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YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ 
BEYANLARININ VERİLME TARİHLERİNİN 

BİR AY ÖNE ÇEKİLMESİ YANLIŞTIR
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan “Vergi Usul Kanunu ile 
bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” ile başta VUK olmak üzere 7 
ayrı kanunda değişiklik yapılması amaçlanmıştır. 

Kanun teklifinde Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kanunlarında yapılacak 
değişiklik ile 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin verilmesi kaldırılmaktadır. 
Meslek örgütü olarak Geçici Vergi uygulamasının başladığı tarihten günümüze 
kadar 4. Dönem Geçici Vergi beyannamesinin kaldırılmasını hep talep ettik. Bu 
talebimize nihayet olumlu yaklaşılmasından mutluluk duyduk.  

Ancak; kanun teklifinde Yıllık Beyanname verme sürelerinin bir ay öne 
çekildiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Genel Başkanımız Emre Kartaloğlu plan bütçe komisyonunda yapılan 
görüşmelerde 4. Dönem Geçici Verginin neden kaldırılması gerektiğini ve Gelir 
ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin öne çekilmesinin neden yanlış olduğunu 
net bir şekilde ortaya koymuştur. Genel Başkanımızın ortaya koyduğu görüşlerin 
tamamen yanındayız.

Ancak buna rağmen Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname verilmesi sürelerinin 
birer ay öne çekilmesi plan ve bütçe komisyonunda kabul edilmiştir.

Bu değişiklik meclisten de böyle geçtiği takdirde 1961 yılından beri ilgili bütün 
kesimler nezdinde uyumlu bir şekilde uygulanmakta olan Gelir ve Kurumlar 
Vergisi beyanlarında sistem bozulacak ve önemli sorunlar yaşanacaktır.

Ülkemizde işletmelerin %98’inin KOBİ ölçeğinde olduğu bir gerçektir. Bu 
gerçek göz önünde bulundurulduğunda; komisyondan geçen teklifin aynı 
şekilde yasalaşması durumunda, dönem sonu işlemlerinin iki aylık süreler 
içinde sorunsuz bir şekilde tamamlanması ve mali tabloların doğru bir şekilde 
hazırlanmasının imkansızlığı başta olmak üzere, şirketlerin genel kurullarında 
kâr üzerinden alınacak kararlar vb. işlemler uygulamada işletmeler ve Mali 
Müşavirler nezdinde pek çok sorunu beraberinde getirecektir.

Mali Müşavirler zaten büyük bir iş yükü alttında olup, son yıllarda yaşam 
dengesi, iş kalitesi ve zorunlu iş yükü arasında sıkışmış durumdadırlar. 

Yukarıda saydığımız sebeplerle YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ 
BEYANLARININ VERİLME TARİHLERİNİN BİR AY ÖNE ÇEKİLMESİ şeklindeki 
düzenleme geri çekilmelidir.
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