295 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

4.8.6 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabının Denetimi

Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli duran

varlıklar bu hesapta izlenir.

Denetim esnasında söz konusu hesapta hangi iktisadi kıymetlerin kayıtlı

olduğunun kontrol edilmesi herhangi bir hata veya hileli işleme fırsat verilmemesi

açısından yararlıolacaktır.

4.8.7 298 Stok Değer Düşüklüğü KarşılığıHesabının Denetimi

Bu hesap yangın, deprem, su basmasıgibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek,

kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedeniyle,

stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkmasıveya bunun

dışında diğer nedenlerle gelecek yıllar ihtiyaç stoklarının piyasa fiyatlarında düşmelerin

meydana gelmesi dolayısıyla, kayıplarıkarşılamak için ayrılan karşılıkların izlendiği

hesaptır.

15 Stoklar Hesap Grubu içerisinde değeri düşen stoklar ve stok değer

düşüklüğü karşılığıile ilgili olarak değindiğimiz hususlar bu hesap içinde geçerli

olduğundan burada tekrardan üzerinde durulmayacaktır.
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4.8.8 299 BirikmişAmortismanlar Hesabının Denetimi

Bu gruptaki, amortismana tabi varlıklar için ayrılan amortismanların izlendiği

hesaptır.

Daha önce 257, 268 BirikmişAmortismanlar Hesabıiçin değindiğimiz

hususlar bu hesap için de geçerli olduğundan tekrar üzerinde durulmayacaktır.

5. Kısa Vadeli YabancıKaynak Hesaplarınınİncelenmesi Yoluyla Vergisel

Denetimi

5.1 Mali Borç Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

5.1.1 300 Banka Kredileri Hesabının Denetimi

Bu hesap, banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan kısa vadeli kredilere

ilişkin tutarların izlenmesinde kullanılır.

Hesabın denetiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

Türk Lirasıolan banka kredileri mukayyet bedeli ile, yabancıparalıbanka

kredileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca açıklanan döviz kurları ile

değerlemeye tabi tutulur. Oluşan olumlu farklar 646 Kambiyo Karları, olumsuz farklar

780 Finansman Giderleri Hesabına kaydedilerek sonuç hesaplarına aktarılır.

V.U.K’nun 163, G.V.K’nun 187 no’lu Genel Tebliğleri uyarınca yatırımların

ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz

ve kur farklarının yatırım dönemine isabet eden kısmıyatırım maliyetine eklenir.

Yatırım tamamlandıktan sonraki döneme ilişkin olanların ise maliyet bedeline

eklenmesi veya doğrudan gider yazılmasıihtiyaridir. Yatırım dönemi söz konusu

iktisadi kıymetin aktife alındığıdönemin sonuna kadar olan süreyi, işletme dönemi ise

bu tarihten sonrasınıifade eder.

Üçüncü olarak; 31.07.2004 tarih ve 25539 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan

5228 sayılıKanun’un 59. maddesinin, 1-b bendi ile V.U.K’nun 281. maddesinin birinci
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fıkrasında ve 1-c bendi ile de V.U.K’nun 285. maddesinin birinci fıkrasında

değişiklikler yapılmış, yapılan bu değişiklikler ile yıllardır tartışıla gelen kıst dönem

kredi ve mevduat faizlerinin ne şekilde değerleneceği konularına çözüm getirilmiştir.

Bu düzenlemeler ile 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mevduat veya

kredi sözleşmelerine dayanan alacaklar, 31.07.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak

üzere de mevduat veya kredi sözleşmelerine dayanan borçlar değerleme gününe kadar

hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınacaktır. Yani; kredi sözleşmelerine dayanan

borçlar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleri ile birlikte değerlemeye tabi

tutulacak, kredinin vadesi gelecek hesap dönemlerinde dolacak olsa bile kredi faizinin

içinde bulunulan hesap dönemine isabet eden kısmıhesaplanarak gider hesaplarına

kaydedilecektir.86

300 Banka Kredileri hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır

5.1.2 301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabının Denetimi

Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı

geçmeyen borçlarının izlendiği hesaptır.

Finansal kiralama sözleşme tutarımukayyet değeri ile bu hesaba alacak

kaydedilir. Söz konusu tutarın doğruluğu leasing şirketinden alınacak ödeme planıile

teyit edilebilir.

301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar hesabında takip edilmekte olan

iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır

86 Emre Kartaloğlu, “Kıst Dönem Kredi ve Mevduat Faizlerinin Değerlemesi Netliğe Kavuşturuldu”,
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Kasım 2004, Sayı11, http://www.mevbank.com, (Erişim: 17 Aralık
2004), (par.3).
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5.1.3 302 ErtelenmişFinansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabının

Denetimi

Finansal kiralamanın yapıldığıtarihte kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile

kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkıgösteren

henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği pasifi

düzenleyici hesaptır.

Dönem sonlarında gerçekleşen faiz giderleri bu hesabın alacağına, finansman

giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Tutarın doğru olduğu, fazla gider yazılmadığı

leasing şirketinden alınacak ödeme planıile teyit edilebilir.

302 ErtelenmişFinansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri hesabında takip

edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan

kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

5.1.4 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri Hesabının

Denetimi

Vadelerine bir yıldan fazla süre bulunmakla birlikte uzun vadeli kredilerin,

bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara taksitleri ile vadesi bir yılın

altına düşenleri ve bunların tahakkuk ettiği halde henüz ödenmeyen faizleri bu hesapta

takip edilir.

Hesabın denetiminde bankalardan sağlanacak ödeme planları, faiz tahakkuk

yazılarıile hesaba yapılan faiz gideri tahakkuklarının doğruluğu ve vadesi bir yılın

altına inen uzun vadeli kredilerin anapara taksitlerinin dönemsellik kavramıgereği bu

hesapta takip edildiği kontrol edilmelidir.

303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri hesabında takip

edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet

olarak kabul edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır
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5.1.5 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabının Denetimi

Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvil anapara borç taksitleri

ile tahvillerin tahakkuk edip de henüz ödenmeyen faizlerinin izlendiği hesaptır.

Tahviller V.U.K’un 286. maddesi uyarınca itibari değerle değerlenir. Döviz

üzerinden düzenlenmiştahviller değerleme günü itibariyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez

Bankasınca yayımlanan ilgili döviz alışkuru ile kur değerlenir. Aleyhte oluşun kur farkı

tahvil borç değerine eklenir, lehte oluşan kur farkıda tahvil borç değerinden düşülür.

Diğer taraftan hesaplanan lehte kur fakıgelir (646 no.lu hesaba), aleyhte kur farkıgider

(780/797 no.lu hesaba) kaydedilir. Tahvillere ilişkin anapara ve faiz borçlarıda itibari

değer ya da mukayyet bedelle değerlenir.87 Faiz tahakkuklarının doğru tutarda bu

hesaba alınıp finansman gideri yazıldığıkontrol edilmelidir.

304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri hesabında takip edilmekte olan

iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.1.6. 305 ÇıkarılmışBonolar ve Senetler Hesabının Denetimi

Tedavüldeki finansman bonolarıve banka bonolarıgibi kısa vadeli para ve

sermaye piyasasıaraçlarıkarşılığında sağlanan fonlar bu hesapta izlenir.

Türk lirasıüzerinden çıkarılmış bonolar ve senetler nominal bedelleri

üzerinden değerlenir. Yabancıparalıbono ve senetler ise Türkiye Cumhuriyet merkez

Bankasınca açıklanan kurlarla değerlenir.

Bu menkul kıymetlerin bünyesinde taşıdıklarıfinansman yükü bilançonun 308

Menkul Kıymetler İhraç Farkıkaleminde gösterilir. Finansman yükünün cari dönemi

87 Yaklaşım Yayıncılık, “Özel Ek – Dönem Sonu İşlemleri”, Yaklaşım Dergisi, Ocak 2005, Sayı145,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005016101.htm, (Erişim:12 Şubat 2005), (par.16).
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ilgilendiren kısmıdönem sonu itibariyle finansman gideri olarak dikkate alınır ve

dönem kazancından düşülür.88

Değerlemelerin doğru yapıldığı, cari dönemi ilgilendiren finansman yükünün

doğru hesaplanıp gider kaydedildiği kontrol edilmelidir.

305 ÇıkarılmışBonolar ve Senetler hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.1.7 306 ÇıkarılmışDiğer Menkul Kıymetler Hesabının Denetimi

Çıkarılmışbonolar ve senetler kapsamına alınamayan diğer menkul kıymetler

bu hesapta izlenir.

305 ÇıkarılmışBonolar ve Senetler hesabında değindiğimiz hususlar bu hesap

için de geçerli olduğundan tekrar üzerinde durulmayacaktır.

5.1.8 308 Menkul Kıymetler İhraç FarklarıHesabının Denetimi

Nominal değerinin altında, ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul

kıymetlerin nominal değeri ile satışfiyatıarasındaki farkın gelecek döneme ait olan

kısmıbu hesapta izlenir.

Menkul kıymetlerin bedelleri vadelerinde ödendikçe menkul kıymet ihraç

farklarıFinansman Giderleri hesabına aktarılır.89

Finansman giderleri hesabına aktarılan tutarın dönemsellik ilkesi kavramınca

doğru hesaplandığı, fazla gider yazılıp yazılmadığıkontrol edilmelidir.

88 Yaklaşım Yayıncılık, “Özel Ek – Dönem Sonu İşlemleri”, Yaklaşım Dergisi, 2005, Ocak, Sayı145,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005016101.htm, (Erişim:12 Şubat 2005), (par.22).
89 Kumkale, s.866.
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308 Menkul Kıymetler İhraç Farklarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.1.9 309 Diğer Mali Borçlar Hesabının Denetimi

Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınmayan mali borçlar bu

hesapta izlenir.

Şirketlere bankalar tarafından verilmekte olan şirket kredi kartlarıile yapılan

harcamalardan kaynaklanan borçlarda bu hesapta izlenebilmektedir. Denetim esnasında

söz konusu hesapta kayıtlıbulunun borçların neler olduğu konusunda bilgi alınması

yeterli olacaktır.

309 Diğer Mali Borçlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.2 Ticari Borç Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

5.2.1 320 Satıcılar Hesabının Denetimi

İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından

kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır.

Hesabın denetimi esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

V.U.K’nun 285. maddesine göre borçlar mukayyet bedeli ile değerlenir.

Yabancıpara cinsinden olan borçlar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca

açıklanacak döviz alışkuru ile değerlenir. Ortaya çıkacak olumlu veya olumsuz kur

farkları646 Kambiyo Karlarıveya 780 Finansman Giderleri hesabına kaydedilerek

kar/zararın belirlenmesinde dikkate alınırlar.

Satıcıdan alınan mal ve hizmetlerin, satıcıtarafından da kayıtlara alındığını

tespit edebilmek için mutabakat ve karşıt inceleme yapılması önemlidir.
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Mutabakatsızlıklar gerçeği yansıtmayan mal ve hizmet alımlarıolduğuna işaret

edebileceğinden detaylıolarak araştırılmalarıgerekir.

Satıcılar hesabısenetsiz borçlardan oluştuğu için reeskont işlemine tabi

tutulamaz, tutulsa dahi oluşacak reeskont faiz gideri kanunen kabul edilmeyen gider,

reeskont faiz geliri ise vergi dışıgelir olarak dikkate alınır.

320 Satıcılar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon

muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap

enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.2.2 321 Borç Senetleri Hesabının Denetimi

İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından

kaynaklanan senede bağlanmışticari borçlarının izlendiği hesaptır.

Borç senetleri mukayyet değerleri ile değerlenir. Dövizli borç senetleri de

mukayyet değerle değerlenir. Ancak VUK’un 280. maddesi uyarınca dövizli borçların

mukayyet değeri, değerleme günü itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca

yayımlanan döviz alışkuru üzerinden yapılacak kur değerlemesi ile düzeltilir. Borç

senedi kur değerlemesinde lehte hesaplanacak kur farkları646 no.lu, aleyhte

hesaplanacak kur farklarıda 780 no’lu hesaba kaydedilerek dönem karının tespitinde

dikkate alınır. Denetim esnasında dövizli senetlerin değerlendiği ve bunun sonucu

olarak ortaya çıkan kur farklarının dönem kazancıile ilişkilendirildiği kontrol

edilmelidir.

