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vergisinden muaf olarak işlemi tamamla-
mak. 

n Spor kulüplerine sponsor olarak harca-
ma yapmak, profesyonel kulüplere yapılan 
harcamanın yüzde 50’sini, amatör kulüplere 
yapılan harcamanın yüzde 100’ünü kurumlar 
vergisi matrahından indirim yapmak. 

n İhracatçıların, yıllık ihracat tutarları-
nın binde 5’i oranında götürü (belgesiz) 
gider yazma hakkını kullanmak. Yurtdışı 
satış faturası düzenlendiği halde, malların 
henüz gümrük çıkış işlemleri tamamlanma-
mış ihracat işlemlerini çıkış tarihine göre 
hasılat yazmak. 

n İhracatçı ve ithalatçılarda çok yaygın 
olan kur farkı hesaplarının çoğu zaman 
ihmal edilmeleri veya hatalı hesaplanmaları 
neticesinde mükelleflerin aleyhine olabile-
cek fiktif kârlar oluşabiliyor. Aktif hesapla-
rın değerlemesi sonucu “kur geliri” olabile-
ceği gibi, pasif hesapların değerlemesi sonucunda ise “kur gideri” 
oluşabiliyor. 

n İnşaat imal eden kurumların, yıllara sari inşaat işlerinde elde 
ettikleri kazancın, işin tamamlanma süresine bağlı olarak sonraki 
yıllara aktarılarak vergi beyanında bulunmak. İnşaat tamam-
lanmadan (teslim yapılmadan) daire satış bedeli olarak alınan 
tutarları gelir yazmak yerine avans hesabında tutarak sonraki 
dönemlerde (dairenin tesliminde) gelir yazmak. 

İSTİSNA VE MUAFİYETLER
İki yıldan fazla şirket aktifinde kalan gayrimenkul satışında 

elde edilen kârların yüzde 50’si kurumlar vergisin-
den, satışın tamamı ise KDV’den istisnadır. 
Örneğin: aktifte 1.000.000 TL değerinde 
kayıtlı fabrika binası 5.000.000 TL'ye satı-
lıyor. Bu satış sonucu 4.000.000 TL kurum 
kazancı çıkıyor. Sermaye yedeklerine atıla-
cak bu kazancın yüzde 50’si olan 2.000.000 
TL en geç beş yıl içerisinde sermayeye ilave 
edilmek koşuluyla kurumlar vergisinden istis-
na olup, kalan yüzde 50’si olan 2.000.000 
TL kurumlar vergisine tabi oluyor. Bu 
durumda 880.000 TL yerine sade-
ce 440.000 TL ödenerek, 
440.000 TL kurumlar 
vergisi ise ödenme-
miş oluyor.

4 Sponsorluk har-
camaları: 

Spor kulüplerine yapılan 
sponsorluk harcamalarının, amatör 
spor dallarında tamamının, profesyo-
nel spor dallarında ise yüzde 50’sinin vergi 
matrahından indirilmesine olanak sağlanmış 
bulunuluyor. Örneğin, profesyonel spor kulübüne 
sponsorluk yapan bir kurumlar vergisi mükellefi yaptığı 
100 bin TL’lik ödemenin ancak yarısını vergi matrahından 
düşebilir. Bunun anlamı, (50.000 x 0.22=) 11 bin TL daha az 

vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın yüzde 11’ini geri 
almış sayılıyor. Aynı mükellef amatör spor kulübüne aynı miktar-
da ödemede bulunacak ise (100.000 x 0.22=) 22 bin TL daha az 
vergi ödeyerek, kasasından çıkan paranın yüzde 22’sini geri almış 
sayılıyor. 

4 Şüpheli alacak karşılıkları: 
Konkordato talebinin yoğunlaştığı son iki yılda şüpheli alacak-

ların artması, alacaklıları daha da etkilemiş görülüyor. Tahsili 
sıkıntıya giren alacaklı firmalar, şüpheli alacak karşılığı ayır-
mak suretiyle gider yazma hakkı elde edebiliyorlar. Ticari bir 
alacağın çeşitli nedenlerle tahsili mümkün olmaz veya şüpheli 

hale gelmiş ise, dava açmak suretiyle hukuki takibat başlatı-
lır. Hukuki takibatın başlatılması halin-
de, takibe uğrayan şüpheli alacak kadar 
şüpheli alacak karşılığı ayırmak suretiyle, 
tamamı tahsil edilinceye kadar giderleşti-

rilmiş oluyor. İleride tahsil edilince tekrar 
gelir yazılıyor. Örneğin, 100.000 TL ticari 
alacağın şüpheli hale gelmesi ve alacak 
davası açılması halinde, şüpheli hale gelen 
100.000 TL’nin tamamı şüpheli alacak kar-
şılığı hesabına aktarılarak giderleştiriliyor. 

Bu durumda vergi matrahı 100.000 TL azala-
cağından, vergi yükü ise 22.000 TL davanın 

sürecine göre ertelenmiş oluyor. 
4 Çeşitli leasing anlaş-

maları yapmak:
F i n a n s m a n 

sıkıntısı çeken 
kurumların, aktifle-

rinde kayıtlı gayrimen-
kullerini “sat-kirala-geri 

al” yöntemi ile herhangi bir 
leasing şirketine satmaları son-

rasında geri alınması sonucu doğan 
kazanç kurumlar vergisinden, satışın 

tamamı ise KDV’den istisnadır. Örneğin, 
şirketin aktifinde 1.000.000 TL değerinde kayıtlı 
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