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Dünya genelinde vergi
idareleri, işletmelerin
yanında ve destekçisi oldu
Mali müşavirler ekonominin
ve ticaretin temel taşıdır
EMRE KARTALOĞLU

C
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OVID-19 salgını tüm
dünyada olduğu gibi
ülkemizde de etkisini
gösteriyor. Salgın, işletmeleri, çalışanları ve yaşamımızı derinden etkiledi. Bazı meslek grupları bu salgının etkisini
daha fazla hissetmek durumunda kalıyor. Salgınla mücadelede
büyük özveri gösteren sağlık çalışanlarına en içten duygularla teşekkür ediyorum.
Sağlık çalışanlarının yanı sıra
bu zorlu günlerde görevinin başında olanlar ile mali müşavirler
de takdiri hak ediyor. Mali müşavirler sahada işletmelerimizin yanında bu mücadelede yer alıyorlar.
Dinamik bir süreç yaşamaktayız. Bu nedenle kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşu sorumluluğu içerisinde gerek meslek mensuplarından gerekse de iş
dünyasından bize yansıyan tüm
sorun ve sıkıntılara çözüm bulmak ve katkı vermek adına başta
Hazine ve Maliye Bakanlığımız
yetkilileri olmak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ile de sürekli iletişim halindeyiz.
Yaşanan bu süreçte devletimizin
vergi gelirlerine ihtiyacı olduğu
yadsınamaz bir gerçektir ama ondan önemli olan bu süreci gerek
iş dünyası gerekse de çalışanları
ile birlikte ayakta kalarak atlatmaktır. Virüs etkisini kaybettiğinde ekonomik canlanma ile birlikte
ötelediğimiz vergi gelirleri devletimizin kasasına tekrar sağlıklı ve
sürekli şekilde akacaktır, bunda
bir şüphe yoktur. Önemli olan bu
süreci tüm kesimlerle birlikte elbirliği ile atlatmak ve ayakta kalmaktır.
Bu zorlu süreçte fedakarca görev yapan tüm mali müşavirler, işletmeleri kısa çalışma ödeneğinden yararlandırabilmek için canla
başla çalışıyorlar. Sadece başvuru

yapılınca işlem bitmiyor. Bunun
bordrosunun yapılması, bildirgesinin hazırlanması gerekiyor.
İşletmelerimizi kısa çalışma
ödeneğinden yararlandırınca öncelikle istihdamda sürdürülebilirlik sağlanarak evde kalma sürecine katkı sunuluyor. Evde kalan
çalışanların maddi durumlarında
devamlılık sağlanıyor.
Sosyal devlet ilkesinin hayata
yansıması sağlanarak, bu sayede çalışanlar asgari ihtiyaçlarını evde kaldığı süreçte sağlayabiliyorlar.

Bu zorlu süreçte tüm
mali müşavirler fedakarca görev yapıyor
Biz beyannameleri düzenleyerek, denetim yaparak kamu finansmanına doğrudan katkı yapıyoruz. Başta bu mücadelenin en
önemli unsuru olan sağlık çalışanlarımızın ve diğer kamu görevlilerinin maaşlarının zamanında yatmasına ve sosyal yardımların gerçekleşmesine katkı sağlıyoruz.
Her türlü maliye politikasının
hayata yansımasına katkı sunuyoruz. Örneğin, bir teşvik kanunu mali müşavir uygulamasıyla
hayata geçiyor. Böylece; yatırımların artmasına katkı sunuyoruz.
İstihdamın artmasını sağlıyoruz.
Bölgesel gelişmişlik farklarının
ortadan kalkmasını sağlıyoruz.
Gelir dağılımında adaleti sağlıyoruz.
Bunlar sadece örnek... Yaptığımız işi defter tutmak, beyanname
göndermek diye sınırlandıramayız. Yaptığımız her iş, attığımız
her adım domino etkisiyle toplumsal gelişimimize katkı sağlıyor. Bu yüzden mali müşavirler ticari hayatın ve ekonominin temel
taşlarıdır.

