Zor günler dayanışma ve mücadele ile aşılır
Pandemi ile mücadele hepimizin omuzlarına büyük sorumluluklar
yükledi. Bizlerin omzunda ise ayrıca meslek örgütümüzün sorumluluğu
var. Üstlendiğimiz bu sorumluluğu başarıyla yerine getirmek için
gecemizi gündüzümüze katarak yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz.
Kamu finansmanını sağlamak için bugüne kadar mali müşavirlerin
hep eli taşın altındaydı, virüsle mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte
de elimiz taşın altında kalmaya devam edecek. Biz çalışanlarımızla
beraber yaklaşık 500 bin kişiden oluşan mali müşavir kadrosu bu
süreçte hasta olmaktan değil hastalığı yaymaktan korktuk, talep ve
önerilerimizi buna göre şekillendirdik.

Teması engellemek ve mali müşavirlerin sağlığını koruyabilmek için
TÜRMOB olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerimiz ile sürecin
başından itibaren görüşmelere başladık.
Yapmış olduğumuz görüşmelerin sonunda defter, belge, mükellef
ve vergi dairesi temasını gerektiren beyanlar ertelendi. Sizlerle
paylaştığımız Meslek Kamuoyu duyurumuzda yaptıklarımıza ve
yapacaklarımıza yer verdik.

Sadece mesleğimiz için değil ülkemiz için de taleplerimiz oldu ve
olmaya devam edecek. Ülkemiz için, bedava virüs testi, doktorlar
ve hemşireler için daha iyi ekipmanlar, serbest çalışanlar ve diğer
çalışanlara nakit transferi, şirketler için vergi ödemelerine ara verilmesi
temel taleplerimiz.

Korona virüsü, sağlığımızı, yaşam biçimimizi, alışkanlıklarımızı,
ekonomimizi etkiledi. Bu etki bundan sonraki süreçte alışkanlıklarımızın
ve yaşam biçimimizin yeniden şekillenmesine neden olacak gibi
gözüküyor.
Bu sıkıntılı ve sorunlu süreci dayanışma ve elbirliği ile atlatacağız,
sağlıklı, mutlu günler diliyorum.

Emre KARTALOĞLU
TÜRMOB Genel Başkanı
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Korona virüsü ve meslek mücadelemiz
Korona virüs salgını tüm dünyayı, ülkemizi etkilediği gibi
meslektaşlarımızı da yakından etkiledi. Virüsün yayılmaya
başladığı ilk günden itibaren neler yapabiliriz yaklaşımı ile
çalışmalarımıza başladık.
Ülke genelinde alınan önlemlere paralel olarak TÜRMOB ve
Odalarımızda çeşitli önlemler almak durumunda kaldı. TÜRMOB
kurulları ve Oda Başkanlarımızla birlikte yaşanan virüs salgınına
karşı mücadele stratejimizi belirledik.
Koordinasyon Ofisi kurarak faaliyete geçirdik. TÜRMOB
nezdinde kurduğumuz Koordinasyon Ofisimiz, salgının meslek
mensuplarımıza ve aday meslek mensuplarımıza etkilerini izlemek
ve bu kapsamda alınacak ilave tedbirleri hazırlamakla görevli.
Odalardan TÜRMOB’a bu konuda düzenli ve sağlıklı veri akışı için
gerekli yazışmaları yaptık.
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduklarını sanan bazı kesimlerin
sosyal medya paylaşımları sadece ve sadece mesleğimize zarar
veriyor. Yalan ve yanlış bilgilerle mesleğe zarar verenler bindikleri
dalı kestiklerinin maalesef farkında değiller.
Meslek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yapmış
olduğumuz ve planladığımız çalışmaları sizlere sunuyoruz. Bu
zor günleri birliğimizi, dayanışmamızı koruyarak atlatacağımıza
yürekten inanıyorum.
Biran önce salgının son bulması, can kayıplarının sona ermesi,
hem ulusal düzeyde hem küresel düzeyde hayatın normale
dönmesi dileklerimle, sağlıklı günler dilerim.

Yahya ARIKAN
TÜRMOB Genel Sekreteri
TÜRMOB
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KORONAVİRÜSLE MÜCADELE DÖNEMİNDE

MESLEKİ KAMUOYUNU
BİLGİLENDİRME

Ç

in Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok
ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından sonra pek çok
tedbir alınmaya başlandı.

