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KAPSAM
• 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK),
• 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK),
• 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK),
• 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu (İİK),
• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ,
• 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK),
• 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK),
• 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
• 112 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri,
• İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 08.05.2020 Tarihli, 11395140-105[VUK-1-22885]-E.356138 Sayılı

Özelgesi,
• İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 02.03.2007 Tarihli, 660 Sayılı Özelgesi,
• Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TMS). 2



1. Değersiz Alacaklar

1.1. Değersiz Alacaklar Genel Esasları

• Değersiz alacaklar VUK’un 322. maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu madde hükmü aşağıdaki
gibidir. Buna göre;

"Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar
değersiz alacaktır.

Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet
kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz
alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.’’
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• Bu maddenin uygulamasında, bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için alacağın iş ve işletme ile ilgili
olması, ticari veya zirai faaliyet sonucu olarak doğmuş bulunması, kazai bir hükme veya kanaat verici bir
vesikaya göre alacağın tahsiline olanak kalmadığının anlaşılması gerekmektedir.

• Ayrıca, bir alacağın değersiz alacak olarak değerlendirilebilmesi için kazai bir hükme veya kanaat verici bir
belgeye göre alacağın tahsiline imkan kalmadığının ispatı gerekmekte olup, bahse konu madde
uygulamasında esas itibariyle, kaybedilmiş, tahsiline artık imkan kalmamış, değeri sıfıra inmiş alacaklar
"değersiz alacaklar’’ kapsamında değerlendirilmektedir.

• Buna göre, tahsil edilemeyen alacakların VUK’un 322. maddesindeki koşulların oluştuğu dönemde
değersiz alacak olarak dikkate alınabilmesi mümkündür. Öte yandan, değersiz alacak koşullarının
oluşmaması durumunda, söz konusu tutarların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate
alınabilmesi mümkün değildir.

4



1.2. Değersiz Alacakların Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi 

• KVK’nın 6. maddesinde, kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum
kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, GVK’nın ticari kazanç hakkındaki
hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

• GVK’nın 38. maddesinde ise; "Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi
sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait
hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur." hükmüne yer verilmiştir.

• Aynı Kanun’un 40. maddesinde de safî kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, anılan
maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için
yapılan genel giderlerin; (7) numaralı bendinde, VUK’a göre ayrılan amortismanların gider olarak
indirilebileceği hükme bağlanmıştır.
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1.3. Bir Alacağın Değersiz Sayılabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar

1.3.1. Alacak Ticari ve Zirai kazancın Elde Edilmesi ve İdame Edilmesiyle İlgili Olmalıdır

• Bir alacağın değersiz alacak sayılarak giderleştirilmesi için söz konusu alacağın ticari ve/veya zirai
kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması gerekmektedir. Bu itibarla, ticari ve/veya zirai
kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayan, yani iş ve işletme ile ilgili olmayan
alacaklar (hatır senedi kaynaklı bir alacak) zarar yazılarak giderleştirilememektedir. Öte yandan, işletme
sahibinin ya da işletmenin ortaklarının kişisel ilişkilerinden doğan ama işletme hesaplarına intikal
ettirilen alacaklar da değersiz alacak olarak zarara intikal ettirilememektedir.
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1.3.2. Değersiz Alacaklar Bilanço ve İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Ticari ve Zirai Kazanç
Sahiplerince Gider Olarak Kaydedilebilir

• VUK’un 322. maddesinde belirlenmiş bulunan şartları taşıyan alacakları, gider yazmak veya doğrudan
zarara atabilmek için bilanço esasına göre defter tutmak şartı bulunmamaktadır. Değersiz alacak
müessesesinden işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler de yararlanabilmektedir.



1.3.3. Alacağın Tahsilinin İmkansız Hale Geldiği Kazai Bir Hükme veya Kanaat Verici Bir Vesika ile Tevsik
Edilmelidir

• Kazai bir hüküm, alacağın tahsili için kanun yollarına başvurulmuş, icra takibinin yapılmış ve tüm takipler
sonucunda alacağın ödenmeyeceğine dair yargı mercileri tarafından verilen bir mahkeme kararıdır. Kanaat
verici vesika ise alacağın tahsil imkanının tamamen ortadan kalktığını kanıtlayan belgedir.