Tüm dünya COVID-19 salgınının yarattığı olumsuzlukları en
aza indirebilmek için mücadele veriyor. Vergi ve istihdam
başta olmak üzere şirketlerin sorumluluk alanları da doğal
olarak hassasiyet gerektiren uygulamalara ihtiyaç duyuyor.
Küresel düzeyde ülkeler vergi mükelleflerini destekleyici önlemler
alıyorlar. Vergi idareleri, iyi günlerde vergilerini ödeyen mükelleflere, onların kötü zamanlarında
yanlarında olduklarını hissettirmeye çalışıyorlar.
Vergi idarelerinin mükelleflere
sağladıkları kolaylıkların başında beyanname verme sürelerinin
ve vergi ödemelerinin ertelenmesi geliyor.
Koronavirüs, dünya üzerinde
birçok kişinin yaşamını doğrudan
etkilemeye devam ediyor. Bu arada ekonomik faaliyetlerde daralma ve dünya ticaret hacmindeki
düşüş daha önce öngörülemeyen
bir hızla artıyor. Bu durum, birçok vergi mükellefini de doğrudan
olumsuz etkiliyor. Turizm sektörü
gibi belirli sektörler, serbest meslek kazancı elde edenler, KOBİ’ler
bu iktisadi koşullardan daha çok
olumsuz etkileniyor. İşten çıkartmalar artıyor, işsizlik ödemesi
başvurularında rekor artışlar gözlemleniyor.

Gelişmekte olan ülkelerden
83 milyar dolar çekildi
Birçok ülke sağlık sistemlerini iyileştirmek ve çalışanları ve işletmeleri korumak için olağanüstü
mali önlemler alıyor. Bu önlemler sadece, ülke için değil aynı zamanda dünya ekonomisi içinde
önemli hale geliyor. Çünkü bu önlemler, dış ticaret yoluyla diğer
ülke ekonomilerini de etkiliyor.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva “İnsan yaşamı maliyetinin ölçülemez olduğunu ve bütün ülkelerin insanları korumak ve krizin
ekonomik etkisini sınırlandırmak için birlikte çalışmaları gerektiğini” söylüyor.

Sermaye hareketleri de mevcut
durumdan olumsuz etkileniyor.
IMF verilerine göre; yatırımcılar,
krizin başlangıcından bu yana 83
milyar doları gelişmekte olan ülke
piyasalarından çektiler. Bu durum,
düşük gelirli ülkelerin borçlarını
ödeme konusunda, kaygılanmalarına neden oluyor. IMF, borç vermek üzere bir trilyon dolarlık bir
kaynak ayırdığını belirtiyor.
Vergi idareleri de dünya genelinde vergi mükelleflerini destekleyici önlemler alıyorlar. Diğer bir
ifade ile “vergi idareleri, iyi günlerde vergilerini ödeyen mükelleflere
onların kötü zamanlarında yanlarında olduklarını” hissettirmeye
çalışıyorlar.

