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STOKLAR VE KASA, ORTAKTAN ALACAK MEVCUDUNA 

İLİŞKİN HÜKÜMLER 

FİİL HESAPLANACAK VERGİ 

İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE 
KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA VE 

MAKİNA, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞIN KAYDA 
ALINMASI 

Genel kdv oranına tabi emtia ve makine, 
teçhizat, demirbaş için %10, indirimli 
orana tabi emtia ve demirbaş için tabi 
olduğu oranın yarısı oranında vergi 

ödenir. 

İŞLETMEDE MEVCUT OLMADIĞI HALDE 
KAYITLARDA YER ALAN EMTİANIN 

DÜZELTİLMESİ 

Her türlü vergisel yükümlülüğün yerine 
getirilmesi gerekmektedir.(Cari yıl 

kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi 
kar oranı dikkate alınarak fatura 

düzenlenmek suretiyle)* 
31.12. 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KAYITLARDA 

YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT 
OLMAYAN KASA VE ORTAKLARDAN 

ALACAKLAR MEVCUDUNUN DÜZELTİLMESİ 

Düzeltilen tutarın %3'ü oranında vergi 

ödenir. 

 Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, 

2018 yılı Ağustos ayının son günü akşamına kadar maliyet bedeli üzerinden 

fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan 

çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer 

vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde 

ödenir. 

 İşletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, 

teçhizat ve demirbaşlar 31 Ağustos 2018 günü akşamına kadar bir envanter 

listesi ile bağlı olunan vergi dairelerine bildireceklerdir. Anılan bildirimlere ilişkin 

olarak hesaplanan KDV aynı süre içinde ödenecektir. 

 Kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialar ise 31 

Ağustos 2018 günü akşamına kadar fatura düzenlenerek ve her türlü vergisel 

yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle kayıt ve beyanlara intikal ettirilecektir. 

Anılan işleme ilişkin KDV ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen 

taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak 

üzere üç eşit taksitte ödenecektir. 

 31/12/2017 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde 

bulunmayan kasa mevcutlarını ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki 

işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) 

ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar 

arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan 

işlemlerini (kayıtlarda kasa ya da ortaktan alacaklar hesabında yer almasa ve başka 

bir hesap içinde yer alsa bile kasa veya ortaktan alacaklara ilişkin diğer işlemlerini 

31 Ağustos 2018 günü akşamına kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle 

kayıtlarını düzeltebilecekler ve bu tutarlar üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki 

vergiyi aynı süre içinde ödeyeceklerdir.  
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