Borç senetleri ile ilgili diğer bir önemli konu reeskont işlemidir. Reeskont

işleminin amacıvadesi izleyen dönemlere isabet eden borç senetlerinin değerini,

değerleme günündeki kıymetlerine indirgemektir. Borç senetlerinin reeskonta tabi

tutulmasısonucunda hesaplanan tutar 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabının alacağına

kaydedilirken 322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabının borcuna kaydedilir. Böylelikle

izleyen yıla isabet eden vade farklarıcari yıl mali karının tespitinde dikkate

alınmamaktadır.
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Borç Senetlerinin reeskonta tabi tutulabilmesi için aşağıdaki şartların varlığı

gerekmektedir;90

- Borcun senede bağlıolması,

- Senedin bir vade içermesi,

- Borcun ticari bir işten doğmuşolması,

- Borç senedinin değerleme gününde işletmeye kayıtlıolması.

Ayrıca alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmelerin borç senetlerini, borç

senetlerini reeskonta tabi tutan işletmelerin alacak senetlerini de reeskonta tabi tutmaları

gerekmektedir.

Reeskont işleminde uygulanacak formül aşağıdaki gibidir;91

F= A – [Ax360 / (360+m x t)]

“A” senedin nominal değeri, “m” faiz oranı, “t” ise vadedir.

Türk Lirasıüzerinden düzenlenmişsenetlerin; senette faiz nispeti açıklanmışsa

bu nispet, açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi ıskonto haddi

veya muamelelerinde uyguladıklarıfaiz haddiyle, yabancıpara üzerinden düzenlenmiş

senetlerin de senet üzerinde ıskonto oranıvarsa bu oran, yoksa LIBOR (Londra

Bankalar ArasıFaiz Oranı) oranının esas alınarak değerleme günü kıymetine indirilmesi

gerekir.

90 Yasef Pehlivan, “Alacak ve Borç Senetlerinde Reeskont Uygulaması”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi,
Ocak 2004, Sayı1, http://www.mevbank.com, (Erişim: 20 Aralık 2004), (par.5).
91 Yalçın Demirsoy, “Enflasyon Muhasebesine Göre Vergi Hukukumuzda Tüm Yönleriyle (121-321,101-
103, ve 120-320 Hesaplarda) Reeskont Uygulaması”, Yaklaşım Dergisi, Şubat 2005, Sayı146,
http://www.yaklasim.com, (Erişim: 15 Şubat 2005), (par.18).
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321 Borç Senetleri hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon

muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap

enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.2.3 322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabının Denetimi

Bu hesap bilanço gününde, senetli borçların tasarruf değeri ile değerlemesini

sağlamak üzere borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

Dönem sonunda borç senetlerinin reeskont işlemine tabi tutulmasından dolayı

oluşan reeskont faiz gelirleri izleyen dönemin başında reeskont faiz gideri yazılmak

suretiyle kapatılmalıdır.

Reeskont hesaplanmasına ilişkin hususlara 321 Borç Senetleri hesabında

değinildiğinden burada tekrardan değinilmeyecektir.

322 Borç Senetleri Reeskontu hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.2.4 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının Denetimi

Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıklarıbir değeri geri vermelerini

sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı

olarak alınan depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.

Alınan depozito ve teminatlar diğer borçlar gibi mukayyet değeri ile değerlenir.

Döviz üzerinden bir bedelle alınmışolan depozito ve teminatın mukayyet bedeli, dönem

sonu itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanacak döviz alışkuru

ile yapılacak kur değerlemesi sonucuna göre düzeltilir. Lehte hesaplanan kur farkları
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646 Kambiyo Karlarıhesabına, aleyhte hesaplanacak kur farkı780 Finansman Giderleri

hesabına kaydedilerek mali kazancın tespitinde dikkate alınır.92

Süresi geldiği halde kapatılmayan avans ve depozitoların sebeplerinin

araştırılmasıgerekir. Avans veya depozito alınan firma veya kişilerin yükümlülüklerini

yerine getirmemesi sebebiyle olasıbir gelir doğmuş, ancak fatura edilmemişolabilir.

326 Alınan Depozito ve Teminatlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. Ancak, Geri

verilmek üzere alınan depozito ve teminatların parasal olmayan bir mahiyet taşıması

durumunda, söz konusu alınan depozito ve teminatlar “parasal olmayan kıymet” olarak

addolunur.

5.2.5 329 Diğer Ticari Borçlar Hesabının Denetimi

Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınamayan ticari

borçların izlendiği hesaptır.

Denetim esnasında herhangi bir hata veya hileye meydan vermemek için söz

konusu hesapta kayıtlıolan iktisadi kıymetlerin içeriğinin, özünün araştırılmasıyeterli

olacaktır.

329 Diğer Ticari Borçlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

92 Yaklaşım Yayıncılık, “Özel Ek – Dönem Sonu İşlemleri”, Yaklaşım Dergisi, 2005, Ocak, Sayı145,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005016101.htm, (Erişim 12 Şubat 2005), (par.30).
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5.3 Diğer Borç Hesaplarınınİncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

5.3.1 331 Ortaklara Borçlar Hesabının Denetimi

İşletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla işletme sahibine

borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.

Ortaklara borçlar mukayyet bedeli ile değerlenir. Döviz cinsinden borçlar

dönem sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanan döviz alışkuruna

göre yapılacak kur değerlemesine göre düzeltilir. Kur değerlemesinde lehte oluşan kur

farkları646 Kambiyo Karları, aleyhte oluşan kur farklarıda 780 Finansman Giderleri

hesaplarına kaydedilir. Ancak burada tartışıla gelen konu ortaklara borçlar hesabının kur

değerlemesi sonucu oluşan aleyhte kur farklarının gider yazılıp yazılamayacağıdır. Bu

konuda çeşitli yazarların çeşitli görüşleri olmakla birlikte herhangi bir yasal düzenleme

bulunmamaktadır.

K.V.K’nun 16. maddesine göre “Kurumların aralarında vasıtalı, vasıtasız bir

şirket münasebeti veya devamlıve sıkıbir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel

kişilerden yaptıklarıistikrazlar (borçlanmalar), teşebbüste devamlıolarak kullanılır ve

bu istikrazlarla (borçlanmalarla) kurumun öz sermayesi arasındaki nispet, emsali

kurumlarınkine nazaran bariz bir fazlalık gösterirse mezkur istikrazlar (borçlanmalar)

örtülü sermaye sayılır.”

Madde hükmüne göre şirket tarafından yapılan borçlanmanın örtülü sermaye

niteliğine sahip olabilmesi için aşağıdaki şartlarıtopluca taşımasıgerekmektedir;93

-Borçlanma, kurumun arasında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya

devamlıve sıkıbir iktisadi münasebet bulunan, gerçek veya tüzel kişilerden yapılmış

olmalıdır;

-Borçlanma, teşebbüste devamlıolarak kullanılmalıdır,

93 Altar Ömer Arpacı, “Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Müesseslerinde Gündeme Gelen Sorunlar”,
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ocak 2004, Sayı1, http://www.mevbank.com, (Erişim: 20 Aralık 2004),
(par.5).
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-Borç alınan meblağla, kurumun özsermayesi arasındaki nispet emsali

kurumlarınkine nazaran bariz bir fazlalık göstermelidir.

K.V.K’nun 15 maddesi b bendine göre örtülü sermaye üzerinden hesaplanan ve

ödenen faizler kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamaz. Burada güdülen

amaç şirket ortaklarının şirkete sermaye koymak yerine borç vererek bunun karşılığında

faiz almasınıengellemektir. Aksi taktirde şirket kar dağıtımıyolundan vazgeçecek

böylelikle kar dağıtımınedeniyle ödenmesi gereken vergiler ödenmeyecek bunun yanı

sıra ortaklara olan borçlar üzerinden hesaplanan faizler gider yazılarak şirketin vergi

matrahıazaltılacaktır.

Denetim esnasında söz konusu hesabın örtülü sermaye kapsamında

değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, örtülü sermaye niteliği taşıyan hesaplar

üzerinden hesaplanan faizlerin dönem kazancının tespitinde gider olarak kabul

edilmediği kontrol edilmelidir.

331 Ortaklara Borçlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.3.2 332 İştiraklere Borçlar Hesabının Denetimi

İşletmenin, sermayesinin %10 ile %50 arasında payına sahip olduğu

işletmelere olan ve ticari işlem sonucu doğmamışbulunan borçlarıbu hesapta takip

edilir.

331 Ortaklara Borçlar hesabında değinilen, borçların değerlemesi, örtülü

sermaye hususlarıbu hesap için de geçerli olduğundan tekrardan değinilmeyecektir.

332 İştiraklere Borçlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.
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5.3.3 333 BağlıOrtaklıklara Borçlar Hesabının Denetimi

İşletmenin; sermaye taahhüdünden borçlarıhariç olmak üzere faaliyet konusu

dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlıortaklıklara olan borçlarının izlendiği hesaptır.

331 Ortaklara Borçlar hesabında değinilen, borçların değerlemesi, örtülü

sermaye hususlarıbu hesap için de geçerli olduğundan tekrardan değinilmeyecektir.

333 BağlıOrtaklıklara Borçlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.3.4 335 Personele Borçlar Hesabının Denetimi

Bu hesap işletmenin personele olan borçlarının izlendiği hesaptır.

Bu hesabın denetiminde bordroların doğruluğu kontrol edildikten sonra

bordrolarda yer alan ödenecek net ücret tutarıile bu hesaba yapılan kayıtların tutarlılığı

ücret tahakkuku kayıtlarından kontrol edilebilir.

Şirketin ücret ödeme politikasıkapsamında bu hesabın belirli tarihlerde

kapanmasıgerekmektedir. Eğer kapanmayıp bakiye veriyor ise bunun nedenleri

araştırılmalıdır.

335 Personele Borçlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.3.5 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının Denetimi

Yukarıda belirtilen hesapların kapsamına girmeyen ve işletmenin ticari

faaliyetleri dışında kalan diğer faaliyetlerinden doğan borçların izlenmesinde kullanılan

hesaptır.

Bu hesap grubunda yer alan diğer hesaplar için değinilen hususlar (değerleme

vb.) bu hesap içinde geçerli olduğundan yeniden üzerinden durulmayacaktır.
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Denetim esnasında bu hesapta kayıtlıborçların nelerden oluştuğu herhangi bir

hatalı, hileli işlemin tespit edilebilmesi için kontrol edilmelidir.

336 Diğer Çeşitli Borçlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.3.6 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabının Denetimi

Bilanço gününde, diğer borçlar gurubundaki senetli borçların değerlemesini

sağlamak amacıile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır.

Reeskont hesaplanmasına ilişkin hususlara bundan önceki bölümlerde yer

verildiğinden tekrardan üzerinde durulmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken

konu, ayrılan reeskont tutarının gelir veya gider yazılabilmesi için söz konusu alacak

veya borcun ticari faaliyetlerden doğmuşolmasıdır. Diğer borçlar grubunda yer alan

hesaplarda takip edilmekte olan borçlar işletmenin ticari olmayan faaliyetlerinden

doğduklarıiçin bunlar için hesaplanacak reeskont faiz gelir ve giderleri mali karın

hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.4 Alınan Avanslar Hesaplarınınİncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

5.4.1 340 Alınan SiparişAvanslarıHesabının Denetimi

İşletmenin satışamacıyla gelecekte yapacağımal ve hizmet teslimleri ile ilgili

olarak peşin tahsil ettiği tutarlar bu hesapta izlenir.

Diğer borç hesaplarında da değindiğimiz gibi borçlar mukayyet değerleri ile

değerlenir. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bir borç hesabıniteliğine

bürünecek olan Alınan SiparişAvanslarıhesabıda mukayyet değeri ile değerlenir.

Yabancıpara cinsinden alınan siparişavanslarıV.U.K’nun 280 maddesi uyarınca
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yayımlanacak döviz kurlarıile değerlenir ve

oluşan olumlu veya olumsuz kur farklarıdönem kazancının tespitinde dikkate alınır.

Alınan döviz cinsinden siparişavanslarının dönem sonlarında değerlendirilip

değerlendirilmeyeceği konusunda farklıgörüşler söz konusudur. Değerlenmesi gerektiği

konusunda görüşler olduğu gibi değerlenmemesi gerektiğini belirten aksi görüşler de

vardır. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nın verdiği özelgeler ve yargıkararları

verilen avansların değerlenmesine yöneliktir.94

Denetim esnasında, alınan sipariş avanslarıiçin yaşlandırma çalışması

yapılarak uzun süreden beri kapanmamışolan avanslar hakkında detaylıaraştırılma

yapılması, söz konusu hesaplarla ilgili olarak mutabakat mektubu gönderilmesi yerinde

olacaktır. Uzun süreden beri kapanmayan bir “Alınan SiparişAvansları” hesabıteslim

edilmişancak faturalanmamışmal ve hizmetlere işaret edebilir.