İlk tedbirin alındığı günden itibaren önceliğimiz “insan sağlığı”nı
korumak, “meslek mensuplarımızın sağlığını” korumak oldu.
Bu dönemde pek çok talepte bulunduk. Amacımız bu dönemde daha
az çalışmak değildi. “HASTA OLMAKTAN DEĞİL HASTALIĞI YAYMAKTAN
KORKUYORUZ…” endişesiyle, TÜRMOB Yönetim Kurulu, 77 SMMM Oda
Başkanı ve 8 YMM Oda Başkanı’nın imzasıyla “ÖNCE İNSAN” sloganıyla
tüm ülke gibi “evde kal” çağrılarına uymak istedik. Süreci sağlıklı
geçirebilmek için taleplerimizi kamuoyu ile paylaştık. Taleplerimiz
şunlardı;
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• Mart ayı içinde verilmesi gereken (KDV1-2, Muhtasar, MuhSGK,
Damga Vergisi, Turizm Katılım Payı, Ba-Bs Formaları, GEKAP, Aylık
Prim ve Hizmet Belgeleri vb.) tüm beyan ve bildirim sürelerinin
ertelenmesi ve mücbir sebep halinin kabulü,
• E-Defter beratlarının yüklenme süresinin ertelenmesi,
• Vergi incelemelerinin ertelenmesi,
• Bu süreçte yaşanacak tahsilat sıkıntıları göz önüne alındığında,
iş dünyasına sağlanan destekler kapsamına muhasebe meslek
mensuplarının da dahil edilmesi.
Mali müşavirler olarak bizler, kamu yararını her zaman ön planda tuttuk.
Elimiz hep taşın altındaydı, virüsle mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte
de elimiz taşın altında kalmaya devam edecek. Oluşturulan Ekonomik
İstikrar Kalkanı çerçevesinde alınacak tüm kararların uygulanması
konusunda mali müşavirler etkin rol almaya devam edeceklerdir.
Koronavirüsle mücadele döneminde TÜRMOB olarak meslek
mensuplarımız, toplum sağlığımız ve ülke ekonomimiz için yaptıklarımızı
ve yapmaya devam edeceklerimizi, şeffaflık ilkemiz gereğince, sizlerle
paylaşmak istedik.
Aşağıda konular itibariyle, bu dönemde, yaptıklarımız, yapacaklarımız
ve mücadelemiz özetlenmiştir.
Mesleki kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

TÜRMOB
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KOORDİNASYON OFİSİ

Salgının meslek mensuplarımıza ve aday meslek mensuplarımıza
etkilerini izlemek ve bu kapsamda alınacak ilave tedbirleri hazırlamak
için Birliğimiz nezdinde bir koordinasyon ofisi kuruldu, Odalardan Birliğe
bu konuda düzenli ve sağlıklı veri akışı için gerekli yazışmalar yapıldı.
Yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgınından meslek mensuplarının
sağlık yönünden etkilenmemeleri en büyük temennimizdir. Ancak,
bütün önlemlere rağmen camiamızda hiç istemediğimiz hastalık ya da
vefat olayların yaşanması halinde Birliğimizin bu konuda gerekli yardım
ve destekleri yapacağı şüphesizdir.
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SON DÖNEMİN EN BÜYÜK SORUNU
GEKAP BEYANNAMESİ