Ülkelerin uygulamaları
OECD raporuna girdi
OECD’nin yayınlamış olduğu Vergi İdarelerinin COVID-19’e Karşı Mükellefleri Desteklemek için
Aldıkları Önlemler Raporunda ülke uygulamalarından örnekler veriliyor.
Devletlerin aldıkları önlemler
başlıca beyanname verilme tarihi
ve vergi ödemelerinin ertelenmesi, vergi iade süreçlerinin hızlandırılması, haciz uygulamalarının ertelenmesi, vergi incelemelerinin
durdurulması, mükelleflerin vergi
idarelerine daha kolay erişimi için
ek önlemler alınması ana başlıklarından oluşuyor.
Bu önlemler beraberinde bazı soruları da getiriyor. Örneğin
vergi idareleri bütün vergi mükelleflerine mi kolaylık sağlamalı yoksa sadece küçük işletmeler,
serbest meslek erbabı ya da büyük vergi mükelleflerine mi kolaylıklar sağlamalı? Diğer taraftan vergi beyannamelerinin er-
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Ne kadar asgari ücret desteği alacaksınız?
İşverenlere belirli şartları taşıması
halinde asgari ücret desteği
uygulanacak. 26 Mart 2020 tarihli
31080 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de
yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
29 uncu maddesiyle işverenlere belirli
şartları taşıması halinde 2020 yılında da
asgari ücret desteği verilecek.
Asgari ücret destek tutarı;
7226 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa eklenen geçici 80'inci madde
hükmüne göre;
-2020 yılı öncesi tescil edilen işyerleri
için, 2019 yılının aynı ayına ilişkin
SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet
belgelerinde veya muhtasar ve prim
hizmet beyannamelerinde prime
esas günlük kazancı 128 TL, toplu iş
sözleşmesi uygulanan özel sektör
işverenlerine ait işyerleri için 256 TL ve
linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerleri
için 341 TL ve altında olan sigortalıların,
- 2020 yılında tescil edilen işyerleri için
ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi
tüm sigortalıların, çalışma gün sayısının;
günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu
bulunacak tutar kadar asgari ücret
desteği sağlanacaktır.
Buna göre yukarıda belirtilen şartları
taşıyan her sigortalı için, işveren günlük
2,5 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği
alacaktır.
Asgari ücret desteğinden yararlanmak
için SGK’ ya başvurulmasına gerek
yoktur. SGK, asgari ücret desteğini
otomatik olarak hesaplayıp, hesaplanan
asgari ücret desteği tutarı, takip eden
aylardan doğan sigorta prim borçlarına
mahsup edilmektedir.
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Asgari ücret destek tutarının şartları;
asgari ücret desteğinden yararlanma
şartları, işyerinin tescil tarihine göre
değişmektedir.
X2020 tarihinden önce tescil
edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret
desteğinden yararlanması için;
X2020 yılına ait aylık prim ve hizmet
belgelerini veya muhtasar ve prim
hizmet beyannamelerini yasal
süresinde vermesi,
X 2020/Ocak ila 2020/Aralık
aylarında/dönemlerinde bildirilen
sigortalı sayısının, 2019/ Ocak ila
2019/Kasım aylarında bildirilen
en düşük sigortalı sayısından az
olmaması
X 2020 yılı için çalıştırdığı kişilerin
sigorta primine esas kazançlarını
eksik bildirmemesi gerekmektedir.
2020 yılı içinde ilk defa tescil edilen
işyerlerinin asgari ücret desteğinden
yararlanması için;
X 2020 yılına ait aylık prim ve
hizmet belgelerini veya muhtasar ve
prim hizmet beyannamelerini yasal
süresinde vermesi,
X2020 yılı için çalıştırılan kişilerin
sigortalı olarak bildirmesi, bildirilen
sigortalıların fiilen çalıştırılması
ve prime esas kazançlarının eksik
bildirilmemesi,
X Cari ay primlerini yasal süresi içinde
ödemesi,
XSGK’ya prim, idari para cezası
ile bunlara ilişkin gecikme cezası
ve gecikme zammı borcunun
bulunmaması veya söz konusu
borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesine göre taksitlendirilmiş
olması gerekmektedir.

BİLİYOR MUYDUNUZ?
13 MART TARIHINDEN BU YANA
X Vergi mahkemesinde dava açma süresinin
XVergi davasında cevap verme süresinin
XYürütmeyi durdurma kararlarına karşı itiraz
süresinin
Xİstinaf yoluna başvuru süresinin
XTemyiz yoluna başvuru süresinin
XUzlaşmaya müracaat süresinin
XCezada indirim talep etme süresinin
XKanun yolundan vazgeçme süresinin
►
22 MART TARIHINDEN BU YANA
XÖdeme emrine karşı dava açma süresinin
Xİhtiyati hacze karşı karşı dava açma süresinin
► 30.4.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil)
durduğunu, 1 Mayıs'tan itibaren sürenin
işlemeye devam edeceğini
► Sürenin durduğu zaman içerisinde de bu
işlemleri isterseniz yapabileceğinizi
biliyor muydunuz?