340 Alınan SiparişAvanslarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden

bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

5.4.2 349 Alınan Diğer Avanslar Hesabının Denetimi

Yukarıda belirtilen avanslar dışında, işletmenin aldığıher türlü kısa vadeli

avansların izlendiği hesaptır.

340 Alınan SiparişAvanslarıhesabında değindiğimiz hususlar bu hesap için de

geçerli olduğundan tekrardan üzerinde durulmayacaktır.

94 Dursun Ali Turanlı, “İthal Edilen Malın Maliyetinin Saptanmasıve Tekdüzene Uygun Yevmiye
Kayıtlarının Yapılması”, Mali Çözüm, Sayı: 71 ( Nisan – Haziran 2005), s.202.
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5.5 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Hesaplarınınİncelenmesi

Yoluyla Vergisel Denetimi

5.5.1 350 – 357 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Hesaplarının

Denetimi

İşletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden tamamladıkları

kısımlar için düzenlenen hakedişbedellerinin izlendiği hesaplardır.

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak 17 hesap grubunda bilgi

verildiği için tekrardan değinilmeyecektir.

Yıllara sari inşaat ve onarım işleri dolayısıyla alınan avans ve hakedişlerden

G.V.K’nun 94/3. maddesi gereğince hak edişi ödeyen taraf tarafından % 5 oranında

vergi tevkifatıyapılır. Söz konusu tutar hak edişi alan şirket tarafından 295 veya 193

no’lu Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabında takip edilir.

Alınan hakedişler inşaat işi tamamlanıncaya kadar sonuç hesaplarına aktarılıp

beyan edilmeyecektir. İnşaat işinin bittiği yıl sonunda sonuç hesaplarına aktarılarak

inşaat işinden doğan kar veya zarar hesaplanır. Söz konusu kar üzerinden hesaplanan

vergi miktarından daha önceden alınan avans ve hakedişler üzerinden tevkif suretiyle

kesilen vergiler, tevkifatıyapanın söz konusu vergileri beyan edip ödemişolması

şartıyla indirim konusu yapılabilir.95

Bu hesabın denetiminde yıllara sari inşaat işlerinin özellikleri göz önünde

bulundurularak geçici veya kesin kabulü yapılmışişlerin dönem kazancının tespitinde

dikkate alınıp alınmadığı, hesaplanan vergi üzerinden mahsup edilebilecek tevkif

suretiyle ödenmişvergilerin tevkifatıyapan tarafından beyan edilip ödendiği kontrol

edilmelidir.

95 Ahmet Özbakır, “Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Dönemsonu İşlemleri”, Vergi DünyasıDergisi
CD-ROM, Aralık 2002, Sayı256, (par.205).
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350-357 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım hak edişleri hesabında takip

edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan

kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

5.5.2 358 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabının Denetimi

Bu hesap, “697- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı” nın alacak

kalanının aktarılarak proje bazında açılacak tali hesaplar düzeyinde izlendiği hesaptır.

17 Grup ve 35 Grupta yer alan yıllara yaygın inşaat işleri ile ilgili hesapların

enflasyon düzeltmesi 697 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı’nın

borcuna veya alacağına kaydedilir. 697 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme

Hesabı’nın alacak bakiye vermesi durumunda söz konusu bakiye 358 Yıllara Yaygın

İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabına devredilerek kapatılır. Geçici kabul yapıldığında

tutar bu hesaptan 648 Enflasyon Düzeltmesi Karlarıhesabına aktarılır.96

Hesabın denetiminde 697 hesabın borç veya alacak bakiyesini oluşturacak

hesapların enflasyon düzeltmelerinin kontrol edilmesi yeterli olacaktır.

Bu hesap zaten enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan farkların izlendiği bir

hesap olduğu için ekstradan bir düzeltme işlemine tabi tutulmaz. Ancak bu hesabın

bakiyesi enflasyon düzeltmesi yapılacak dönemlerde taşıma katsayısıile taşınır.

5.6 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesaplarının İncelenmesi

Yoluyla Vergisel Denetimi

5.6.1 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabının Denetimi

İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat

uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü

kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır.

96 Yalçın Demirsoy, “Tüm Yönleriyle Enflasyon Muhasebesine Göre Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri–
I”, Yaklaşım Dergisi, Ekim 2004, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004104853.htm
(Erişim: 05 Aralık 2004), (par.37).
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Bu hesabın denetiminde öncelikli olarak söz konusu vergilerin beyan edildiği,

Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, Geçici Vergi Beyannamesi

ve benzerlerinde gözüken ödenmesi gereken vergi miktarlarıile hesapların aylık

bakiyeleri doğrulanmalıdır. Bakiyelerin doğrulanmasından sonra beyannameye yönelik

yapılacak denetimler sonrasında söz konusu hesap bakiyelerinin de doğru olup olmadığı

tespit edilebilecektir.

Bu hesabın denetiminde dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta G.V.K’nun 94.

maddesi kapsamında yapılacak gelir vergisi tevkifatıdır.

G.V.K’nun 94. maddesine göre; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu

müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, işortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek

ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek

gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını

bilanço veya ziraî işletme hesabıesasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde

sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıklarısırada,

istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

G.V.K’nun 94. maddesinde, yapılan ödeme türlerine göre tevkifat oranları

ayrıntılıolarak belirlenmiştir. Beyanname ve hesapların denetiminde doğru tevkifat

oranlarının kullanıldığıkontrol edilmelidir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta; uygulamada işletmeler vergi, ssk ve

benzeri yüklerden kurtulabilmek için çalışanlarınıbordroya dahil etmemekte, çalışana

yapılan maaş ödemelerini belgelendirebilmek için gider pusulası

düzenleyebilmektedirler. Denetim esnasında gider pusulalarıkontrol edilerek her ay

aynıkişilere süreklilik arz eden bir şekilde gider pusulasıdüzenlenip düzenlenmediği

kontrol edilmeli, eğer böyle bir durum var ise yapılan ödemelerin içeriğinin

öğrenilmelidir. Maaşve benzeri ödemelerin bu şekilde yapılmasının cezai işlemler ile

sonuçlanabileceği unutulmamalıdır.

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.
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5.6.2 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabının Denetimi

İşletmenin, personelin hakedişlerinden sosyal güvenlik mevzuatıhükümlerine

göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu, personele ait emeklilik keseneği ve

sigorta primleri ve bunlara ilişkin işveren katılma paylarıve işverence sosyal güvenlik

kuruluşlarına ödenecek diğer yükümlülüklerin izlediği hesaptır.

Bu hesabın denetiminde bordro ile Sosyal Sigortalar Kurumuna (S.S.K) verilen

prim bildirgelerinin birbirini doğrulayıp doğrulamadığı, aynızamanda söz konusu

tutarın o ayda 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabının bakiyesini oluşturup

oluşturmadığıkontrol edilmelidir.

G.V.K’nun 40 maddesinin 2. bendi gereğince mükelleflerce, hizmetli ve

işçilerin sigorta primleri ve emekli aidatı, safi ticari kazancın tespitinde indirim konusu

yapılabilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu; söz konusu primlerin

gider yazılabilmesi için ödenmişolmasıgereğidir. Konu ile ilgili G.V.K 174 seri no’lu

Genel Tebliği yayınlanmışolup; sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla

bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır. Aralık ayına ait olan sigorta

primlerinin ertesi yılın Ocak ayıiçinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının

gideri olarak dikkate alınabilecektir.” açıklamalarıyapılmıştır.97

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabında takip edilmekte olan

iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

97 Tezcan Atay, “SSK Prim Borçlarının Ödenmemesi ve Geçici Vergide YaratmışOlduğu Sorunlar–I”,
Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2002, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2002053093.htm
(Erişim: 24 Nisan 2005), (par.6).
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5.6.3 368 Vadesi Geçmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer

Yükümlülükler Hesabının Denetimi

Yasal süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile erteleme ve

taksitlendirme süresi bilanço tarihinde bir yıldan az olan vergi ve yükümlülükleri

kapsar.

Bu hesabın denetiminde söz konusu vadesi geçmiş, taksitlendirilmişvergi ve

diğer yükümlülüklerden ödenmeden gider yazılamayacak olanlar var ise gider

yazılmadıkları kontrol edilmelidir. Ayrıca söz konusu vadesi geçmiş veya

taksitlendirilmişvergi ve diğer yükümlülüklerin ödenmesi sırasında ortaya çıkan

gecikme faizi, gecikme zammıve tecil faizlerinin kanunen kabul edilmeyen gider

niteliğinde olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

368 Vadesi Geçmişveya TaksitlendirilmişVergi ve Diğer Yükümlülükler

hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında

parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi

tutulmayacaktır.

5.6.4 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabının Denetimi

Yukarıda açıklanan ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler hesaplarıdışında

kalan yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

Yukarıda yer alan, bu hesap grubundaki diğer hesaplar için yapılan açıklamalar

uygulamada sıklıkla kullanılmayan bu hesap için de geçerli olacağından tekrardan

üzerinde durulmayacaktır.

369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.
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5.7 Borç ve Gider KarşılıklarıHesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel

Denetimi

5.7.1 370 Dönem KarıVergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları

Hesabının Denetimi

Dönem karıüzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler,

fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.

Şirketin dönem faaliyetinin zararla sonuçlanmasıhalinde, doğal olarak

“Dönem karıve Diğer Yasal Yükümlülük” karşılığıayrılmayacaktır. Ancak, işletmenin

kanunen kabul edilmeyen giderlerinden ötürü, ticari faaliyeti zararla sonuçlanmış

olmasına rağmen mali bilançosunda ortaya çıkan kar nedeniyle, dönem karıvergi ve

diğer yasal yükümlülük ayrılmasısöz konusu olacaktır.

Bu hesabın denetiminde yürürlükte olan vergi yasalarına göre karın doğru

hesaplanıp hesaplanmadığı, söz konusu kar üzerinden hesaplanan verginin de doğru

olup olmadığıkontrol edilmelidir.

370 Dönem KarıVergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıklarıhesabında

takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal

kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.7.2 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri

Hesabının Denetimi

Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir ve kurumlar vergisi ile diğer

yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

Peşin ödenen vergiler bu hesabın borcuna aktarılarak kapatılır. Daha sonra 371

hesap 370 hesaptaki tutarla karşılaştırılarak kapatılır. Burada dikkat edilmesi gereken

husus 370 hesap ile 371 hesap arasındaki farkın yani ortaya çıkacak ödenecek kurumlar
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vergisinin tamamının 360 hesaba aktarılarak 370 hesabın tamamen kapatılmamasıdır.

Burada amaç işletmenin kurumlar vergisi borcunun görülmesinin sağlanmasıdır.98

193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabında da değindiğimiz gibi peşin

ödenen vergilerin kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için ödenmişolmasışartı

gerekmektedir. Bu nedenle banka stopajlarıve benzeri vergi kesintileri için ilgili

kurumlardan alınacak yazıile geçici vergi ödeme makbuzlarının 193 Hesabın bakiyesi

ile doğrulanmasıgerekmektedir.

371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabında

takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal

kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.7.3 372 Kıdem TazminatıKarşılığıHesabının Denetimi

Belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve bir yıl içinde ödeneceği öngörülen

kıdem tazminatlarıkarşılıklarıbu hesapta izlenir.