• Bunun yanı sıra, alacağın tahsil güçlüğünün objektif ve inandırıcı belgelerle ortaya konması değersiz alacak
uygulaması bakımından çok önemlidir. Tahsili mümkün olmayan alacakların takdiri mükellefe bırakılmış
olduğundan, sonrasında herhangi bir problem çıkmaması için kanun koyucu, değersiz hale geldiği ileri
sürülen alacağın ciddi olarak takip edildiğine ilişkin çabaların kazai bir hüküm veya kanaat verici bir vesika ile
tevsikini öngörmüştür.
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• Kanaat verici bir vesikadan ne anlaşılması gerektiği hususunda VUK’ta yeterli açıklık bulunmamakla
birlikte, vergi hukuku uygulaması bakımından kanaat verici vesikalara;

➢ Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü veya TMK’nın 31. ve izleyen maddelerine
göre mahkemelerce borçlu hakkında verilen gaiplik kararı ve mirasçıların da mirası
reddettiklerine dair sulh hukuk mahkemelerince verilmiş bulunan mirası red kararı,

➢ Borçlu aleyhine alacaklı tarafından açılan davayı borçlunun kazandığına dair mahkeme kararı,

➢Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin olarak düzenlenmiş belgeler,

➢ Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması,

➢ Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir malvarlığı bulunmadığını
belgeleyen resmi evrak,

➢ Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını ve yasal
süresi içerisinde yenileme talebinde de bulunulmadığını gösteren icra memurluğu yazısı,

➢ Gerek doğuşu, gerekse vazgeçilmesi bakımından belli ve inandırıcı sebepleri olmak şartıyla
alacaktan vazgeçildiğini gösteren anlaşmalar (Alacaklının tek taraflı irade beyanı ile
alınmasından vazgeçilen alacakların, değersiz alacak olarak zarar kaydı mümkün değildir.),

➢ Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tabi tutulmuş
bulunan iflas kararına ilişkin belgeler,

örnek olarak sayılabilmektedir.
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• Tutarına bakılmadan kanaat verici vesikada da belirtilen mahiyetteki bir alacağın değersiz alacak olarak
dikkate alınabilmesi için, alacağın ödenmesini imkansız hale getiren, kazai bir hükümle veya kanaat verici bir
vesika ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Eğer ki alacak kazai bir hüküm veya kanaat verici bir vesika ile
tevsik edilmezse, değersiz alacak olarak hesaba geçirilmesi ve zarar olarak kayıtlara alınması ihtimal
dahilinde değildir.
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1.3.4. Aciz Vesikası

• Aciz Vesikası durumuna ilişkin, İİK’nın “Borç Ödemeden Aciz Vesikası” başlıklı 143. maddesinde;
‘‘Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine
gelmişse, icra dairesi kalan miktar için hemen bir aciz vesikası düzenleyip alacaklıya ve bir suretini de
borçluya verir; bu belgeler hiçbir harç ve vergiye tabi değildir...” hükmüne yer verilmiştir.

• Buna göre; aciz vesikası, icra takibi sonunda alacaklıya alacağının ödenmeyen kısmı için icra dairesince
verilen belgedir.

• Borçlunun hacze değer bir malının bulunmadığına dair haciz tutanağı da aciz belgesi hükmündedir.
Ancak, bunun için borçlunun her alanda haczi kabil bir malının olmaması gerekmektedir.

• AATUHK’nın “Aciz Hali” başlıklı 75. maddesinde ise; “Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı
olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır.
Yapılan takip safhalarıyla bakiye borç miktarı bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tespit olunur.”
hükmüne yer verilmiştir.

• Buna göre; aciz vesikasına bağlanan alacaklar için değersiz alacak gider yazılamaz (Şüpheli alacaklar
için, aciz vesikası neticesinde şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmektedir).
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2. Vazgeçilen Alacak ile Değersiz Alacak Arasındaki Karşılıklı İlişki

• Değersiz alacaklar için VUK’un 322. maddesinde yapılan düzenlemenin eşdeğer ifadesi de,
borçlu yönünden vazgeçilen alacaklar başlığı altında aynı Kanun’un 324. maddesinde yer
almaktadır. VUK’un 324. maddesinde; ‘‘Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen
alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı
alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde
kar hesabına naklolunur.’’ hükmünden söz edilmektedir.