Poşetlerin ücretlendirilmesi ile başlayan GEKAP süreci, Ocak 2020
döneminden itibaren ambalaj malzemeleri dahil olmak üzere pek
çok ürün için genişletildi. İlgili yönetmelik, 31 Aralık 2019 tarihinde,
uygulamanın ayrıntılarını açıklayan usul ve esaslar ise 7 Şubat 2020
tarihinde yayımlanmıştı.
Süreç tarafımızca takip edildi. Konuyu öncelikle basına taşıyarak
kamuoyunda ve iş dünyasında farkındalık oluşturmaya başladık. Gerek
Çevre Bakanlığı gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde yapmış
olduğumuz girişimlerle öncelikle bir aylık beyanname uzatma yetkisinin
kullanılması sağlanarak Ocak 2020 dönemi beyannamesinin 30 Mart
2020 tarihine uzatılması sağlandı.
Daha sonra uygulamanın imkansızlığı yine ilgili Bakanlıklara anlatılmaya
devam edildi. Bakanlık yetkilileri uzatma yetkisinin bir ay olduğunu
daha fazla uzatma yapılamayacağını ifade etmekteydi. Oysa ki Gelir
İdaresi Başkanlığı’nın beyan dönemlerini 6 aylık belirleme yetkisi vardı.
Taleplerimizi bu yönde şekillendirdik.
Yayımlanan 3 numaralı GEKAP Genel Tebliği’nde, önerdiğimiz şekilde
tüm mükellefler için beyan dönemleri 6 aylık belirlendi. Böylece ilk
dönem olan Ocak – Haziran 2020 dönemi beyannamesinin 31 Temmuz
2020 tarihine ötelenmesi sağlandı.
GEKAP uygulaması pek çok sorunu bünyesinde barındırıyor. Bu haliyle
uygulanmasının mümkün olmadığını ifade ettik, ifade etmeye devam
edeceğiz. İlgili tarafların bir araya gelmesiyle yeni bir düzenleme
yapılmasından başka çare yok. Süreci sizler adına takip etmeye devam
edeceğiz.
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GELİR VERGİSİ
BEYANNAMESİNİN ERTELENMESİ

Yapmış olduğumuz girişimler sonucunda gelir vergisi beyannamesinin
30 Nisan tarihine ertelenmesi sağlanmıştır. Süreç tarafımızca takip
edilmektedir. Virüs salgını ile ilgili süreç hem tarafımızca hem de Hazine
ve Maliye Bakanlığı yetkililerince günü gününe takip edilmektedir.
Mevcut şartlarda 30 Nisan tarihinde de verilmesi mümkün olmayan
bu beyannamenin de diğer tüm beyannamelerle birlikte 27 Temmuz
tarihinde verilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
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ŞUBAT DÖNEMİ
BEYANNAMELERİNİN ERTELENMESİ

Tarafımızca, öncelikle yaşanan sürecin “mücbir sebep” kabul edilmesine
yönelik girişimlerde bulunulmuştur.
Daha sonra, Şubat 2020 dönemine ait olup Mart ayı içinde verilmesi
gereken tüm beyan ve bildirimlerin ertelenmesi talep edilmiş, süreç
ciddi bir şekilde takip edilmiştir. Sürecin sonunda Şubat dönemi
KDV beyannamesinin 24 Nisan tarihine, aynı döneme ait Ba-Bs
Bildirimlerinin ise 30 Nisan tarihine ertelenmesi Hazine ve Maliye
Bakanlığınca kabul edilmiştir. Ayrıca, yine Mart ayı sonunda yapılması
gereken e-defter beratlarının da 30 Nisan tarihine ertelenmesi
sağlanmıştır.
Mevcut şartlarda Şubat KDV beyannamesi ile Şubat dönemine ait BaBs Formlarının da belirlenen tarihte verilmesi mümkün değildir. Bu
beyanname ile bildirimin de 27 Temmuz tarihinde verilmesi için gerekli
girişimlerde bulunulmuştur.
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MART, NİSAN VE MAYIS DÖNEMİ
BEYANNAMELERİNİN ERTELENMESİ

Mücbir sebep taleplerimiz 518 numaralı VUK Sirküleri ile karşılık bulmuş
olup belirlenen 16 sektör için ve içinde meslek mensuplarımızın da
bulunduğu bütün gelir vergisi mükellefleri için Mart, Nisan ve Mayıs
dönemi KDV beyannameleri ile Muhtasar beyannamelerin verilme
süresi 27 Temmuz tarihine, ödeme süreleri de sırasıyla Ekim, Kasım ve
Aralık ayına uzatılmış oldu.
Mesleki şirketlerimizi bu kapsama aldırabilmek için 518 numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin yazımı aşamasında girişimlerimiz
oldu. Ancak, ne yazık ki belirlenen sektörler dışında hiçbir kurumlar
vergisi mükellefi için mücbir sebep hali geçerli sayılmadı. Konuyla ilgili
girişimlerimiz ve mücadelemiz devam edecek.
Tüm beyan ve bildirimlerin sektör ve mükellefiyet ayrımı yapılmaksızın
27 Temmuz tarihine ertelenmesi talep edilmiş olup konu Birliğimizce
takip edilmektedir.
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65 YAŞ ÜSTÜNDE OLAN VE
KRONİK HASTALIĞI OLAN
MESLEK MENSUPLARIMIZIN
MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

Sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstünde yaklaşık 10 bin meslek
mensubu bulunuyor. Ayrıca kronik hastalıkları olanlar da var. Bunların
beyanname göndermeleri doğal olarak mümkün değildi. Bu talebimizi
yine Bakanlık yetkilerine aktardık.
24 Mart tarihinde yayımlanan 518 numaralı VUK Genel Tebliği ile
bunlar için mücbir sebep hali kabul edildi. Bu durumda olan mali
müşavirler hem kendi beyannamelerini hem de müşterilerinin bütün
beyannamelerini sokağa çıkma yasağının kalktığı tarihten itibaren 15
gün içinde verebilecekler.
Yine aynı kapsamda sokağa çıkma yasağı olan diğer mükellefiler için de
benzer şekilde mücbir sebep hali kabul edildi.
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AYLIK PRİM VE HİZMET
BELGELERİNİN ERTELENMESİ

Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi mücbir sebep kapsamında
değerlendirilmiyor. Aynı şekilde Muh/SGK beyannamesinde de mücbir
sebep sayılsa dahi bu beyannamenin bildirge tarafının doldurulması
gerekiyor.
Ancak, virüsle mücadele edilen bu dönemde bildirgenin de verilmemesi
konusunda gerekli taleplerde bulunulmuş olup mücadelemiz devam
etmektedir.
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MUH/SGK BEYANNAMESİ
UYGULAMASININ ERTELENMESİ

Şu an itibariyle 7 ilimizde pilot olarak uygulanmakta olan Muh/SGK
beyannamesi normal şartlarda 1 Mart tarihi itibariyle tüm ülkede
uygulamaya başlandı ve tüm ülkede ilk beyannamenin 26 Nisan
tarihinde verilmesi gerekiyor.
Ancak, yukarıda ifade ettiğimiz üzere, Mart, Nisan ve Mayıs dönemi
muhtasar beyannamelerinin verilme tarihi 27 Temmuz 2020 tarihine
ertelendi.
Herhangi bir sektör ve mükellefiyet ayrımı yapılmaksızın Muh/SGK
birleşmesinin ertelenmesi konusunda talep ve girişimlerimiz devam
ediyor.

TÜRMOB

11

9

MESLEK MENSUPLARIMIZ İÇİN
UYGUN KOŞULLARDA
KREDİ İMKANI YARATILMASI

Ekonomik daralmanın yaşandığı, yüzbinlerce işletmenin faaliyetini
durdurduğu bu günlerde, zaten var olan tahsilat sorunumuz iyice
derinleşmiştir. Bu durumun yaratacağı ilave sorunları bir nebze
hafifletebilmek amacıyla meslek mensuplarımıza uygun şartlarda kredi
imkânı yaratmak için yoğun bir şekilde uğraş vermekteyiz.
KGF destekli finansman paketlerinden sadece esnafların ve ticari
işletmelerin yararlandırılması bu konudaki en büyük sorunumuzdur.
Bununla birlikte, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi çerçevesinde
açıklanan KGF destekli kredilerden meslek mensuplarımızın da
yararlanabilmesi amacıyla ilgili kurumlar ve Halk Bankası ile
yapılan görüşmeler sonuç vermiştir. Bu durum mesleki kamuoyuna
duyurulmuştur.
Ancak, KGF’nin bu krediler için ayırdığı kaynak sınırlı olup Birliğimizce
meslek mensuplarına özel 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli ve düşük
faiz oranlı kredi paketleri için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu konudaki
gelişmeler meslek kamuoyu ile bilahare paylaşılacaktır.
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KISA ÇALIŞMA
ÖDENEĞİ