Dönem sonlarında hesaplanan kıdem tazminatıkarşılıklarıilgili gider hesabına

karşılık kural olarak Uzun Vadeli YabancıKaynaklar grubunda yer alan 472 Kıdem

TazminatıKarşılığıhesabına karşılık yazılarak izlenir. Ancak, işletmelerin izleyen yıl

içinde emekli olacakları, askerlik hizmeti, evlenme yada işten ayrılmayıplanlayan

personel konusunda edindikleri bilgilerle geçmişyıllarda gerçekleşen ödemeleri de

dikkate alarak belirledikleri karşılık miktarı472 no.lu hesaptan Kısa Vadeli Yabancı

Kaynaklar grubunda yer alan 372 Kıdem TazminatıKarşılığıhesabına aktarılır. 99

Hesabın denetimi esnasında dikkat edilmesi gereken, kıdem tazminatlarıvergi

kanunlarıaçısından ödendikleri dönemlerde gider olarak kabul edilmektedirler. Bunun

için karşılık olarak ayrıldığıdönemde kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi

98 Ferhat Fahran, “Tek Düzen Hesap Planında; Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar, Dönem Karı, Dönem
Net Karı, Dönem KarıVergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları, Dönem Karının Peşin Ödenen
Vergi ve Diğer Yükümlülükleri ve GeçmişYıllar KarlarıHesaplarının Çalışmasıve Birbirleriyle Olan
Bağlantıları”, Vergi DünyasıDergisi CD-ROM, Şubat 1995, Sayı162, (par.42).
99 Mehmet Baydemir, “Kıdem Tazminatının Hukuksal Niteliği, Hesaplanmasıve Muhasebesi”, Vergi
DünyasıDergisi CD-ROM, Mayıs 2001, Sayı237, (par.104).
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matrahına ilave edilen kıdem tazminatıtutarıişçiye fiilen ödendiği dönemde vergi

matrahından indirilir.100

372 Kıdem TazminatıKarşılığıhesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.7.4 373 Maliyet Giderleri KarşılığıHesabının Denetimi

Bu hesap, aylık maliyetlerin belirlenmesinde, gelecek aylarda kesin tahakkuku

yapılacak giderlerle aylık maliyetlere pay verilmesinde, tamir-bakım, ikramiyeler,

finansman giderleri v.b. giderlere ilişkin tahmini gider karşılıklarının izlendiği hesaptır.

İlgili ayda önceki yıl verileri ve muhtemel artışve azalışlar dikkate alınarak

tahmin edilen giderlerin 1/12’si tahakkuk ettirilerek, ilgili gider hesabına borç, bu

hesaba alacak kaydedilir. Giderlerin kesin olarak tahakkuk etmesiyle birlikte karşılık

tutarıbu hesaba borç ilgili aktif veya pasif hesaplara ise alacak kaydıyapılır.101

Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı 381 Gider Tahakkukları ile

karıştırılmamalıdır. Gider tahakkuklarıhesabına konu olan giderler kesinlikle belgeye

dayalıolmakta yani kesin tahakkuk yapılmaktadır.102

373 Maliyet Giderleri Karşılığıhesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.7.5 379 Diğer Borç ve Gider KarşılıklarıHesabının Denetimi

Bu hesap kısa vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlediği hesaptır.

100 M.Vefa Toroslu, “Kıdem Tazminatıve Muhasebesi”, Vergi DünyasıDergisi CD-ROM, Aralık 1998,
Sayı208, (par.123).
101 Aykut Gümüşlüoğlu, “İşletmelerde Maliyet Giderleri KarşılığıHesabının İşleyişi ve Özellikleri”,
Vergi DünyasıDergisi CD-ROM, Haziran 2000, Sayı226, (par.16).
102 Cemal Çakıcı, “Maliyet Giderleri Karşılığı”, Vergi DünyasıDergisi CD-ROM, Haziran 1997, Sayı
190, (par.6).
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Önemlilik kavramına göre ayrıayrıhesaplarda izlenmesi mümkün olmayan

borç ve gider karşılıklarıbu hesaba alacak kaydedilir. Bunların ödenmeleri halinde de

bu hesaba borç kaydedilir.

379 Diğer Borç ve Gider Karşılıklarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.8 Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider TahakkuklarıHesaplarının

İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

5.8.1 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabının Denetimi

Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan kısa

süreye ait kısımlarıbu hesapta izlenir.

Hesabın denetiminde dikkat edilmesi gereken husus dönemsellik ilkesi

gereğince dönem ayırımın doğru yapılmasıve dönemi gelmişolup gelir hesaplarına

intikal etmesi gereken tutarların zamanında gelir hesaplarına intikal ettirildiği kontrol

edilmesidir. Gelecek dönemlere ait giderlere ilişkin vergiler (katma değer vergisi,

stopaj) faturanın, serbest meslek makbuzunun düzenlediği dönemde beyan edilecektir.

380 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

5.8.2 381 Gider TahakkuklarıHesabının Denetimi

Gelecek aylarda ödemesi yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalıgider

tahakkuklarının izlendiği hesaptır.

Bu hesap 380 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında olduğu gibi dönemsellik

kavramıgereğince kullanılır. Ödeme süresi henüz gelmemiş gelecek aylarda,

dönemlerde ödenecek, örneğin gelecek geçici vergi döneminde ödenecek giderleri ilgili

olduklarıdönemlerde gider yazabilmek için bu hesap kullanılır.
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Hesabın denetiminde söz konusu giderin gerçekten de söz konusu

vergilendirme dönemi ile ilgili olup olmadığı, eğer söz konusu gider birden fazla

dönemi kapsıyor ise dönem ayırımının doğru yapılıp yapılmadığıkontrol edilmelidir.

381 Gider Tahakkuklarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.9 Diğer Kısa Vadeli YabancıKaynak Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla

Vergisel Denetimi

5.9.1 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabının Denetimi

Teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan Katma Değer

Vergisi ile işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ilişkin Katma Değer Vergisinin

izlendiği hesaptır.

Bu hesabın denetiminde yapılmasıgereken ilgili dönem satışfaturalarının

temin edilerek söz konusu faturalarda Katma Değer Vergisinin doğru hesaplanıp

hesaplanmadığınıkontrol etmek, ilgili dönemde kesilen tüm satışfaturalarına ve

gerçekleşmeyen işlemlere veya iade işlemlerine ilişkin Katma Değer Vergisinin söz

konusu dönemin Katma Değer Vergisi Beyannamesinde beyan edilip edilmediğini

kontrol etmektir.

391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.9.2 392 Diğer Katma Değer Vergisi Hesabının Denetimi

Bu hesap teşvikli yatırım mallarının ithalinden doğan ve ertelenen Katma

Değer Vergisi ve ihraç kaydıyla satışnedeniyle ertelenen ve terkin edilecek Katma

Değer Vergisinin takibinde kullanılır.
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Teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken Katma Değer

Vergisinin ertelenmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. maddesini “c” bendi gereğince ihraç

kaydıile yapılan satışlarda vergi hesaplanmakta ancak bu vergi ihracatçıdan tahsil

edilememektedir. Sözü edilen Katma Değer Vergisi önce tecil edilmekte sonrada terkin

işlemi yapılmaktadır.103

Söz konusu hesabın denetiminde ihraç kaydıyla yapılan satışlar kontrol

edilerek tecil - terkin edilen Katma Değer Vergisi ve hesabın bakiyesi kontrol

edilmelidir.

392 Diğer Katma Değer Vergisi hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.9.3 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabının Denetimi

Merkezin şubelerle, şubelerin merkezle veya kendi aralarındaki borç ve alacak

ilişkilerinin izlendiği borçlu ve alacaklıolarak çalışan hesaptır.

Bu hesap bir işletmenin merkezi ile şubeleri arasındaki cari hesap işlemlerinin

izlenmesinde kullanılır.

393 Merkez ve Şubeler Cari hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.9.4 397 Sayım ve Tesellüm NoksanlarıHesabının Denetimi

Sayımlar sonunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlıklar fazlalarıyla,

üniteler arasıyollamada ortaya çıkan fazlaların geçici olarak kayıt edileceği hesaptır.

103 Kumkale,s.949.



136

Bu hesabın denetiminde nedeni bulunamayan fazlalıkların dönemsonlarında

veya bekleme süresi sonlarında 679 Diğer OlağandışıGelir ve Karlar Hesabına

aktarıldığıve dönem karıile ilişkilendirildiği kontrol edilmelidir.

397 Sayım ve Tesellüm Noksanlarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

5.9.5 399 Diğer Çeşitli YabancıKaynaklar Hesabının Denetimi

Bu hesap grubu içinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli yabancı

kaynakların izlendiği hesaptır.

Herhangi bir hileli veya hatalıişlemi gözden kaçırmamak için uygulamada çok

sık kullanılmayan bu hesaba hangi işlemlerin kaydedildiği ve bu işlemlerin içeriğinin ne

olduğu denetim esnasında araştırılmalıdır.

6. Uzun Vadeli YabancıKaynak Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla

Vergisel Denetimi

6.1 Mali Borç Hesaplarının İncelemesi Yoluyla Vergisel Denetimi

6.1.1 400 Banka Kredileri Hesabının Denetimi

Banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan uzun vadeli kredilerin yer aldığı

hesaptır. Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek ana para taksitleri ile vadesi

bir yıla düşen tutarlar "303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri

Hesabı" nın alacağına aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.

300 Banka Kredileri hesabında değinilen hususlar bu hesap için de geçerli

olduğundan tekrardan değinilmeyecektir.

Denetim esnasında 300 Banka Kredileri hesabında değinilen hususlara ve bilgi

kullanıcılarının yanıltılmamasıiçin bir yıl içende ödenecek anapara taksitleri ile vadesi
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bir yıla düşen tutarların "303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri

Hesabı"na alınıp alınmadığına dikkat edilmelidir.

400 Banka Kredileri hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.1.2 401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabının Denetimi

Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılıaşan

borçlarının izlendiği hesaptır.

Finansal kiralama sözleşme tutarımukayyet değeri ile bu hesaba alacak

kaydedilir. Söz konusu tutarın doğruluğu leasing şirketinden alınacak ödeme planıile

teyit edilebilir.

401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar hesabında takip edilmekte olan

iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır

6.1.3 402 ErtelenmişFinansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabının

Denetimi

Finansal kiralamanın yapıldığıtarihte kiralama işlemlerinden doğan ve vadesi

bir yılıaşan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri

arasındaki farkıgösteren henüz ödenmemişfinansal kiralama borçlanma maliyetlerinin

izlendiği hesaptır.

11 Sıra No’lu M.S.U.G.T’ne göre; finansal kiralama sözleşme tutarıile finansal

kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark

“ErtelenmişFinansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” olarak bu hesaba borç

kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan ve her dönem sonunda

izleyen döneme ilişkin tutar “302- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma

Maliyetleri” hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir.
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Bu hesabın denetiminde 302 ErtelenmişFinansal Kiralama Borçlanma

Maliyetleri hesabıbirlikte incelenerek dönemi gelen finansman giderlerinin doğru

tutarda giderleştirildiği kontrol edilmelidir.

402 ErtelenmişFinansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri hesabında takip

edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet

olarak kabul edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.1.4 405 ÇıkarılmışTahviller Hesabının Denetimi

İşletme tarafından çıkarılmışbulunan tahvillerden vadesi bir yılıaşanlar bu

hesapta izlenir.

304. Tahvil Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri Hesabına anlatılan hususlar bu

hesap için de geçerlidir. Bu hesapta söz konusu tahvillerin vadesi bir yıldan uzun

olanlarıtakip edilir.

405 ÇıkarılmışTahviller hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.1.5 407 ÇıkarılmışDiğer Menkul Kıymetler Hesabının Denetimi

Yukarıdaki hesaplarda tanımlanmışmenkul kıymetler dışında kalan çıkarılmış

diğer menkul kıymetler bu hesapta izlenir.

306 ÇıkarılmışDiğer Menkul Kıymetler Hesabıile aynıözellikte olup vadesi

bir yılın üzerinde olanlar bu hesapta takip edilir. Bu hesapta takip edilen menkul

kıymetlerin nasıl değerleneceği ve dikkat edilmesi gereken hususlara 305 Çıkarılmış

Bonolar ve Senetler hesabında değinilmiştir.
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6.1.6 408 Menkul Kıymetler İhraç FarklarıHesabının Denetimi

Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet ve diğer menkul

kıymetlerin nominal değerleri ile satışfiyatıarasındaki farkın gelecek yıllara ait olan

kısmıbu hesapta izlenir.

Bu hesap 308 Menkul Kıymetler İhraç Farklarıhesabıile aynıözelliklere

sahiptir. Tek fark aralarındaki vadedir. Bu nedenle 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları

hesabında değinilen hususlar bu hesap için de geçerlidir.

408 Menkul Kıymetler İhraç Farklarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.1.7 409 Diğer Mali Borçlar Hesabının Denetimi

Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiçbirine girmeyen değerler bu başlık altında

toplanır.

Denetim esnasında söz konusu hesap içerisinde kayıtlıhareketlerin neler

olduğu herhangi bir hatalıveya hileli işlemin gözden kaçırılmamasıiçin yerinde

olacaktır.

6.2 Ticari Borç Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

6.2.1 420 Satıcılar Hesabının Denetimi

İşletmenin faaliyet konusu i1e ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından

kaynaklanan vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan senetsiz borçların izlendiği

hesaptır.

