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Ödenen avansların değersiz veya şüpheli alacak olarak değerlendirilip
değerlendirilmeyeceği.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik
numaralı mükellefi olduğunuz, şirketin ... ile iştigal ettiği, kendi adınıza ... inşası için yurt dışı
ve yurt içindeki firmalara 20..-20.. yıllarında yapılan avans ödemelerinin "159-Verilen Sipariş
Avansları" hesaplarında takip edildiği, tek taraflı olarak sözleşme şartlarının yerine
getirilmemesi nedeniyle verilen sipariş avanslarının geri alınamadığı belirtilerek iş bu
hesaplara karşılık ayrılması, bu hesapların değersiz veya şüpheli alacak olarak
değerlendirilmesi hususlarında bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında
Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesinde; "Kazai bir hükme veya kanaat
verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkân 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." hükmüne yer verilmiştir.
Kanaat verici bir vesikadan ne anlaşılması gerektiği hususunda ise kanunda yeterli
açıklık bulunmamaktadır. Ancak, vergi hukuku uygulaması bakımından kanaat verici
vesikalara örnek olarak aşağıdaki belgeler sayılabilir.
-Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü veya Medeni Kanunun 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.
Mezkur Kanunun 323 üncü maddesinde; " Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve
idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;
1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;
2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından
ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; şüpheli
alacak sayılır.
Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre
pasifte karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında
gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.
Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar
zarar hesabına intikal ettirilir." hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, dava veya icra safhasında bulunan alacaklarla, yapılan protestoya
veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olan dava
ve icra takibine değmeyecek derecedeki küçük alacaklar şüpheli alacak sayıldığından,
yukarıda belirtilen şartları taşıyan alacakların bu kapsamda kabulü mümkün bulunmakta
olup, bu şartlardan herhangi birinin mevcut olmaması halinde ise şüpheli alacak kaydına
imkan bulunmamaktadır.
Bu itibarla, ileride teslim alınacak bir hizmet için sipariş avansı niteliğindeki
ödemelerin ticari faaliyetin devamı için yapılması ve bu tür ödemelerin Kanunun 323
üncü maddesinde belirtilen şartları haiz olması halinde, bu ödemelerin tahsil
edilemediği durumlarda karşılık ayrılması mümkün bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ticari faaliyetinizin devamı
için verilen sipariş avanslarının,
- 323 üncü madde de yer alan şartlar yerine getirilmediğinden şüpheli ticari alacak
olarak zarar kaydı,
- Tek taraflı irade beyanınınız ile alınmasından vazgeçmeniz halinde de değersiz
alacak olarak zarar kaydı
mümkün değildir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