Koronavirüsle mücadele döneminde istihdamın sürdürülebilmesi adına
atılan en önemli adım belki de “kısa çalışma ödeneği” uygulamasıdır.
Bu uygulamayı meslek mensuplarımız açısından kolaylaştırabilmek
amacıyla İŞKUR ve ilgili Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduk.
İstenen evrak ve bilgi sayısının 11’den 4’e düşürülmesini sağladık.
Ayrıca virüsten korunmak amacıyla sosyal mesafenin sağlanmasını
mümkün kılmak için PTT veznelerinden yapılaması öngörülen
ödemelerin çalışanların banka hesap numaralarına yapılmasını önerdik.
Hazırladığımız eğitim videoları ile hem meslek mensuplarımızın hem
işletmelerin süreci doğru yönetmelerine katkı sunduk.
Luca programı üzerinden gerçekleştirilen yazılım ile uygulamanın
uzaktan ve kolay bir şekilde hayata geçirilmesine yardımcı olduk.
Uygulamadaki sorun ve sıkıntıları tespit ederek İŞKUR ve ilgili Bakanlığa
bildirdik. Basınla ve iş dünyası ile paylaştık.
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BAĞIMSIZ DENETİM YAPAN
MESLEK MENSUPLARIMIZ İÇİN
YAPILAN GİRİŞİMLER

KGK, Merkez Bankası, Sigortacılık Genel Müdürlüğü, SPK, BDDK
vb. düzenleyici kuruluşlar ile yazışmalar yaparak bağımsız denetim
faaliyetinde bulunan meslek mensuplarımız tarafından yapılması
gereken bildirim ve rapor sürelerinin uzatılmasını sağladık.
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MÜŞTERİLERİMİZİN
2019 MALİ TABLOLARINI TALEP EDEN
BANKALARA YÖNELİK GİRİŞİMLER

Ekonomik İstikrar Kalkanı programının uygulanması kapsamında
bankalar tarafından, kredi talep eden firmalardan 2019 yılına
ilişkin Gelir Vergisi Beyannamesi ve detay mizanların talep edildiği,
bu durumun ise tedbirler kapsamında bürolarına gitmemesi için
uğraştığımız meslek mensuplarını ve çalışanlarını beyan ve bildirim
hazırlama zorunda bıraktığı anlaşılmıştır.
İçinde bulunduğumuz olağanüstü durum da dikkate alınarak kredi
dosyalarının hazırlanmasında 2019/4. Dönem Geçici Vergi Beyanının
yeterli görülmesi ve bu yönde Bankalara talimat verilmesi hususunda
Bankalar Birliği ile görüşmeler ve yazışmalar yapılmıştır.
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SMMM VE YMM
SINAVLARI

Aday meslek mensuplarımızın sağlıklı kalabilmelerini sağlamak amacıyla
14-15 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak SMMM sınavını, sınava girme
hakkı kesinleşen adaylarla sınırlı olarak ileri bir tarihe erteledik.
Aynı şekilde mali müşavirlerimizin diğer YMM adaylarının sağlıklı
kalabilmelerini temin edebilmek amacıyla 4-13 Nisan 2020 tarihleri
arasında yapılacak Yeminli Mali Müşavirlik Sınavını, sınava girme hakkı
kesinleşen adaylarla sınırlı olarak ileri bir tarihe erteledik.
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ADAY MESLEK MENSUPLARI
ÖNLEMLER

Aday meslek mensupları için aşağıdaki kararları aldık ve uygulamaya
geçirdik.
-

Korona virüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında,
10 Mayıs 2020 olan staj başlama son tarihi 31 Mayıs 2020
olarak belirlenmiştir. Başvurular, TEOS üzerinden online olarak
yapılabilecektir. Staja giriş sınavında başarılı olan ve staja başlama
süresi devam eden adaylardan, Staj Yönetmeliği’nin 16 ve
19’uncu maddeleri kapsamında 1-10 Mayıs döneminde stajını
başlatmak isteyen adaylar, korona virüs salgını nedeniyle alınan
önlemler kapsamında 1-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında stajlarını
başlatabilecekler, staja başlamaya ilişkin ön başvurularını TESMER
Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecekler ve yaşamın
normal akışına dönmesinden itibaren duyurulacak olan tarihler
arasında stajın başlamasına ilişkin evrakları kayıtlı oldukları Odaya
sunabileceklerdir.