Hesabın denetimine ilişkin hususlara 320 Satıcılar hesabında değinildiğinden

burada tekrardan değinilmeyecektir.
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420 Satıcılar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon

muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap

enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.2.2 421 Borç Senetleri Hesabının Denetimi

İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından

kaynaklanan vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan senetli borçlarının izlendiği

hesaptır.

Bu hesap 321 Borç Senetleri hesabıile aynıözelliklere sahiptir. Aralarındaki

tek fark bu hesabın uzun vadeli olmasıdır. Bu nedenle 321 Borç Senetleri hesabında

değinilen hususlara tekrardan değinilmeyecektir.

421 Borç Senetleri hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon

muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap

enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.2.3 422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabının Denetimi

Bilanço gününde, senetli borçların tasarruf değeriyle değerlenmesini sağlamak

üzere, borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

Bu hesapla ilgili denetim esnasında dikkat edilmesi gerekilen hususlara 322

Borç Senetleri Reeskontu hesabında değinildiği için tekrar üzerinde durulmayacaktır.

422 Borç Senetleri Reeskontu hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.2.4 426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının Denetimi

"326. Alınan Depozito ve Teminatlar" hesabında alışamaçlarıbelirtilen

depozito ve teminattan vadeleri bir yıldan fazla olan kısımlarıbu hesap kapsamına girer.
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Yukarıda yapılan tanımdan da anlaşılacağıüzere bu hesap 326 Alınan Depozito

ve Teminatlar hesabıile aynıözelliklere sahiptir. Bu nedenle tekrardan üzerinde

durulmayacaktır.

426 Alınan Depozito ve Teminatlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.2.5 429 Diğer Ticari Borçlar Hesabının Denetimi

Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınamayan bir yılıaşan

ticari borçların izlendiği hesaptır.

Denetim esnasında herhangi bir hata veya hileye meydan vermemek için söz

konusu hesapta kayıtlıolan iktisadi kıymetlerin içeriğinin, özünün araştırılmasıyeterli

olacaktır.

429 Diğer Ticari Borçlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.3 Diğer Borç Hesaplarınınİncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

6.3.1 431 Ortaklara Borçlar Hesabının Denetimi

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara borçlu

bulunduğu vadeleri bir yıldan fazla süreli tutarların izlendiği hesaptır.

331 Ortaklara Borçlar hesabıiçin değinilen hususlar bu hesap için de

geçerlidir. Aralarındaki fark bu hesabın vadesinin 1 yılın üzerinde olmasıdır.

K.V.K’nun 16. maddesine göre “Kurumların aralarında vasıtalı, vasıtasız bir

şirket münasebeti veya devamlıve sıkıbir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel

kişilerden yaptıklarıistikrazlar (borçlanmalar), teşebbüste devamlıolarak kullanılır ve

bu istikrazlarla (borçlanmalarla) kurumun öz sermayesi arasındaki nispet, emsali
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kurumlarınkine nazaran bariz bir fazlalık gösterirse mezkur istikrazlar (borçlanmalar)

örtülü sermaye sayılır.”

Madde hükmüne göre şirket tarafından yapılan borçlanmanın örtülü sermaye

niteliğine sahip olabilmesi için aşağıdaki şartlarıtopluca taşımasıgerekmektedir;104

-Borçlanma, kurumun arasında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya

devamlıve sıkıbir iktisadi münasebet bulunan, gerçek veya tüzel kişilerden yapılmış

olmalıdır;

-Borçlanma, teşebbüste devamlıolarak kullanılmalıdır,

-Borç alınan meblağla, kurumun özsermayesi arasındaki nispet emsali

kurumlarınkine nazaran bariz bir fazlalık göstermelidir.

K.V.K’nun 15 maddesi (b) bendine göre örtülü sermaye üzerinden hesaplanan

ve ödenen faizler kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamaz. Burada

güdülen amaç şirket ortaklarının şirkete sermaye koymak yerine borç vererek bunun

karşılığında faiz almasınıengellemektir. Aksi taktirde şirket kar dağıtımıyolundan

vazgeçecek böylelikle kar dağıtımınedeniyle ödenmesi gereken vergiler ödenmeyecek

bunun yanısıra ortaklara olan borçlar üzerinden hesaplanan faizler gider yazılarak

şirketin vergi matrahıazaltılacaktır.

Denetim esnasında söz konusu hesabın örtülü sermaye kapsamında

değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, örtülü sermaye niteliği taşıyan hesaplar

üzerinden hesaplanan faizlerin dönem kazancının tespitinde gider olarak kabul

edilmediği kontrol edilmelidir.

431 Ortaklara Borçlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

104 Altar Ömer Arpacı, “Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Müesseslerinde Gündeme Gelen Sorunlar”,
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ocak 2004, Sayı1, http://www.mevbank.com, (Erişim: 20 Aralık 2004),
(par.5).
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6.3.2 432 İştiraklere Borçlar Hesabının Denetimi

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerine olan

vadeleri bir yıldan fazla süreli borçlarının izlendiği hesaptır.

332 İştiraklere Borçlar hesabıve 331 Ortaklara Borçlar hesabında değinilen

hususlar bu hesap içinde geçerlidir. Bu nedenle tekrar üzerinde durulmayacaktır.

432 İştiraklere Borçlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.3.3 433 BağlıOrtaklıklara Borçlar Hesabının Denetimi

İşletmenin sermaye taahhüdünden borçlarıhariç olmak üzere faaliyet konusu

dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlıortaklıklara olan borçlarının izlendiği hesaptır.

333 BağlıOrtaklara Borçlar hesabıile aynıözellikte olup aralarındaki tek fark

vade farkıdır bu nedenle tekrardan değinilmeyecektir.

433 BağlıOrtaklıklara Borçlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.3.4 436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının Denetimi

Ticari olmayıp yukarıdaki hesaplardan hiç birinin kapsamına alınamayan çeşitli

borçların izlendiği hesaptır.

336 Diğer Çeşitli Borçlar hesabında bahsedilen hususlar bu hesap için de

geçerlidir.

436 Diğer Çeşitli Borçlar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.
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6.3.5 437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabının Denetimi

Bilanço gününde, uzun vadeli diğer borçlar grubunda yer alan senetli borçların

değerlemesini sağlamak amacıile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının

izlendiği hesaptır.

Dikkat edilmesi gereken konu, ayrılan reeskont tutarının gelir veya gider

yazılabilmesi için söz konusu alacak veya borcun ticari faaliyetlerden doğmuş

olmasıdır. Diğer borçlar grubunda yer alan hesaplarda takip edilmekte olan borçlar

işletmenin ticari olmayan faaliyetlerinden doğduklarıiçin bunlar için hesaplanacak

reeskont faiz gelir ve giderleri mali karın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.3.6 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya TaksitlendirilmişBorçlar

Hesabının Denetimi

Kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş

veya taksite bağlanmışolup bir yıldan daha uzun bir sürede ödenecek olan kısmının

izlendiği hesaptır.

Bu hesap 368 Vadesi GeçmişErtelenmişveya TaksitlendirilmişVergi ve Diğer

Yükümlülükler hesabıile birlikte kullanılır. Vadesi bir yılın üzerinde olanlar 438

Kamuya Olan Ertelenmişveya TaksitlendirilmişBorçlar hesabında takip edilir. Vadesi

bir yılın altında olanlar veya bir yılın altına düşenler 368 Vadesi GeçmişErtelenmiş

veya TaksitlendirilmişVergi ve Diğer Yükümlülükler hesabında takip edilir.

Genelde bu tür ödemeler bir ödeme planına bağlanır. Denetim esnasında söz

konusu ödeme planıtemin edilerek hesabın bakiyesi doğrulanabilir.

438 Kamuya Olan Ertelenmişveya TaksitlendirilmişBorçlar hesabında takip

edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet

olarak kabul edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.
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6.4 Alınan Avans Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

6.4.1 440 Alınan SiparişAvanslarıHesabının Denetimi

İşletmenin satışsözleşmesine dayanarak mal ve hizmetin tesliminden önce

tahsil ettiği bir yılıaşan avansların izlendiği hesaptır.

340 Alınan SiparişAvanslarıhesabıile aynıözelliklere sahiptir. Aralarındaki

tek fark bu hesabın vadesinin 1 yıldan daha uzun olmasıdır. Değinilen hususlar bu hesap

için de geçerlidir.

440 Alınan SiparişAvanslarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden

bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

6.4.2 449 Alınan Diğer Avanslar Hesabının Denetimi

Yukarıda açıklanan avanslar dışında, işletmenin aldığıher türlü uzun vadeli

avansların izlendiği hesaptır.

Diğer avans hesaplarından farklıbir özelliği olmayan bu hesabın denetiminde

diğer avans hesaplarıiçin değinilen hususlar geçerlidir.

449 Alınan Diğer Avanslar hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden

bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

6.5 Borç ve Gider KarşılıklarıHesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel

Denetimi

6.5.1 472 Kıdem TazminatıKarşılığıHesabının Denetimi

Belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılacak kıdem tazminatıkarşılıklarıbu

hesapta izlenir.



146

472 Kıdem TazminatıKarşılığıhesabında bir yıldan daha uzun bir sürede

ödenmesi beklenen kıdem tazminatlarıtakip edilirken, izleyen dönemde ödenmesi

beklenen kıdem tazminatlarıbu hesaptan çıkarılarak 372 Kıdem Tazminatlarıhesabında

takip edilir.

Hesabın denetimi esnasında dikkat edilmesi gereken, kıdem tazminatlarıvergi

kanunlarıaçısından ödendikleri dönemlerde gider olarak kabul edilmektedirler. Bunun

için karşılık olarak ayrıldığıdönemde kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi

matrahına ilave edilen kıdem tazminatıtutarıişçiye fiilen ödendiği dönemde vergi

matrahından indirilir.105

472 Kıdem TazminatıKarşılığıhesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.5.2 479 Diğer Borç ve Gider KarşılıklarıHesabının Denetimi

Uzun vadeli diğer borç ve gider karşılıklarıbu hesapta izlenir.

Önemlilik kavramına göre ayrıayrıhesaplarda izlenmesi mümkün olmayan

borç ve gider karşılıklarıbu hesaba alacak kaydedilir. Bunların ödenmeleri halinde de

bu hesaba borç kaydedilir.

479 Diğer Borç ve Gider Karşılıklarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

105 M.Vefa Toroslu, “Kıdem Tazminatıve Muhasebesi”, Vergi DünyasıDergisi CD-ROM, Aralık 1998,
Sayı208, (par.123).
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6.6 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider TahakkuklarıHesaplarının

İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

6.6.1 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının Denetimi

Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan uzun

süreye ait kısımlarıbu hesapta izlenir.

Denetim esnasında söz konusu gelirlerden vadesi gelenlerin gelir hesaplarına

intikal ettirilerek dönem kazancının tespit edilmesinde dikkate alındığıkontrol

edilmelidir. Gelecek yıllara ait gelirlere ilişkin düzenlenen faturaların katma değer

vergisi ve gelir vergisi stopajıgibi vergilerinin faturanın düzenlendiği dönemde beyan

edildiği kontrol edilmelidir.

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler hesabında takip edilmekte olan iktisadi

kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul

edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaklardır.

6.6.2 481 Gider TahakkuklarıHesabının Denetimi

Gelecek yıllarda ödemesi yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalıgider

tahakkuklarının izlendiği hesaptır.

Bu hesap 381 Gider Tahakkuklarıhesabıile aynıözelliklere sahiptir.

Aralarındaki fark bu hesapta ödemesi gelecek yıllarda yapılacak gider tahakkuklarının

izlenmesi yani vade farkıdır. 381 hesapta değinilen hususlar aynen bu hesap içinde

geçerlidir.

