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Adana Ticaret Odası, Hükümet tarafından TBMM’ye sunulan Türkiye tarihinin
en kapsamlı yapılandırma paketini içeren kanun tasarısına ek düzenlemeler istedi:

2013 ve öncesindeki matrah artırımları unutulmasın !
Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu, vergi, SGK ve idari para cezalarıyla ilgili olarak Hükümet tarafından
TBMM’ye sunulan, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı mali af yasası olarak değerlendirilen düzenleme kapsamında,
şirketlerin 2013 ve daha öncesindeki yıllara ait gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının artırılmasına yer verilmesinde
büyük yarar olduğunu, ayrıca çıkarılacak yasanın Oda ve Borsa üyelerinin bu kurumlara ödemeleri gereken geciken
borçlarının da yeniden yapılandırılmasını içermesinin iş dünyasında önemli bir rahatlama yaratacağını bildirdi,
Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe imzasıyla yapılan ATO açıklamasında, tasarının toplumsal huzur, uzlaşma
ve barışın sağlanması, ekonomiye dinamizm kazandırılması ve yatırımların artırılması bakımından son derece önemli
olarak değerlendirildiği belirtilerek Hükümete teşekkür edildi.
Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamlılığını temin etmek, yatırım ortamını iyileştirmek, özel sektörün
kamuya olan borç yükünü azaltmak, maliye ve para politikalarının daha etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla
hazırlanan ve Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmek üzere TBMM Başkanlığı’na sunulan Bazı Kamu Alacaklarının
Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif gerekçesinde Maliye
Bakanlığı ile SGK’ca tahsil edilen alacak türlerine yönelik ödemelerde vatandaşlara borçlarını uzun sürede taksitle
ödemeleri konusunda önemli kolaylıklar getirildiği vurgulanan ATO açıklamasında şu görüşlere yer verildi:
“Kanun Tasarısı kapsamında 30 Nisan tarihi itibariyle kesinleştiği halde ödenmeyen vergi, resim, harçlar ile faiz,
cezai faiz, gecikme faizleri ve gecikme zamları yeniden yapılandırılmaktadır. Böylelikle askerlik, nüfus, trafik para
cezaları ile köprü ve otoyol kaçak geçiş, seçim para cezası gibi bazı idari para cezaları olmak üzere 20'yi aşkın kalemde
yapılandırma öngörülmektedir. Başta vergi borçlarıyla, SGK ve idari para cezalarının faizlerinin silinmesi ve ana
borçların enflasyona endekslendirilip, yeniden yapılandırılarak vatandaşlarımıza 36 ay içinde 18 taksitle ödeme imkanı
tanınmaktadır. Devletin toplam 100 milyar lirayı bulan alacağının ödenmesinde kolaylıklar getirilmesi ve yeniden
yapılandırılmasına ilişkin olarak çıkarılacak kanundan öğrenciden esnafa, çiftçiden işadamına kadar 10 milyonu aşkın
vatandaşımızın yararlanması beklenmektedir. Adana Ticaret Odası olarak sonuna kadar desteklediğimiz ve arkasında
olduğumuz kanun tasarısının kapsamının biraz daha genişletilmesinde yarar görüyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı
bu kanun tasarısına, şirketlerin 2013 ve daha öncesindeki yıllara ait gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının artırılmasına
yer verilmesi büyük yarar sağlayacaktır. Çıkarılacak yasanın Oda ve Borsa üyelerinin bu kurumlara ödemeleri gereken
geciken borçlarının da yeniden yapılandırılmasını içermesi esnaf ve tüccarların yasal olarak bağlı oldukları kurumlarla
kucaklaşmasını sağlayacak, dolayısıyla iş dünyasındaki rahatlamanın daha geniş boyutlarda hissedilmesini sağlayacaktır.
Sayın Başbakanımızın bu isteğimizi dikkate alarak, vurguladığımız iki konunun da kanun kapsamında değerlendirilmesi
konusunda girişimlerde bulunmasını bekliyoruz.”