• VUK’un 324.maddesi ile değersiz hale gelen bir alacağı, alacaklı zarar yazarken, bu alacağın
borçlusunun da ödemekten kurtulduğu borcu gelir yazması imkânı getirilmiştir.



• Bununla birlikte, vazgeçilen alacağın, alacaklı açısından değersiz alacak sayılmaması gerektiği de öne
sürülebilmektedir. Değersiz alacağın alacaklı açısından değersiz sayılmayacağı görüşünü savunanlar, kanunda
bu konuda açık bir hüküm bulunmamasını ve bu yolla alacaklı ve borçlunun karşılıklı olarak vergi
matrahlarını ayarlama ihtimallerini gerekçe olarak göstermektedir. Kanun koyucunun aralarında hukuki
ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlık ya da tereddütlü duruma son vermek için yaptıkları sözleşme yoluyla
vazgeçilen alacak için herhangi bir belge aramaması, vazgeçilen alacağın gelir sayılmasından
kaynaklanmaktadır.

• Alacaklısı tarafından “değersiz alacak” olarak kayıtlara geçirilen alacak, borçlu yönünden belli şartlarla
“vazgeçilen alacak” uygulamasına konu edilebilmektedir.
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3. Değersiz Alacaklar İçin Özellik Arz Eden Durumlar

3.1. Borçlunun İflası

• İflas; ticaret mahkemesi tarafından iflasına karar verilen bir borçlunun (müflisin), haczı kabil bütün
malının, cebri icra yoluyla paraya çevrilerek, bütün alacaklıların borcunu tahsil etmesi sağlayan toplu bir
cebri icra yoludur. Şartlar oluştuğunda ticaret mahkemesi borçlunun iflasına karar vermektedir. İflas
kararı verildiği anda borçlu hakkında iflas açılmış olur.

• İflas masası, paraları dağıtırken alacağının tamamını alamamış olan her alacaklıya ödenmemiş miktar
için aciz vesikası/belgesi vermektedir. Bu vesika borcun ikrarını içeren senet mahiyetindedir. Alacaklı,
aciz vesikasına bağlı olarak borçlunun mal edindiğini öğrendiğinde yeniden ödeme emri tebliği ile
alacağını istemektedir. Dolayısıyla aciz belgelerine dayalı alacakları değersiz alacak olarak nitelendirmek
mümkün değildir. Bu tür alacaklar için öncelikle karşılık ayırıp, gider yazmak daha doğru olacaktır. Bu
itibarla, borçlunun iflas etmiş olması tek başına değersiz alacak yazmak için yeterli değildir.
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3.2. Konkordato

• Konkordato, dürüst bir borçlunun, alacaklıların (en az üçte iki) çoğunluğu ile yaptığı ve ticaret

mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden bir cebri anlaşmadır. Bu anlaşmayla bütün alacaklılar,

borçluya karşı alacaklarının belli bir yüzdesinden feragât ederler ve borçlu, borçlarının konkordatoda

kabul edilen kısmını ödemekte ve borçlarının tamamından kurtulmaktadır. Bu itibarla, konkordato

yapılması durumunda, konkordato dışında kalan alacak kısmı tamamen değersiz alacak kabul

edilmektedir.



3.3. Hatır Senetleri/Bonoları

• Hatır senetlerinde veya ticari işlem dışı nedenlerle düzenlenen senetlerin ödenmemesinden dolayı
alacağın tahsil edilememesi halinde, senetlerin ödenmemesinden dolayı alacağın değersiz alacak olarak
kabul edilmesi mümkün değildir.

• Bu bağlamda, Danıştay’ın ticari işlemle ilgisi bulunmayan alacaklar için karşılık ayrılmayacağı konusunda
verilmiş kararları bulunmaktadır. Dolayısıyla şüpheli alacak karşılığı ayrılarak gider yazılması kabul
edilmeyen ticari mahiyette olmayan alacaklar için değersiz alacak yöntemiyle doğrudan gider yazılması
da mümkün değildir.

• Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu’nun (MBHUK) bir
kararında da, bir işletmenin, kendi ticari ihtiyaçları ve işlemleriyle ilgili ve irtibatlı olmayan, hatıra dayalı
olarak alınıp verilen ve gerçekte bir ticari işlemi içermeyen bonolardan kaynaklanan alacaklarının tahsil
edilememesi halinde, bunlar için karşılık ayrılmasına ve zarar yazılmasına imkan olmadığı belirtilmiştir.
MBHUK kararı her ne kadar şüpheli alacak karşılığı ile ilgili olsa da, değersiz alacaklar açısından da aynı
durum geçerlidir.
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3.4. Değersiz Alacakların İlgili Yılda Gider Kaydı

• Değersiz alacakların, değersiz alacak durumuna geldikleri yılda dikkate alınması gerekmektedir. İlgili
yılda giderleştirilemeyen bir değersiz alacak, sonraki yıllarda da giderleştirilememektedir.

3.5. Değersiz Alacakların Daha Sonraki Dönemlerde Tahsili

• Değersiz hale gelen ve ilgili yıl hesaplarına zarar olarak kaydedilen alacak, daha sonraki dönemlerde
tahsil edilirse, bu durumda değersiz alacağın tahsil edildiği dönemin kazancına ilave edilmesi
gerekmektedir.
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4. Değersiz Alacaklar ile İlgili Bazı Danıştay Kararları  

• “Bir kazai hüküm veya aciz vesikası bulunmadan sadece takibatın sonuçsuz kalması, alacağı değersiz
kılmaz.”(Danıştay 4. Dairesi, 2000),

• “İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya
göre tahsiline imkan kalmayan alacaklarını gider yazabilirler.” (Danıştay 4. Dairesi, 1987),

• “Konkordato dolayısıyla ibra edilen alacak, değersiz alacak kabul edilebilir.” (Danıştay 4. Dairesi, 1985) ,

• “Aciz vesikasına bağlanan alacaklar, değersiz alacak olarak kabul edilmez.” (Danıştay 4. Dairesi, 1984),

• “Konkordato ilanından sonra borçlu ile yapılan ibraname ile alınmasından vazgeçilen alacak, değersiz
alacak olarak işlem görür.” (Danıştay 4. Dairesi, 1984),

• “Ticari ilişkiden doğmayan alacaklar için aciz belgesine dayanılarak bu alacakları, değersiz alacak
addedip zarar kaydetmekmümkün değildir” (Danıştay 4. Dairesi, 1975),

• “Alacağın borçludan arandığına ilişkin, mükellef tarafından herhangi bir belge ibraz edilmemesi halinde,
bu alacak, değersiz alacak kabul edilmez.” (Danıştay 13. Dairesi, 1974),

• “10 senedir tahsil edilemeyen ve borçlunun adres ve akıbeti bilinmeyen alacaklar değersiz alacaklardır.”
(Danıştay 4. Dairesi, 1966).
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5. Değersiz Alacakların Muhasebeleştirilmesi   

• VUK’da açıkça belirtildiği üzere, değersiz alacaklar değersiz hale geldiğinde gerçek değerini kaybetmekte
ve muhasebe değeri üzerinden zarar yazılarak yok edilmektedir. TMS’ye göre bu tür zararlar ‘‘689 Diğer
Olağandışı Gider ve Zararlar’’ hesabında izlenmektedir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan
yükümlüler, gider yazmak suretiyle değersiz alacaklar yok edilmektedir.
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5.1. Önceki Dönemde Şüpheli Hale Gelerek Karşılık Ayrılan Alacağın İleriki Dönemde De Tahsil
Edilememesi Nedeniyle Değersiz Alacak Haline Gelmesi Durumunda Muhasebe Kaydı

• Her ne kadar VUK’da sistematik olarak değersiz alacaklar şüpheli alacaklardan önceye almışsa da,
değersiz alacaklar genellikle alacağın önce şüpheli alacak haline gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle şüpheli hale gelen alacak önce ilgili hesaptan çıkarılarak ‘‘128 Şüpheli Ticari Alacaklar’’
hesabına alınmaktadır.