V.U.K’nun 19. maddesinde, vergi alacağının doğumu vergiyi doğuran olayın

vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne bağlanmıştır. Kurum kazancının tespitinde 2

temel ilke söz konusudur. Bunlarda birincisi tahakkuk esası, ikincisi ise dönemsellik

esasıdır. Tahakkuk esasında bir hasılat unsurunun doğuşu yeterli olup tahsil edilmiş

olmasışart değildir. Aynışekilde bir gider unsurunun doğuşu yeterli olup ödenmiş

olmasına bağlıdeğildir. Dönemsellik ilkesine göre ise kazancın tespitinde bir hasılat

veya giderin dikkate alınabilmesi için söz konusu döneme ait olmasıgerekir. Bu
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nedenle gelecek dönemleri ilgilendiren giderler ve gelirler gelir tablosunda değil bilanço

da yer alır.106

481 Gider Tahakkuklarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.7 Diğer Uzun Vadeli YabancıKaynak Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla

Vergisel Denetimi

6.7.1 492 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV Hesabının

Denetimi

Bu hesap, teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği halde

ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olacağıtarihe kadar ertelenen katma değer

vergisi ile imalatçıteşebbüsler tarafından imal ettikleri mallardan ihraç edilmek kaydı

ile ihracatçılara yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan ve düzenlenen fatura ve fatura

yerine geçen belgelerde mevzuat gereği ihracatçılardan tahsil edilmeyen ve tamamının

indirim konusu yapılmamasınedeniyle gelecek bilanço devrelerine kadar tecil olunan

katma değer vergisinin kaydedildiği ve izlendiği hesap olup 392 Diğer Katma Değer

Vergisi Hesabıile aynıözelliklere sahiptir. Aralarındaki fark bu hesabın vadesinin 1

yıldan daha uzun olmasıdır.

Teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken Katma Değer

Vergisinin ertelenmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. maddesini “c” bendi gereğince ihraç

kaydıile yapılan satışlarda vergi hesaplanmakta ancak bu vergi ihracatçıdan tahsil

106 Altar Ömer Arpacı, “Kurum Kazancının Tespitinde Temel Esaslar”, Yaklaşım Dergisi, Nisan 2005,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005046439.htm (Erişim: 9 Mayıs 2006), (par.12).
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edilememektedir. Sözü edilen Katma Değer Vergisi önce tecil edilmekte sonrada terkin

işlemi yapılmaktadır.107

Söz konusu hesabın denetiminde ihraç kaydıyla yapılan satışlar kontrol

edilerek tecil - terkin edilen Katma Değer Vergisi ve hesabın bakiyesi kontrol

edilmelidir.

492 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV hesabında takip

edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet

olarak kabul edildiğinden bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

6.7.2 493 Tesise Katılma PaylarıHesabının Denetimi

İşletmeye ait tesislerden yararlanmak amacıyla üçüncü kişilerin, tesis

bedellerine katılma paylarının kayıt ve izlendiği hesaptır.

İşletmeler tarafından kurulan elektrik trafoları, elektrik nakil hatları, doğalgaz

nakil boruları, köprüler ve benzeri tesislere diğer işletmeler de yararlanmak üzere

katkıda bulunabilirler. Bu işletmelerin tesise katılma paylarıtesis kuran işletmede

oluşan maliyet bedelinden düşülmez. Bu nedenle tesisten yararlanmak üzere katkıda

bulunan işletmelerden alınan tutarlar 493 No.lu hesaba alacak olarak kaydedilir. Bu

tutarlar tesisin amortisman süresine göre hesaplanacak oranlarda her yıl 649 Diğer

Olağan Gelir ve Karlar Hesabına gelir olarak kaydedilir. Tesisten yararlanmak üzere

katkıda bulunan işletmeler, amortisman süresinin dolmasından önce tesisten

yararlanmaktan vazgeçerlerse; tahsil edilen bedeller 679 Diğer OlağandışıGelir ve

Karlar Hesabına alınır. Tesise katılma bedelinin tahsilinde, düzenlenen faturada yer alan

KDV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilir.108

493 Tesise Katılma Paylarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

107 Kumkale,s.949.
108Yaklaşım Yayınları, “Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar”,
http://www.yaklasim.com/tekduzenmevzuati/index.asp, (Erişim:22 Kasım 2005)
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6.7.3 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli YabancıKaynaklar Hesabının

Denetimi

Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli yabancı

kaynakların izlendiği hesaptır.

Herhangi bir hileli veya hatalıişlemi gözden kaçırmamak için uygulamada çok

sık kullanılmayan bu hesaba hangi işlemlerin kaydedildiği ve bu işlemlerin içeriğinin ne

olduğu denetim esnasında araştırılmalıdır.

7. Özkaynak Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

7.1 Ödenmiş Sermaye Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel

Denetimi

7.1.1 500 Sermaye Hesabının Denetimi

İşletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve

Ticaret Siciline tescil edilmişbulunan sermaye tutarıbu hesapta yer alır.

GVK’nun 38. maddesine göre, bilanço esasında ticari kazanç hesap dönemi

başındaki ve sonundaki öz sermayelerin kıyaslanmasısuretiyle hesaplanmaktadır.

Hesap dönemi zarfında işletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilmekte,

işletmeden çekilen değerler ise bu farka ilave olunmaktadır.

Sermaye, bilançoda nominal bedelle yer alır. Bu değer, ticaret siciline tescil

edilmişbulunan tutardır ve VUK. Md.289’a göre mukayyet değerle değerlenir, Ticaret

Sicil Gazetesinde tescil’li sermaye ile bu hesapta kayıtlısermaye tutarının aynıolmasına

denetim esnasında dikkat edilmelidir.

T.T.K’na göre, anonim ve limited şirketlere nakit paradan başka her türlü hak,

menkul ve gayrimenkul mallar sermaye olarak konulabilir. Bu yolla sermaye

artırımında bulunulabilir.



151

Anonim şirketlere sermaye olarak her türlü hak,menkul ve gayrimenkulün

konulmasıhalinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme

bilirkişi atama kararı, limited şirketlerde sermaye olarak her türlü hak,menkul ve

gayrimenkulün konulmasıhalinde ise bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi

raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir Raporu

gereklidir.109 Hesabın denetiminde söz konusu belgelerin temin edilerek ayni sermaye

değerinin doğrulanmasıgerekmektedir.

500 Sermaye hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler enflasyon

muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden bu hesap

enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır

7.1.2 501 ÖdenmemişSermaye Hesabının Denetimi

İşletmeye tahsis edilen veya ortaklarca yüklenilen sermayenin henüz

ödenmemişkısmıdır.

50 ÖdenmişSermaye Hesap grubu içerisinde pasifi düzenleyici bir hesap

olarak çalışan bu hesap taahhüt edilen sermayenin henüz ne kadarlık kısmının

ödenmemişolduğunu göstererek söz konusu hesap grubunu netleştirir. Söz konusu

hesap bakiyesinin doğruluğu ana sözleşme veya ticaret sicil gazetesinde yer alan;

sermaye taahhütlerinin ne zaman yerine getirileceğine ilişkin maddelere bakılarak

kontrol edilebilir. Yapılan sermaye ödemeleri ise destekleyici belgelerle (banka dekontu

vb.) kontrol edilmelidir.

01.08.2003 tarihli ve 25186 sayılıResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

giren 323 sıra numaralıVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (V.U.K.G.T) ile,

mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak

yapacakları10.000.000.000.- (on milyar) Türk Lirasınıaşan tahsilat ve ödemelerini;

banka, özel finans kurumlarıveya Posta ve Telgraf TeşkilatıGenel Müdürlüğü

109 Sezgin Özcan, “Anonim ve Limited Şirketlere Konulacak Ayni Sermayeyle İlgili Son Değişiklikler”,
Yaklaşım Dergisi, Temmuz 2004, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2004074600.htm
(Erişim: 9 Aralık 2005), (par.18).
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aracılığıyla yapmalarıve bu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri

zorunluluğu getirilmiştir. 27.04.2004 tarih 25445 sayılıResmi Gazete’de yayınlanan

332 sıra numaralıV.U.K.G.T ile bu uygulamaya ilişkin daha önce tespit edilen

10.000.000.000.- (on milyar) liralık limit, 01.05.2004 tarihinden itibaren

8.000.000.000.- (sekiz milyar) Türk Lirasıolarak değiştirilmiştir. 01.05.2004 tarihinden

itibaren 8.000.000.000.- (sekiz milyar) Türk Liralık limiti aşan tahsilat ve ödemelerin;

320, 323, 324 sıra numaralıVergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslar

çerçevesinde yapılmasızorunlu kılınmıştır.

İşletmelerin kendi ortaklarıile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi

bir ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde de işlem tutarı8 milyar Türk Lirasını

aşıyor ise bunlar da tevsik kapsamında olacağından ödeme ve tahsilatlar banka, özel

finans kurumlarıveya Posta ve Telgraf TeşkilatıGenel Müdürlüğü aracılığıyla

yapılacaktır. Zorunluluklara uymayan mükelleflere her bir işlem için usulsüzlük cezası

kesilecektir. Bu nedenle taahhüt edilen sermayenin banka yoluyla getirilip getirilmediği

kontrol edilmelidir.

501 ÖdenmemişSermaye hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal kıymet olarak kabul edildiğinden bu

hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

7.1.3 502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu FarklarıHesabının Denetimi

Bu hesap ödenmişsermaye tutarının düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan olumlu

farkların izlendiği hesaptır.

31.12.2003 düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait hesaplanan enflasyon

farkları31.12.2003 düzeltmesi sonucu oluşan geçmişyıl zararlarına mahsup edilebilir

veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir. 2004 ve sonraki

dönem düzeltmelerinde hesaplanan enflasyon farkları ise kurumlar vergisi

mükelleflerince sermayeye eklenebilir ve bu durum kar dağıtımısayılmaz. Ancak pasif

kalemlere ait enflasyon fark hesaplarısermayeye ilave edilmek dışında herhangi bir

suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği taktirde, bu işlemlerin
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yapıldığıdönemlerin kazancıile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde vergiye tabi

tutulur.110

Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan olumlu farkların sermayeye ilave edilmek

dışında herhangi bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekilip çekilmediği,

sermayeye ilave dışında herhangi bir işlem söz konusu ise ilgili tutarın vergi tabi

tutulduğu kontrol edilmelidir.

Bu hesap zaten enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan farkların izlendiği bir

hesap olduğu için tekrardan bir düzeltme işlemine tabi tutulmaz. Ancak bu hesabın

bakiyesi enflasyon düzeltmesi yapılacak dönemlerde taşıma katsayısıile taşınır.

7.1.4 503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz FarklarıHesabının Denetimi

Bu hesap ödenmişsermaye tutarının düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz

farkların izlendiği hesaptır.

İzleyen dönemlerde sermaye hesaplarının düzeltilmesi sonucu olumlu farkların

oluşmasıdurumunda eğer daha önceki dönemlerde oluşan olumsuz farklar var ise

öncelikli olarak 503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklarıhesabından mahsup

edilmeli eğer halen kalan bir bakiye söz konusu ise 502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu

Farklarıhesabına kaydedilmelidir. Aynışekilde önceki dönemlerde olumlu farkların

oluşması, izleyen dönemlerde olumsuz farkların oluşmasıdurumunda ise ilk önce 502

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarıhesabıkapatılır, kalan bakiye var ise 503 Sermaye

Düzeltmesi Olumsuz Farklarıhesabına kaydedilmelidir.

Bu hesap zaten enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan farkların izlendiği bir

hesap olduğu için tekrardan bir düzeltme işlemine tabi tutulmaz. Ancak bu hesabın

bakiyesi enflasyon düzeltmesi yapılacak dönemlerde taşıma katsayısıile taşınır.

110 Yalçın Demirsoy, “Öz Sermaye Kalemlerine Ait Enflasyon Farklarının; Sermayeye İlave Edilmesi,
31.12.2003 Düzeltmesi Sonucu Oluşan GeçmişYıllar Zararlarına Mahsubu ve 570 – GeçmişYıllar
Karlarıve 580 – GeçmişYıllar Zararlarında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Ortaya Çıkan ve Yeni
Amortisman Listelerinin KullanımıVb. Özellik Arzeden Konular”, Yaklaşım Dergisi, Ekim 2005, Sayı
27,http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005107082.htm (Erişim: 9 Aralık 2005),
(par.29).
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7.2 Sermaye Yedekleri Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel

Denetimi

7.2.1 520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabının Denetimi

Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar bu

hesapta izlenir.

Şirketin kuruluşu ya da sermayesinin artırımısırasında, hisse senetlerinin

itibari değerlerinin üzerinde bir bedelle satılmasıhalinde, pay sahiplerinden tahsil edilen

hisse senetlerinin itibari değerini aşan kısmına emisyon primi (hisse senedi ihraç primi)

adıverilmektedir. 111

Hisse senetleri ihraç primleri iki şekilde meydana gelir;112

-Tedrici olarak kurulan anonim şirketlerde halka arz edilen hisse senetlerinin

nominal bedelinden daha yüksek bir bedelle satışından elde edilen karlar.

-Sermaye artırımına giden anonim şirketlerin; nominal bedelden daha yüksek

bir bedelle hisse senetlerini ihraç etmesinden dolayıortaya çıkan karlar.

