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“Enflasyon düzeltmesi yıl sonunda uygulanmalı”
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan, Maliye
Bakanlığı’nın şirketlerden bilançolarındaki enflasyon düzeltmesini 10 Ağustos
2004’e kadar yapmalarını istemesinin büyük karışıklığa yol açacağını belirterek,
uygulamanın yıl sonunda yapılmasını istedi.
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İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan, Maliye
Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, şirketlere enflasyon düzeltmesi için öngörülen 10
Ağustos 2004 tarihinin değiştirilerek, uygulamanın 31 Aralık 2004 tarihinde
yapılmasını istedi. Arıkan bu istemine gerekçe olarak da; Maliye Bakanlığı’nın
çıkardığı ilgili kanunda hala anlaşılmayan hükümler bulunmasını, 2003
bilançolarındaki mali tabloların düzeltilmesine ilişkin tebliğin geç yayınlanmasını ve
2004 uygulamasına ilişkin de henüz hiçbir tebliğ yayınlanmamasını gösterdi. Arıkan,
2004 yılı uygulamasına ilişkin hemen bir tebliğ çıkarılsa bile bunun anlaşılmasının ve
uygulamasının kısa sürede olamayacağını da vurguladı.
İşletmelerin yıllar boyunca yüksek enflasyon nedeniyle bozulan mali tablolarının
güncellenmesini ve aynı nedenle yaşanan mali kayıplara son verilmesini hedefleyen
enflasyon düzeltmesiyle ilgili 5024 sayılı Kanun 30.12.2003 tarihli ve 25332 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Maliye Bakanlığı bu yılın Şubat ayının sonunda yasa
çerçevesinde çıkardığı bir tebliğle de, mükelleflerin 31.12.2003 tarihli mali
tablolarındaki bilançolarının enflasyon düzeltmelerini 10 Ağustos 2004’e kadar
yapmalarını öngörmüştü. Ancak gerek yasanın içinde hala yeterince anlaşılamayan
hükümlerin bulunması, gerek ilgili tebliğin geç yayınlanması, gerekse 2004’e ilişkin
uygulamanın nasıl yapılacağını belirleyecek tebliğin hala yayınlanmamış olması
ortaya uygulamayı olumsuz biçimde etkileyecek bir tablo çıkarıyor.
İSMMMO Başkanı Arıkan, üyelerinin uygulamaya ilişkin belirsizlikler nedeniyle
şikayette bulunduğunu belirterek, istemlerini şöyle dile getirdi:
“Enflasyon düzeltmesinden toplumca gerekli yararı elde edebilmek için; 5024 sayılı
yasanın geçici 25. maddesine göre yapılacak 31.12.2003 bilançosunun enflasyon
düzeltmesine tabi tutulması yıl sonuna kadar ihtiyari hale getirilmelidir. Ayrıca, Vergi
Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre 2004’te yapılacak enflasyon
düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmamasını, 31.12.2003 tarihli
bilançonun ve 2004 yılına ait mali tabloların enflasyon düzeltmesinin 2004 hesap
dönemi sonunda düzeltilmesini talep ediyoruz. İlgili yasa, Maliye Bakanlığı’na bu
yetkiyi vermektedir. Tüm iş dünyası ve muhasebecilerle, mali müşavirler bunun
gereğini beklemektedir.”