-

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 18 Mart 2020 tarihinde açıklanan
korona virüs salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen
“Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” içerisinde yer alan ve T.C. Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan
“Kısa Çalışma Ödeneği” kapsamında aday meslek mensuplarının
olası mağduriyetlerini önlemek üzere kısa çalışma ödeneği
kapsamında SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi
“18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilen kısa çalışma süresinde
geçen günler staj süresinden sayılacaktır.

-

2017-2018-2019 Eylül dönemlerinde staja başlayan aday meslek
mensupları, 31/03/2020 tarihine kadar ödemeleri gereken eğitim
katkı paylarını (e-USE), korona virüs salgını nedeniyle 30/06/2020
tarihine kadar ödeyebileceklerdir.
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VİRÜSLE MÜCADELE EDEN ÜLKE
UYGULAMALARI ÇALIŞMASI

Koronavirüsle mücadele eden Çin ve ABD’de alınan ekonomik
tedbirlerin neler olduğu ve bu kapsamda ülkemizde neler yapılabileceği
tarafımızca araştırıldı Hazine ve Maliye Bakanlığına bir yazı ile bildirildi.

16

BU DÖNEMDE
MESLEKİ VE EKONOMİK AÇIDAN
YAPILMASI GEREKENLER KONUSUNDA
TOPLUMSAL RAPOR ÇALIŞMASI

Yaşadığımız olağanüstü dönemin, mesleğimize, mali tablolara, finansal
raporlara ve ekonomiye etkisi ve alınması gereken tedbirlerin neler
olması gerektiği konusunda toplumsal raporlar hazırlığı başladı. Bu
kapsamda;
-

Virüsün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri, değerlendirmeler ve
çözüm yollarını araştıracak bir çalışma grubu oluşturuldu.

-

Virüsün Mesleğimiz işimiz ve finansal tablolar üzerindeki etkileri,
değerlendirmeler ve çözüm yollarını araştıracak bir çalışma grubu
oluşturuldu.

Yapılacak çalışmalar sonucunda oluşacak raporlar, kısa süre içerisinde
kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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ÖZETLE YAPILMASI GEREKENLER VE
TAKİP ETTİKLERİMİZ
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1-

Bu süreçte yaşanacak tahsilat sıkıntıları göz önüne alındığında,
iş dünyasına sağlanan destekler kapsamına muhasebe meslek
mensuplarının da dahil edilmesini istiyoruz. Bu kapsamda
çalışmalar yapıyoruz. Kısa süre içinde olumlu haberleri paylaşmayı
umut ediyoruz.

2-

Bu haliyle uygulanmasının mümkün olmadığını ifade ettiğimiz
GEKAP’ın, tamamen ortadan kaldırılmasını ya da tarafların bir
araya gelerek düzenlemeyi sil baştan yapmaları gerektiğini
öneriyoruz.

3-

Şubat 2020 döneminden başlayarak tüm beyan ve bildirimlerin
sektör ve mükellefiyet ayrımı yapılmaksızın 27 Temmuz tarihine
ertelenmesini talep ve takip ediyoruz. Özellikle mesleki şirketlerin
beyannamelerinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi
takip ediyoruz.

45-

Vergi incelemelerinin ertelenmesini talep ve takip ediyoruz.
Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin de mücbir sebep kapsamına
alınarak 27 Temmuz tarihine kadar verilmemesini talep ve takip
ediyoruz.

6-

Bu kritik günlerde yürürlüğe girmesi gereken Muh/SGK’nın,
herhangi bir sektör ve mükellefiyet ayrımı yapılmaksızın
gündemden kaldırılması veya ertelenmesi konusunda talep ve
girişimlerde bulunuyoruz.

7-

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili süreci ve düzenlemeleri yakından
takip ediyor, kolay uygulanabilmesi için her türlü girişimde
bulunuyoruz.

8-

Sanayi işletmeleri tarafından verilen Yıllık İşletme Cetvelinin bu
dönemde verilmemesini talep ve takip ediyoruz.

9-

Luca programı kullanan meslek mensuplarımız için yeni kazançlar
yaratıyor, yine bu program imkanları kullanılarak evden ve uzaktan
çalışabilme imkanı sağlıyoruz.

10-Bu dönemde ve bu dönem sonrasında mesleki, mali ve ekonomik

konularda atılması gereken adımları gösteren toplumsal raporları
hazırlıyoruz.
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TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
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