Emisyon primleri K.V.K’nun 8. maddesinin 5. bendine göre kurumlar

vergisinden istisnadır.

Denetim esnasında söz konusu ihraç primlerinin kurumlar vergisinden istisna

tutularak vergi matrahına dahil edilmediği kontrol edilmelidir. Emisyon primlerinin

kurumlar vergisinden istisna olduğu, sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde

işletmeden çekilmesi, ortaklara dağıtılması halinde ilgili dönemin kazancıile

ilişkilendirilmeksizin vergiye tabi tutulmasıgerektiği unutulmamalıdır.

111 M.Rüştü Erimez, “Emisyon Primi”, Vergi DünyasıDergisi CD-ROM, Ekim 1996, Sayı182, (par.1).
112 Hayrettin Erdem, “Sermaye Yedekleri, Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi,
Nisan 1998, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/1998041305.htm (Erişim: 6 Aralık
2005), (par.5).
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7.2.2 521 Hisse Senedi İptal KarlarıHesabının Denetimi

İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin,

bunların yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanıkapatıldıktan

sonra artan kısmın izlendiği hesaptır.

Sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen pay sahibinin payları, o zamana kadar

yapmışolduğu ödemelerden mahrum edilerek iptal edilebilir.Sermaye taahhüdünü

yerine getirmeyen ortağın hisse senedinin T.T.K’nun 407. maddesi gereğince iptal

edilerek yeni ortak alınmasında; yeni ortaktan söz konusu hisseler karşılığında tahsil

edilen tutarlar ile hisselerin nominal bedelleri arasında fark varsa bu fark eski ortağın

ödediği tutardan mahsup edilir. Arta kalan bu hesapta yedek olarak muhafaza edilir.113

Denetim aşamasında, hisse senedi iptal karlarının kurumlar vergisinden istisna

olduğu, sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde işletmeden çekilmesi, ortaklara

dağıtılmasıhalinde ilgili dönemin kazancıile ilişkilendirilmeksizin vergiye tabi

tutulmasıgerektiği unutulmamalıdır.

7.2.3 522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme ArtışlarıHesabının

Denetimi

İşletmenin aktifine kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin yeniden

değerlemesinde oluşan değer artışlarının izlendiği hesaptır.

Değer artışı, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesinden

önceki net bilanço aktif değerlerinin, bu kıymetlere yeniden değerleme oranının

uygulanmasında sonra bulunacak net bilanço değerinden indirilmesi ile bulunur. Söz

113 Hayrettin Erdem, “Sermaye Yedekleri, Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi,
Nisan 1998, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/1998041305.htm (Erişim: 6 Aralık
2005), (par.23).
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konusu değer artışıbu hesapta takip edilir ve kurumlar vergisi mükelleflerince

sermayeye eklenebilir. 114

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışlarının kurumlar vergisinden

istisna olduğu, sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde işletmeden çekilmesi,

ortaklara dağıtılmasıhalinde ilgili dönemin kazancıile ilişkilendirilmeksizin vergiye

tabi tutulmasıgerektiği unutulmamalıdır.

Ancak yeniden değerleme uygulamasına 5024 sayılıKanun ile V.U.K’nun

mükerrer 298. maddesinin değiştirilmesi ile son verilmiştir.

Söz konusu hesabın bakiyesi 31.12.2003 enflasyon düzeltmesi esnasında 698

Enflasyon Düzeltmesi hesabına virmanlanarak düzeltilmişdönem karıveya zararı

hesabına aktarılmıştır.

7.2.4 523 İştirakler Yeniden Değerleme ArtışlarıHesabının Denetimi

İşletmenin iştirakleri ile bağlıortaklıklarıbünyesinde yapılan yeniden

değerleme dolayısıyla oluşan değer artışının sermayeye eklenmesi sonucunda, bu

sermayeden işletmeye isabet eden kısmıbu hesapta izlenir.

Yukarıda değinilen maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışıhesabıile

aynıözelliktedir. Tek fark burada değerlemeyi yapan kurumun işletmenin iştiraki veya

bağlıortaklığıolmasıdır.

Bu nedenle yukarıda değinilen hususlar bu hesap için de geçerlidir.

7.2.5 524 Maliyet ArtışlarıFonu Hesabının Denetimi

Bu hesap ile ilgili olarak Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği’nde herhangi bir

açıklama yapılmamıştır.

114 Hayrettin Erdem, “Sermaye Yedekleri, Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi,
Nisan 1998, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/1998041305.htm (Erişim: 6 Aralık
2005), (par.26).
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Maliyet ArtışFonu uygulamasıile ilgili açıklamaların bulunduğu 49 Seri No’lu

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde 524 No’lu hesap, Maliyet ArtışFonu olarak

gösterilmiştir.115

Maliyet Bedeli Artırımı, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet

bedelinin, bu kıymetlerin elden çıkarılmasıaşamasında, söz konusu kıymetin edinilmesi

ile satıştarihi arasında geçen süreye bağlıolarak belirli oranda artırılmasıve satış

karının tespitinde artırılmışolan bu tutarların dikkate alınmasıdır. Amaç enflasyonist

kaynaklıfiktif kar çıkmasının önlenmesidir.116

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından artırılan maliyet

bedeline tekabül eden kazançlar, bu hesapta takip edilir. Bu fonun sermayeye ilave

dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği

taktirde, o yılıkazancına dahil edilerek vergiye tabi tutulur.117

Ancak bu uygulamaya 5024 sayılıKanun ile V.U.K’nun mükerrer 298.

maddesinin değiştirilmesi ile son verilmiştir.

Söz konusu hesabın bakiyesi 31.12.2003 enflasyon düzeltmesi esnasında 698

Enflasyon Düzeltmesi hesabına virmanlanarak düzeltilmişdönem karıveya zararı

hesabına aktarılmıştır.

7.2.6 529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabının Denetimi

Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer sermaye

yedeklerinin izlendiği hesaptır.

115 Kumkale, s.1060.
116 M.Emin Akyol, “Maliyet Bedeline Eklenmesi Gereken Giderlerde Maliyet Bedeli Artırımı”, Lebib
Yalkın Mevzuat Dergisi, Ocak 2003, Sayı121, http://www.mevbank.com, (Erişim: 28 Kasım 2004),
(par.8).
117 Süleyman Yükçü ve İsmail Elagöz, “Maliyet Bedeli ArtırımıUygulamasının Özellikli İşlemleri ve
Muhasebeleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi Ağustos, 2002,
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2002083246.htm (Erişim: 5 Aralık 2005), (par.7).
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Denetim esnasında söz konusu hesapta yer alan işlemlerinin içeriğinin

öğrenilmesi uygulamada sıklıkla kullanılmayan bu hesabın denetimi için yeterli

olacaktır.

7.3 Kar Yedekleri Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel Denetimi

7.3.1 540 Yasal Yedekler Hesabının Denetimi

Kanun hükümleri uyarınca ayrılmışbulunan yedekler bu hesap kaleminde

gösterilir.

Yasal yedek akçelerin kaynağıT.T.K’nun 466. maddesi olup bunların

sözleşmeyle ya da genel kurul kararıyla değiştirilmesi ya da sınırlandırılmasımümkün

değildir.118

T.T.K’nun 466. maddesine göre; “Her yıl safi kârın yirmide birinin ödenmiş

esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar umumi birinci yedek akçe olarak

ayrılmasımecburidir.

Safi kardan, birinci yedek akçeden başka, pay sahipleri için % 5 kâr payı

ayrıldıktan sonra, pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması

kararlaştırılmışolan kısmın % 10’nun ikinci tertip yedek akçe ayrılmasıgerekmektedir.

Denetim esnasında söz konusu yasal düzenlemelere uygun hareket edilip

edilmediği kontrol edilmelidir.

Ayrılan yedekler izleyen dönemlerde ortaklara dağıtılırsa bu bir kar

dağıtımıdır. Kurum kazançlarının ortaklara dağıtımında, G.V.K’nun 94/6-b maddesine

göre, dağıtılan kar paylarıüzeriden % 10 oranında gelir vergisi tevkifatıyapılması

gerekmektedir. Ayrıca ortakların elde ettikleri menkul sermaye iradıkanunda belirtilen

limitleri aştığıtakdirde ortaklar tarafından gelir vergisi beyannamesi ile beyanda

bulunulmasızorunluluğu vardır.

118 Cemil İpekoğlu, “Yedek Akçeler, Temettüler, Hesaplanma Şekilleri ve Muhasebe Kayıtları”, Vergi
DünyasıDergisi CD-ROM, Ekim 1995, Sayı170, (par.3).
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540 Yasal Yedekler hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden

bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

7.3.2 541 Statü Yedekleri Hesabının Denetimi

Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedekler bu hesap kalemi içinde

yer alır.

Söz konusu yedekler safi karın % 5’den fazla olabileceği gibi ödenmiş

sermayenin % 20’sini de aşabilir.

Ana sözleşme hükümlerine uygun davranılıp davranılmadığınıkontrol etmek

amacıyla ana sözleşme hükümleri ile ayrılan yedek akçe miktarlarıdenetim esnasında

karşılaştırılmalıdır.

Ayrılan yedekler izleyen dönemlerde ortaklara dağıtılırsa bu bir kar

dağıtımıdır. Kurum kazançlarının ortaklara dağıtımında, G.V.K’nun 94/6-b maddesine

göre, dağıtılan kar paylarıüzeriden % 10 oranında gelir vergisi tevkifatıyapılması

gerekmektedir. Ayrıca ortakların elde ettikleri menkul sermaye iradıkanunda belirtilen

limitleri aştığıtakdirde ortaklar tarafından gelir vergisi beyannamesi ile beyanda

bulunulmasızorunluluğu vardır.

541 Statü Yedekleri hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden

bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

7.3.3 542 Olağanüstü Yedekler Hesabının Denetimi

Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar verilen

olağanüstü yedek akçeler ile dağıtım dışıkalan kârlar bu hesapta yer alır.

Uygulamada yoğun bir şekilde kullanılmayan bu hesabın denetiminde genel

kurul kararıile ayrılan yedek akçe tutarlarısonraki dönemlerde ortaklara dağıtılırsa bu

bir kar dağıtımıdır. Kurum kazançlarının ortaklara dağıtımında, G.V.K’nun 94/6-b.
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maddesine göre, dağıtılan kar paylarıüzeriden % 10 oranında gelir vergisi tevkifatı

yapılmasıgerekmektedir. Ayrıca ortakların elde ettikleri menkul sermaye iradıkanunda

belirtilen limitleri aştığıtakdirde ortaklar tarafından gelir vergisi beyannamesi ile

beyanda bulunulmasızorunluluğu vardır.

542 Olağanüstü Yedekler hesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon muhasebesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edildiğinden

bu hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

7.3.4 548 Diğer Kar Yedekleri Hesabının Denetimi

Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan kârdan ayrılan diğer

yedekler bu hesapta izlenir.

Ayrılan yedekler izleyen dönemlerde ortaklara dağıtılırsa bu bir kar

dağıtımıdır. Kurum kazançlarının ortaklara dağıtımında, G.V.K’nun 94/6-b maddesine

göre, dağıtılan kar paylarıüzeriden % 10 oranında gelir vergisi tevkifatıyapılması

gerekmektedir. Ayrıca ortakların elde ettikleri menkul sermaye iradıkanunda belirtilen

limitleri aştığıtakdirde ortaklar tarafından gelir vergisi beyannamesi ile beyanda

bulunulmasızorunluluğu vardır.

7.3.5 549 Özel Fonlar Hesabının Denetimi

İşletmede bırakılmasıve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla

ayrılan fonlar bu hesapta izlenir.

Bu hesaba alınabilecek özel fonlar şu şekilde sıralanabilir;119

-Yenileme Fonu,

-Finansman Fonu,

-Vazgeçilen Borçlar Fonu,

119 Kumkale, s.1070.
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-V.U.K’nun 280. maddesine göre ayrılan fon,

-K.V.K’nun Geçici 28. maddesine göre ayrılacak fon.

Yukarıda belirtilen fonlardan Finansman fonu,V.U.K’nun 280. maddesine göre

ayrılan fonlar uygulamadan kaldırılmışolup burada değinilmeyecektir.

VUK’un 328. maddesi gereğince, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin

satılmasıhalinde, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri

bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmişve teşebbüse geçilmiş

olursa bu takdirde, satıştan tahassül edilen kâr, yenileme giderlerini karşılamak üzere,

pasifte geçici bir hesapta yenileme fonu adıaltında azami üç yıl süre ile tutulabilir. Her

ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamışolan kârlar üçüncü yılın vergi

matrahına eklenir.