• Eğer ki gelecek dönemde değersiz alacağın tahsili, kazai bir hüküm veya kanaat getirici bir vesikayla
imkansızlaşırsa bu alacak için değersiz alacak kayıtlarının yapılması gerekmektedir.
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Örnek:

XYZ A.Ş. ticari faaliyetiyle ilgili olan 85.000 TL tutarındaki senetsiz alacağını tahsil edemediğinden
10.10.2020 tarihinde kanuni yola (icra takibine) başvurmuş ve şüpheli hale gelen söz konusu alacağın
tamamı için karşılık ayırmıştır. Buna göre, ilgili muhasebe kaydı;

_________________________10.10.2020____________________

128-Şüpheli Ticari Alacaklar 85.000 

120-Alıcılar 85.000

Alacağın Şüpheli hale gelmesi

_________________________10.10.2020_____________________

654-Karşılık Giderleri 85.000 

129-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı   85.000 

Şüpheli alacağa ticari karşılık alınması 

___________________________________________/_______________________________________
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5.2. Senetli Alacağın Değersiz Hale Gelmesi Halinde Yapılacak Muhasebe Kaydı

Örnek:

A-) XYZ A.Ş’nin 90.000 TL tutarındaki senetsiz alacağı ve 45.000,00 TL tutarındaki senetli alacağının
10.10.2020 tarihinde değersiz hale geldiği varsayımıyla yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi
olacaktır. Buna göre, yapılacak muhasebe kaydı;

______________________10.10.2020______________________

689- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 90.000

120-Alıcılar 45.000

121-Alacak Senetleri 45.000

Değersiz hale gelen alacakların gider kaydı

_______________________31.12.2020_______________________

690-Dönem Kâr/Zararı 90.000

689-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 90.000

Yapılan Gider Kaydın Sonuç Hesaplarına İntikali

__________________________//____________________________
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B-) Uygulamada çok sık olarak karşılaşılmasa da, değersiz hale gelen ve 2019 yılı dönem sonu
hesaplarına zarar olarak kaydedilen söz konusu alacak, 04.04.2020 tarihinde tahsil edilirse yapılacak
muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. Buna göre, yapılacak muhasebe kaydı;

_______________________04.04.2020____________________

100-Kasa 90.000

671-Önceki Dönem Gelir ve Kârları 90.000

2020 Yılında Tahsil Edilen Alacağın Gelir Kaydı

_______________________31.12.2020_____________________

671- Önceki Dönem Gelir ve Kârları 90.000

690-Dönem Kâr/Zararı 90.000

Yapılan Kaydın Sonuç Hesaplarına İntikali

___________________________/___________________________
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5.3. Vazgeçilen Alacak Muhasebe Kaydı

Örnek:

X işletmesi 1.000.000 TL değerinde, 19.10.2020 tarihinde Y işletmesinden alacağı bulunmaktadır. Y
işletmesi de konkordato ilan etmiştir. Anlaşma sonucunda 21.01.2021 tarihinde 700.000 TL tahsili
mümkün olmayan değersiz alacak haline gelmiştir. Diğer 300.000 TL vazgeçilen alacak olmuştur. Buna
göre, muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir. Buna göre;

X İşletmesi için;

_______________________19.10.2020___________________ 

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 700.000

120 Alıcılar 700.000

Alacağın değersiz hale gelmesi

___________________________/_______________________
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Y İşletmesi için;

_____________________21.01.2021___________________ 

320 Satıcılar 300.000

549 Özel Fonlar 300.000

Vazgeçilen alacak

_________________________/_______________________ 

Kanun gereği üç yıl sonra dönem kârına ilave edilmektedir.

___________________ 21.01.2024____________________ 

549 Özel Fonlar 300.000

590. Dönem Net Kârı 300.000

Vazgeçilen alacak

________________________/________________________ 
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6. Sonuç

• Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti olan değerlemede, iktisadi
kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda sahip oldukları kıymetler esasa tabîdir. Bu
itibarla değersiz hale gelen alacakların tespiti ve bu alacakların gider yazılması işleminin, vergi matrahı
üzerinde önemli etkileri olacaktır. VUK’ta değerleme işlemleri kapsamında, dönem kazancını azaltıcı bir
takım vergisel haklardan yararlanma ve tercihlerde bulunma olanağı sağlanmıştır ki değersiz hale gelen
alacakların gider yazılması buna bir örnektir. Değersiz alacaklar, ancak değersiz alacak olarak kazai bir
hüküm veya kanaat verici bir belge ile tevsik edildiğinde vergilendirme döneminde zarar yazılmaktadır.
Değersiz alacaklar, sadece ilgili dönem içerisinde gider yazılmaktadır. İlgili yılda giderleştirilemeyen bir
değersiz alacağın, sonraki yıllarda giderleştirilmesine imkân bulunmamaktadır.
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SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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