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KONU: Küçük Tutarlı Olan Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp Ayrılamayacağı 
 

  

İşletmelerin, özellikle dönem sonu işlemlerini yaparken sıklıkla karşılaştıkları sorunlardan biri de küçük 

tutarlı olup da tahsil imkanı kalmayan alacaklardır. Bu nedenle verilen bir özelgeden hareketle aşağıdaki 

hususlara dikkat etmek işletmelerin yararına olacaktır. 

 

1-İlgili Yasa Maddesi 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 323 üncü maddesinde; “Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame 

ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 

 

 Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 

 

 Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından 

ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; 

 

için 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.” hükmünde yer alan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar için şüpheli alacak 

karşılığı ayrılması için: 

 
2-Sonuç 

 

 Yazı ile istenmesi, 

 

 Yazının farklı günlerde muhatabına bir defadan fazla ulaşmış olması, 

 

 Yazının borçlunun kendisine veya hukuken teslim alabilecek şahıslara tebliğ edilmiş olması, 

 

 Yazının kime ve hangi tarihte tebliğ edildiğini tevsik eden evrakın zamanaşımı süresince muhafaza 

edilmesi, 

 

 Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması, 

 

 Yazıların özel kargo şirketi vasıtasıyla gönderilmesinin posta mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, 

 

şartıyla borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar 

için şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkündür.........................................................................................
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3-Dayanak 
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