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Konu : Kasa düzeltmesinden oluşan 

ticari zararın önceki yıllara 

ait karlara  mahsubunun 

olanaklı olup olmadığı. 

  

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesinin ... 

vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olan şirketinizin 

kasa  hesabı kayıtlarının 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesi 

hükümlerinden yararlanılarak düzeltildiği, söz konusu hesapların 

düzeltilmesinden kaynaklanan bilanço zararlarının 2010 ve önceki 

hesap dönemlerine ait geçmiş yıl karlarından mahsup edilip 

edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

            25.02.2011 tarih ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11 inci 

maddesinin ikinci fıkrasında; 

            "Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa 

mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler 

uygulanır. 

            a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi 

mükellefleri, 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri 

bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa 

mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri 

dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) 

ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu 



bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi 

dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. 

            b) (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden % 

3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde 

ödenir. 

            c) Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya 

kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve 

ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 

kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle 

ilave bir tarhiyat yapılmaz."  hükmü yer almaktadır. 

 Konuyla ilgili olarak yayımlanan 1 seri no.lu Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel 

Tebliğinin "Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan 

Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı" başlıklı (C) 

bölümünde konuya ilişkin açıklamalar yer almış olup kayıtlarda yer 

aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcuduna ilişkin 

beyan edilen tutarların "Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" 

hesabına alınacağı ve ayrıca nazım hesaplarında takip edileceği 

belirtilmiş ve konu ile ilgili örnek uygulamalara yer verilmiştir.       

 Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizce 6111 sayılı Kanunun 

11 inci maddesi kapsamında kasa mevcudunuzun 

düzeltilerek   "Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" hesabına 

kaydedilen tutar gerçek anlamda ticari bir zarar niteliği 

taşımadığından kurum kazancından indirilmesi mümkün olmadığı 

gibi geçmiş yıl kârlarına mahsup edilmesi halinde söz konusu 

mahsup işlemi kar dağıtımı olarak değerlendirilerek bu tutar 

üzerinden kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılacaktır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 