Hangi devlet vergide nasıl davrandı?
Vergi incelemeleri, fiziksel temas
gerektirebilmektedir. Ayrıca
mükelleflerin önemli ölçüde kaynak
ve zamanlarını ayırmalarına da ihtiyaç
duyuyor. Bu nedenle birçok devlet bu
konuda özel önlemler aldı.
n Belçika’da önemli ya da acil
olmayan vergi incelemeleri ertelendi.
Vergi incelemelerinin gerekliyse sadece
uzaktan yapılabileceği belirtildi.
n Kanada’da KOBİ’ler için vergi
incelemeleri dört ay ertelendi.
n Çin’de, sadece kontak gerektirmeyen incelemeler sürdürülüyor.
n Finlandiya’da vergi incelemeleri
sürdürülüyor ancak mükelleflerin
Covid -19’dan etkilenmeleri gibi özel
durumları dikkate alınıyor.
n Fransa’da bütün vergi incelemeleri
durduruldu ve yeni vergi incelemesine
başlanmıyor
n İrlanda’da mükelleflerin
işyerlerinde sürdürülebilecek her türlü
faaliyet durduruldu.
n İtalya’da zamanaşımına
uğramayacak bütün vergi
incelemeleri durduruldu.
n Rusya’da bütün denetimler ve
mükellefle yüz yüze yapılabilecek
bütün faaliyetler durduruldu.
Mükelleflerin vergi idarelerine daha
kolay erişimi için ek önlemler alınması
birçok vergi idaresi dijital iletişim
yollarını artırdı. Bunlar arasında
internet sayfası üzerinden çevrimiçi
iletişim, dijital mesaj gönderme, mobil
telefon uygulamaları gösterilebilir. Bu
hizmetler, mükelleflerin vergi idareleri
ile daha az fiziksel iletişim kurmaları
sonucunu doğuruyor. COVID-19

telenmesi, vergi iadelerine etki
yapabilir. Bu ise işletmelerin nakit akışlarını olumsuz etkileyebilir. İşletmelere sağlanan destekler, bazı mükelleflerin hileli
yollara başvurması sonucunu da
doğurabilir. Örneğin kriz dolayısıyla sağlanan teşviklerden faydalanmak için sahte işletmeler
kurulabilir. Bu nedenle, önlemler getirilirken bu tür konular
üzerinde de durulması gerekir.
Ayrıca beyannamelerin süresinde verilmesinin devlete hangi sektörlerde sorun olduğu, hangi mükelleflerin gerçekten zor durumda
olduğu konusunda veri sağlaması
gibi faydaları da oluyor.

pandemisi dolayısıyla vergi idareleri,
sadece bu duruma özel internet
sayfaları açıyorlar, sosyal medya
stratejileri geliştiriyorlar,
mobil telefon uygulamalarını
değiştiriyorlar, bu konuya ilişkin
özel telefon hattı açıyorlar.
OECD Raporu'nda Türkiye’de alınan
önlemlere ilişkin bilgi bulunmuyor.
Ancak Türkiye’de de Gelir İdaresi
bazı önlemler aldı. Bazı vergi
beyannamelerinin verilme ve ödeme
süreleri uzatıldı. Ancak yukarıda yer
alan ülke uygulama örnekleri Gelir
İdaresi'nin bazı ek adımlar atması
gerektiğini de gösteriyor.
Bunlar arasında COVID-19 dolayısıyla
alınan önlemleri açıklayıcı ve
mükellefleri yönlendirici daha fazla
bilgilendirme yapılması, bunun için
gerekirse özel bir internet sayfası
açılması, mükelleflere yardımcı
olmak amacıyla uzman personelden
oluşan etkin bir çağrı merkezinin
devreye girmesi, KDV iadeleri başta
olmak üzere vergi iadelerinin kısa
sürede yapılabileceği bir alt yapının
sağlanması, halen 7143 sayılı Kanunla
ödeme planının uygulanmasında
mükelleflerin krizden etkilenme
koşullarının dikkate alınması ve
ödemelerinin ertelenmesi, krizden
etkilenen mükelleflere haciz ve
e-haciz işlemlerinin uygulanmaması,
öncelikli olmayan haciz işlemlerinin
durdurulması, vergi incelemelerinin
durdurulması ve bu kapsamda altı ayda
ya da bir yıl içerisinde tamamlanması
gereken vergi inceleme sürelerinin
uzatılması gibi önlemler sayılabilir.

