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Vergi Usul Kanunu Sirküleri/112
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda,
28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla yapılan
değişiklikler kapsamında iflas ertelemesi müessesesinin
kaldırılarak konkordato müessesesinin kapsamlı bir şekilde
yeniden düzenlenmesi sebebiyle; konkordato sürecine giren
borçludan olan alacakların 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 323 üncü maddesi kapsamındaki durumuna
ilişkin açıklamaların yapılması bu sirkülerin konusunu
oluşturmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 14 Şubat 2019 tarihinde internet sitesinden
yayınlanan 112 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile yapılan açıklamalar ana hatları
ile aşağıdaki gibidir.
1. Konkordato Sürecinde Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması
Konkordato, bir borçlunun, alacaklılarının belli bir çoğunluğu ile yaptığı ve ticaret
mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden bir cebri anlaşma olup, bununla alacaklılar,
borçluya karşı olan alacaklarının bir kısmından feragat ederler ve/veya borçluya borcunu
ödeme konusunda belli bir süre verirler. Konkordato; temelde iflasın engellenmesini ve
borçlunun borçlarının yeniden yapılandırılmasını amaç edinmiş bir kurumdur.
2. Geçici Mühlet Kararı Verilmesinin Sonuçları
Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş alacaklar için
213 sayılı Kanunun 323 üncü maddesi kapsamında karşılık ayrılmış ise mahkeme
tarafından geçici mühlet kararı verilmesi, alacağa ilişkin şüphelilik durumunda herhangi
bir değişiklik meydana getirmediğinden, daha önce ayrılan karşılığa ilişkin herhangi bir
düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
2004 sayılı Kanunun 288 inci maddesi uyarınca, geçici mühlet kararı kesin
mühletin hukuki sonuçlarını doğurmakta olduğundan ve geçici mühlet kararı ile birlikte
takip yapılması mümkün bulunmadığından, geçici mühlet kararından önce dava veya icra
safhasına intikal ettirilmemiş alacaklar için geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap
dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir.
3. Kesin Mühlet Kararı Verilmesi ve Kesin Mühlet Sürecinde Şüpheli
Alacak Uygulaması
2004 sayılı Kanunun 289 uncu maddesi uyarınca, konkordatonun başarıya
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ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması durumunda geçici mühlet verilmiş olan
borçluya kesin mühlet verilmektedir. Bu aşamada, konkordatonun başarıya ulaşmasının
mümkün olduğu kabul edilmekle birlikte, bu süreçte de alacaklılar tarafından dava veya
icra süreçleri yürütülemediğinden daha önce ayrılmış olan karşılıklara ilişkin herhangi bir
düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
213 sayılı Kanun uygulamasında, şüpheli hale gelen alacak için bu dönemde
karşılık ayrılması gerekmekte olup, ilgili olduğu hesap döneminde ayrılmayan karşılığın
sonraki hesap dönemlerinde dikkate alınması mümkün bulunmadığından, geçici mühlet
kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılmamışsa
sonraki hesap döneminde kesin mühlet kararının ilan edilmesi durumunda şüpheli alacak
karşılığı ayrılamaz.
4. Kesin Mühlet İçinde Konkordatonun Reddi ve İflasın Açılması
2004 sayılı Kanunun 292 nci maddesinde, iflâsa tabi borçlu bakımından, kesin
mühletin verilmesinden sonra ilgili maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi hâlinde
mahkeme tarafından kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve
borçlunun iflâsına resen karar verilmesi öngörülmüş olup, bu durumda ilgili mevzuatına
uygun olarak iflas masasına kaydedilen alacaklarda şüphelilik hali devam edeceğinden
daha önce ayrılan karşılıklara ilişkin düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
5. Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi
2004 sayılı Kanunun 306 ncı maddesi uyarınca, konkordatonun tasdiki kararında
alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim
çerçevesinde ödeyeceğinin belirtilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, alacakların borçlu lehine vazgeçilen kısmı, değersiz alacak
niteliğini kazanacak ve değersiz alacak ile bu alacağa isabet eden karşılık, konkordatonun
tasdiki kararının ilan edildiği (bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi itibariyle 213 sayılı
Kanunun 322 nci maddesi hükmüne uygun olarak yok edilecektir.
Projenin tasdik edilmesiyle beraber alacağın vazgeçilmeyen kısmının vadesi ise
proje çerçevesinde uzatılmış olacaktır. Buna göre mahkemece tasdik edilen konkordato
projesiyle alacaklı ile borçlu arasında yeni bir borç ilişkisi kurularak eski borç vade/miktar
itibariyle yenilendiğinden bu alacaklar, şüpheli alacak olma vasfını kaybedecektir.
Dolayısıyla söz konusu alacaklar için ayrılmış olan karşılıkların, konkordatonun tasdiki
kararının ilan edildiği (bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi
gerekmektedir.
İlgili Sirkülere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur
Saygılarımızla
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem
tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak
gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu
olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com
adresine gönderebilirsiniz.
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