Denetim esnasında söz konusu iktisadi kıymetin yenileme amacıyla satılıp

satılmadığı, buna yönelik yönetim kurulu kararıolup olmadığı, ve iktisadi kıymetlerin

satılmasıhalinde oluşan karların üç yıl içerisinde kullanılmamışolmasıdurumunda

üçüncü yılın vergi matrahına dahil edilip edilmediği kontrol edilmelidir.

Yenileme fonu, niteliği itibariyle özkaynak hesaplarıarasında yer alır. Parasal

olmayan bu hesaplar, enflasyon düzeltmesine tabi tutulurlar. Ancak 1 Ocak 2004

tarihinden önce ayrılan yenileme fonlarının açılış bilançosu tarihi itibariyle

düzeltilmesinde oluşan farklar, geçmişyıl kâr/zararıhesabında intikal edecektir. 1 Ocak

2004’ten sonra ayrılacak yenileme fonlarıise, satılan iktisadi kıymetin düzeltilmiş

değeri üzerinden hesaplanacağıiçin reel kârıifade edecektir. Bu nedenle, parasal

olmayan bir kıymet olarak tanımlanıp aynışekilde takip eden dönemlerde enflasyon

düzeltmesine tabi tutulmalıdır.120

120 Alıcılar Hesabınıanlatırken de dediğimiz gibi V.U.K’nun 324. maddesi

hükümlerince vazgeçilen alacaklar borçlu tarafından özel bir karşılık hesabına alınır ve

120 Mustafa Uysal, Yeşim Taner ve Elif Buluç, “En Son Düzenlemeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi”,
Yaklaşım Yayıncılık, Eylül 2004, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/ 2004094830.htm
(Erişim: 16 Ocak 2006), (par.112).
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alacaktan vazgeçilen yılın sonundan başlamak üzere üç yıl içinde zarar ile itfa

edilmediği taktirde kar hesabına aktarılır. Denetim esnasında alacaklıtarafından

vazgeçilen alacağın borçlu tarafından alacaktan vazgeçilen yılın sonundan başlamak

üzere üç yıl içerisinde zarar ile itfa edilemediği taktirde kar hesabına aktarılıp

aktarılmadığıkontrol edilmelidir.

KVK’nun geçici 28. maddesi gereğince, 1.1.1999 - 31.12.2004 tarihleri

arasında tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisseleri ve gayrimenkullerin

satışından doğan kazancın, satışın yapıldığıyılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı

kurumlar vergisinden müstesnadır. Vadeli satışhalinde, satışın yapıldığıdönemi takip

eden ikinci hesap dönemi sonuna kadar, tahsil edilen kazanç tutarıilgili yıl kurum

kazancından indirilir. Bu tarihten sonra yapılacak tahsilat için bu hüküm uygulanmaz

Söz konusu satıştan doğan kazanç, sermayeye ilave edilinceye kadar özel

fonlar hesabında tutulur. Söz konusu fonlar enflasyon düzeltmesinin uygulandığı

dönemlerde enflasyon düzeltmesine tabidir.

Denetim esnasında KVK’nun geçici 28. maddesine göre ayrılan fonların

sermayeye ilave edildiği, başka bir suretle işletmeden çekilmediği, vadeli satışhalinde

satışın yapıldığıdönemi takip eden ikinci hesap dönemi sonuna kadar, tahsil edilen

kazanç tutarının ilgili yıl kurum kazancından indirilip indirilmediği, ikinci yılın

sonundan sonra yapılacak tahsilatlar için bu hükümden yararlanılmadığıkontrol

edilmelidir.

7.4 GeçmişYıllar KarlarıHesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel

Denetimi

7.4.1 570 GeçmişYıllar KarlarıHesabının Denetimi

Geçmişfaaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletme sahibine veya ortaklarına

dağıtılmamışbulunan kârlardan ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarların izlendiği

hesaptır.
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Denetim esnasında geçmişyılın dönem net karının izleyen dönemde bu hesaba

alındığıkontrol edilmelidir.

G.V.K’nun 38. maddesine göre bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki

özsermayenin hesap dönemi sonundaki ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır.

Bu nedenle bilanço kalemlerinin denetimi esnasında aynızamanda dönem karı,

böylelikle de GeçmişYıllar Karlarıda denetlenmişolmaktadır.

Geçmişyıl karlarında izleyen dönemlerde meydana gelen azalma var ise bu

durum geçmişyıl karlarının ortaklara dağıtımıolabilir. Kurum kazançlarının ortaklara

dağıtımında, G.V.K’nun 94/6-b maddesine göre, dağıtılan kar paylarıüzeriden % 10

oranında gelir vergisi tevkifatıyapılmasıgerekmektedir. Ayrıca ortakların elde ettikleri

menkul sermaye iradıkanunda belirtilen limitleri aştığıtakdirde ortaklar tarafından gelir

vergisi beyannamesi ile beyanda bulunulmasızorunluluğu vardır.

570 GeçmişYıllar Karlarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon düzeltmesinin yapıldığıdönemlerde enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

7.5 GeçmişYıllar ZararlarıHesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel

Denetimi

7.5.1 580 GeçmişYıl ZararlarıHesabının Denetimi

Geçmişfaaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net zararlarıbu hesapta

takip edilir.

Denetim esnasında geçmişyılın dönem zararının izleyen dönemde bu hesaba

alındığıkontrol edilmelidir.

K.V.K’nun 14. maddesine göre “Her yıla ilişkin tutarlar ayrıayrıgösterilmek

ve beşyıldan fazla nakledilmemek koşuluyla geçmişyılların malî bilançolarına göre

meydana gelen zararlar cari dönem kurum kazancından indirilebilir.” Denetim

aşamasında söz konusu zararların mahsup konusu yapılıp yapılmadığıkontrol

edilmelidir. Ayrıca zarar mahsubunda 5 yıllık sürenin dikkate alınıp alınmadığıda

incelenmelidir.
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GeçmişYıllar Karlarıiçin değinilen hususlar bu hesap içinde geçerlidir. Aynı

şekilde 580 GeçmişYıllar Zararlarıhesabında takip edilmekte olan iktisadi kıymetler

enflasyon düzeltmesinin yapıldığıdönemlerde enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

7.6 Dönem Net Karı(Zararı) Hesaplarının İncelenmesi Yoluyla Vergisel

Denetimi

7.6.1 590 Dönem Net KarıHesabının Denetimi

İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrasınet kar tutarının izlendiği

hesaptır.

Daha önce de değindiğimiz gibi G.V.K’nun 38. maddesine göre bilanço

esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki özsermayenin hesap dönemi sonundaki ve

başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu nedenle bilanço kalemlerinin denetimi

esnasında aynızamanda dönem net karıda denetlemişolmaktadır.

Dönem net karının ortaklara dağıtımında, G.V.K’nun 94/6-b maddesine göre,

dağıtılan kar paylarıüzeriden % 10 oranında gelir vergisi tevkifatıyapılması

gerekmektedir. Ayrıca ortakların elde ettikleri menkul sermaye iradıkanunda belirtilen

limitleri aştığıtakdirde ortaklar tarafından gelir vergisi beyannamesi ile beyanda

bulunulmasızorunluluğu vardır.

7.6.2 591 Dönem Net ZararıHesabının Denetimi

Bu hesap, işletmenin faaliyet dönemine ilişkin net zarar tutarının izlendiği

hesaptır.

G.V.K’nun 38. maddesine göre bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki

özsermayenin hesap dönemi sonundaki ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır.

Bu nedenle bilanço kalemlerinin denetimi esnasında aynızamanda dönem net zararıda

denetlemişolmaktadır.

Vergi yasaları, bazıgiderleri ticari işletme kapsamında doğduğu halde, karın

belirlenmesinde geçerli bir gider olarak kabul etmez. Yine işletmenin ticari faaliyetleri
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kapsamında kazanıldığıhalde, bazıgelirler de vergilendirilecek karın kapsamına

alınmaz. Böyle olunca oluşan ticari kar/zarara vergi kanunlarının uygulanması

sonucunda mali kar/zarar bulunur ve bu kar/zarar vergi matrahınıoluşturur.
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8. SONUÇ

Ülkemizde vergi denetim elemanlarınitelikli ancak sayıolarak yetersizdir

bunun yanında var olan inceleme elemanlarının örgüt yapıları arasında

koordinasyonsuzluklar bulunmaktadır. Ülkemizin gelişmesiyle birlikte Maliye

Bakanlığı’nın fonksiyonlarının artmasıve yaygınlaşmasıdenetim birimlerinin sayısının

artmasına yol açmıştır. Artırılan denetim birim sayısımükerrer denetimlere, denetim

karmaşasına ve koordinasyonsuzluğa yol açmıştır.

1995 yılıitibariyle kişi başıgelir düzeyi Türkiye’nin biraz altında ve biraz

üstünde olan orta gelirli ülkeler ile birlikte İsviçre gibi en yüksek gelir düzeyli ülkeler

arasında yer alan bir ülkenin kamu gelirleri / Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranlarınıdikkate

alan bir çalışma yapılmış; Türkiye bu araştırma sonucunda kendi kişi başına gelir

düzeyine yakın ülkeler arasında vergi gelirleri yoluyla Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının en

küçük kısmına el koyan (%15) ülke çıkmıştır. İsveç gibi yüksek gelirli ülkelerde bu

oran % 30 – 50 arasındadır. Bu durum Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın minimum % 15 - %

35’ne varan bir oranda kayıt dışıekonomi olduğunu ortaya koymuştur.

Söz konusu durum böyle olunca Türkiye’de bütçelerimiz 1971 yılından bu

yana açık vermektedir. Vergiler ile finanse edilemeyen bütçe borçlanma ile finanse

edilmiş, 2002 yılında faiz giderlerinin bütçe içerisindeki payı% 45 civarına ulaşmıştır.

2006 yılıbütçe görüşmelerinde vergi gelirlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın

% 25’i civarında olacağıbelirtilmiştir. 1995 yılında yapılan çalışma baz alındığında

vergi gelirlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranının arttığıgözlenmekle beraber halen

daha yeterli seviyede değildir.

Vergi gelirlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranının gelişmişülkelerden geri

kalmasıülkemizde halen daha kayıt dışıekonominin ciddi boyutta olduğunun önemli

bir göstergesidir. Söz konusu sorunun çözümü etkin bir vergi idaresi ile mümkün olup,

vergi kanunlarının etkin hale getirilmesi, vergi inceleme elemanlarının sayısının,

kalitesinin, etkinliğinin attırılması, toplumda vergi bilincinin oluşturulması ile

mümkündür.
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Bununla birlikte 3568 sayılıSerbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile oluşturulan Yeminli Mali

Müşavirlik mesleği ile vergi idaresinin yükü azaltılarak vergi denetimi

yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Ancak 3568 sayılıyasanın yürürlüğe girmesinin

üzerinden 15 yıldan fazla süre geçmesine rağmen Yeminli Mali Müşavirlerce

gerçekleştirilen denetim işlemlerine herhangi bir standart getirilmemesi vergi

kanunlarının karmaşıklığının yanında yeni bir bilinmezlik ortamıyaratmıştır. Yapılan

denetimin objektif kriterler ile ölçülememesi sorunu yapılan işi denetim olmaktan

çıkarıp bazıdurumlarda sadece mühür basma ve imza atma konumuna getirmiştir.

Tam tasdik hizmetinin zorunlu hale getirilmesi Yeminli Mali Müşavirlik

mesleğini etkin bir hale getirecek ve yapılacak denetime ilişkin standartların

oluşturulmasıise Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğine olan güveni artıracaktır.

Yeminli Mali Müşavirlerce gerçekleştirilen etkili denetim hizmetleri Maliye

Bakanlığı’nın rahatlamasınısağlayacaktır. Bu durumda devletin vergi inceleme

elemanlarıkayıt dışıekonominin üzerinde daha fazla yoğunlaşabileceklerdir.

Bugün tahmini olarak kayıt içi ekonominin yarısıboyutunda olan kayıt

dışındaki kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasıhem vergilemede adaletin

sağlanmasıhem de bütçe açığının kapatılmasıve yeni yatırımlarıyapılmasıkonusundan

önemli bir finansman sağlayacaktır.

Bu konuda Maliye Bakanlığıile birlikte kayıt altında olan mükelleflerin

denetimini yürütecek olan Yeminli Mali Müşavirlik mesleğine ödenmesi gereken

verginin doğruluğunun tespit edilmesi ve sağlanmasıkonusunda önemli görevler

düşmektedir.
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