bu tür destekleri olumsuz etkileyebilir.
Önlemlerin ne kadar süre için
uygulanacağı da üzerinde durulması gereken önemli bir konu. Kısa süreli önlemler, belirsizlik yaratırken buna karşılık uzun süreli
önlemler de sorunların gelecek zamanda birikmesi sonucunu doğuruyor. Uzun süreli önlemler, işletmelere gelecekte ciddi nakit sıkıntılarına neden olabilir.

İadelerin hızlandırılması
Vergi iadeleri, mükellefler için nakit akışlarını sürdürebilmeleri
açısından önemli. Özellikle içinde
bulunduğumuz günlerde bu işletmeler için yaşamsal önemi olan bir
konu. Vergi beyanname veya bildirimlerinin verilmesinin ertelenmesi, vergi iadelerine etki yapabilmektedir. Bu ise işletmelerin nakit
akışlarının olumsuz etkilenmesi
sonucunu doğurmaktadır.
Bunun için vergi idareleri, belirli bir tutara kadar olan ve vergiye
uyum konusunda olumlu bir geçmişi olan mükelleflerin iade yöntemlerini kolaylaştırıyorlar.
n Avustralya’da vergi iadeleri altı
gün içerisinde yapılabiliyor. Eğer
mükellef COVID-19’dan etkilendiyse, bu mükelleflere öncelik sağlanıyor.
n Çin’de özellikle ihracatta KDV
iadesi konusunda özel önlemler
alındı. Bunun için daha sade KDV
beyannamesi ve hızlandırılmış iade süreci getirildi. Bunun sonucunda KDV iade süreci öncesine
göre yüzde 20 oranında kısaltıldı.
n İrlanda’da bütün vergi mükelleflerine vergi iadelerinin öncelikle yapılabilmesi için ek kaynaklar
sağlandı.
n Kore’de KDV iade süreci hızlandırıldı.

Beyanname verme süreleri ve
vergi ödemelerinin ertelenmesi
Vergi idarelerinin mükelleflere
sağladıkları kolaylıkların başında beyanname verme sürelerinin
ve vergi ödemelerinin ertelenmesi geliyor.
n İspanya’da vergi borcu bulunan
KOBİ’lere ve serbest meslek kazancı elde edenlere üç ay için faiz
ertelemesi yapıldı.
n İtalya’da belirli mükelleflerin
vergi ödemeleri 31 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.
n ABD’de 15 Nisan 2020 olan vergi beyannamelerinin verilmelerinin başlangıç tarihi, herhangi bir
faiz ya da ceza uygulanmaksızın 15
Temmuz 2020 tarihine ertelendi.
Kendilerine ceza kesilen mükellefler, geçerli nedenlerinin olması
halinde indirimlerden yararlanabilecekler.
n Belçika’da COVID-19 virüsünden olumsuz etkilenen her bir mükellef için stopaj, KDV, gelir vergisi ve kurumlar vergisi için borç
ödeme planı yapılması öngörüldü.
Başvuruların, 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılabileceği belirtildi.
Haciz uygulamalarının
ertelenmesi
n Hollanda’da geç ödeme faiz oranı % 0.01’e indirdi.
Vergi borçlarını ödememekte ısAncak beyan tarihlerinin erte- rar eden vergi mükelleflerine karlenmesinin bazı olumsuz sonuç- şı devletler, haciz gibi takibat işları da olabilir. Beyan edilen ver- lemlerine başlamaktalar. Ancak
gi beyannameleri ile borç baş- COVID-19 dolayısıyla birçok vergi
vuruları ya da teşvikler arasında idaresi, mükelleflerin özel durumbağlantı olabilir ve beyanname- larını dikkate alarak bu uygulamalerin verilmesinin ertelenmesi larını askıya aldı.
Sayfa içeriği TÜRMOB ile işbirliği yapılarak hazırlanmıştır.

