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Çok İvedi
Ankara,

Sayı : 41.B.01.05/
Konu : Stok Düzenleme Hakkının Eczacı Iskontosunu Etkilememesi
hakkında

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi;
a) 23.11.2016 tarih ve E.6322664 sayılı yazınız,
b) 14.04.2017 tarih ve E.4994917 sayılı yazınız,
Bilindiği üzere eczanelerin stok problemi olarak bilinen fiili envanter ile kaydi envanter
farklarının ortadan kaldırılması için stok düzenleme hakkı sağlanması konusunda Birliğimiz
tarafından konunun muhatapları ile çeşitli görüşmeler yürütülmüş ve 19.08.2016 tarih ve 29806
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun"
kapsamında sadece eczacılara özel olarak stok düzenleme hakkı tanınmıştır.
Eczacılarımızın, stok düzenleme hakkı kapsamında düzenledikleri fatura tutarının,
Kurumunuza yapacağı ıskontoyu etkilememesi konusunda Kurumunuzla yapılan görüşmeler ve
yazışma süreci sonunda, ilgi (a) yazınız ile, Maliye Bakanlığının işletme kayıtlarının düzeltilmesi
işlemlerinin ilgili dönemdeki hasılatlarına istinaden hesaplanacak ıskontolarını etkilemeyeceğine
ilişkin olumlu görüşü doğrultusunda, Birliğimiz ile Kurumunuz arasında imzalanan protokolün
ilgili maddelerinde düzenleme yapılacağı tarafımıza bildirilmiş; ilgi (b) yazınız ekinde de, stok
düzenleme hakkından yararlanmış olan eczacılarımız tarafından doldurulması gereken EK-5
formu formatı bildirilmişti.
Aynen 2016 yılında yapılan düzenlemede olduğu gibi, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
kapsamında;
"b) Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura
düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların
maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile
beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer
vergisinden indirilemez, gelir kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate
alınamaz." şeklinde düzenleme yapılarak, eczacıların, bu maddede tanımlanan bildirimi yapmaları
için 2018 yılı Ağustos ayı sonuna kadar süre tanınmıştır.
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Bu düzenleme kapsamında stok düzenleme hakkından yararlanacak olan
meslektaşlarımızın, 2016 yılı satış hasılatları için yapılan düzenlemede olduğu gibi, 2018 yılı satış
hasılatları için yapacakları işlemlerde de, stok düzenleme için kesecekleri fatura tutarının,
Kurumunuza 2019 yılı sözleşmesi kapsamında yapacağı ıskonto oranını etkilememesi hususunu
değerlendirmelerinize sunar; Kanun ile eczacılara stok düzenleme hakkı için tanınan sürenin
Ağustos ayı sonunda sona erecek olması itibariyle, konu hakkındaki değerlendirmenizin ivedilikle
bildirilmesini saygılarımla arz ederim.
Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

EKLER :
1- 23.11.2016 tarih ve E.6322664 sayılı yazını (1 sayfa)
2- 14.04.2017 tarih ve E.4994917 sayılı yazınız (3 sayfa)
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