
* **
Ab�tter ÖZULUCAN , Dursun KELEŞ

Gönder�m Tar�h�: 18.12.2017 Kabul Tar�h�: 28.12.2017����������

ÖZ: Muhasebe ve F�nansal Raporlama Standartları gerçeğe uygun b�lg� 
sunumu noktasında öneml� düzenlemeler �çermekted�r. Bu düzenlemelerden 
b�r� de kurum kazancı üzer�nden hesaplanacak olan verg�lere �l�şk�n esasların 
yer aldığı TMS 12: Gel�r Verg�ler� Standardı'dır. TMS 12 Standardı, kurum 
kazancı üzer�nden tesp�t ed�lecek verg�n�n hesaplanmasında geç�c� farkların 
neden olduğu ertelenm�ş verg�ler�n d�kkate alınarak muhasebeleşt�r�lmes� �le 
raporlanmasına �l�şk�n �lke ve kuralları bel�rlemekted�r. Bu �lke ve kurallar 
ışığında hazırlanan çalışmanın amacı; TMS 12 Standardı �le verg� mevzuatı 
arasında geç�c� fark yaratan durumların ortaya konulması ve ertelenm�ş 
verg�ler�n muhasebeleşt�r�lmes�ne �l�şk�n örnek uygulamalar yardımıyla 
standardın daha �y� b�r şek�lde anlaşılmasının sağlanmasıdır.
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Jel Sınıflandırması: M40, M41

ABSTRACT: Account�ng and F�nanc�al Report�ng Standards have s�gn�ficant 
regulat�ons for prov�d�ng fa�r value data. One of the regulat�ons �s IAS 12: 
Income Taxes Standard �n wh�ch regulat�ons w�th respect to the taxes to be 
calculated on the �ncome of the �nst�tut�on. IAS 12: Income Taxes Standard 
regulates pr�nc�ples and rules w�th respect to the account�ng and report�ng by 
cons�der�ng the deferred taxes, caused by the prov�s�onal d�fferences �n 
calculat�on of the tax to be determ�ned on the �ncome of the �nst�tut�on. The a�m 
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of the study wh�ch �s prepared �n the framework of these pr�nc�ples and rules �s 
to set out the c�rcumstances that pave the way for prov�s�onal d�fferences 
between the IAS 12 Standard and tax leg�slat�on and ensure better 
understand�ng of the standard w�th the help of the sample appl�cat�ons w�th 
respect to the account�ng of the deferred tax.

Key Words: IAS 12: Income Taxes Standard, Cont�nu�ng D�fferences, 
Prov�s�onal D�fferences, Deferred Tax Asset, Deferred Tax L�ab�l�ty.
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GİRİŞ

İşletmeler�n faal�yetler� sonucunda ortaya çıkan dönem karı, verg� mevzuatı ve 
muhasebe �lkeler� açısından farklılık göstereb�lmekted�r. Bunun neden�, 
finansal olayların ortaya çıkış zamanı �le bunların verg� mevzuatı tarafından 
tanınarak kabul ed�lme zamanının farklı olmasıdır. Muhasebe �lkeler�, 
�şletmen�n mal� durumunu doğru b�r şek�lde yansıtmasına odaklanarak �şletme 
faal�yetler� sonucunda oluşan dönem karını d�kkate almaktayken, verg� 
mevzuatı verg� matrahının doğru b�r şek�lde hesaplanmasına odaklanmaktadır.  
Bu durum �se, muhasebe karı (t�car� kar) �le mal� karın b�rb�r�nden 
farklılaşmasına neden olmaktadır.

T�car� kar �le mal� kar arasındak� farklılığa yol açan geç�c� farkları konu alan 
TMS 12 Standardı, t�car� kar ve mal� kar arasındak� geç�c� farkların neden 
olduğu ertelenm�ş verg�ler�n ne şek�lde ölçülerek muhasebeleşt�r�leceğ�n� ve 
finansal tablolarda raporlanacağını açıklamaktadır. Böylece, TMS 12 Standardı 
�le muhasebe ve finansal raporlama standartlarının odak noktalarından b�r� olan 
gerçeğe uygun b�lg� sunumunun gerçekleşt�r�lmes�ne öneml� katkılar 
sağlanmaktadır.

TMS 12:GELİR VERGİLERİ STANDARDI

Verg� mevzuatı �le muhasebe �lkeler� arasındak� �l�şk�ler�n nasıl kurulacağına 
yönel�k her ülken�n kend�ne özgü yasal düzenlemeler� bulunmaktadır. Ancak, 
bu durum finansal raporlamanın ülkeler arasında farklılık göstermes�ne neden 
olmaktadır. Şeffaflığın yanı sıra gerçeğe uygun b�lg� sunumunun 
gerçekleşt�r�lmes� ve finansal raporlamada ülkeler arasında uygulama 
b�rl�ğ�n�n sağlanması amacıyla bütün ülkeler�n ortak b�r yaklaşımı 
ben�msemeler� �ht�yacı ortaya çıkmıştır.Bu �ht�yacın karşılanab�lmes� amacıyla 
yetk�l� otor�teler tarafından“Uluslararası Muhasebe ve F�nansal Raporlama 
Standartları-Internat�onal Account�ng and F�nanc�al Report�ng Standards 
(IAS.IFRS)” adıyla b�rtakım standartlar yayınlanmıştır. Türk�ye'de de referans 
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alınan bu standartlar Türkçe'ye tercüme yapılarak yayınlanmaya 
başlamıştır.Bu standart set� �çer�s�nde yer alan TMS 12: Gel�r Verg�ler� 
Standardı, muhasebe �lkeler� �le verg� mevzuatı arasındak� �l�şk�y� �ncelemekte 
ve bunların kurum kazancı üzer�nden hesaplanacak olan verg�ler üzer�ndek� 
etk�ler�n�n ne şek�lde muhasebeleşt�r�lerek raporlanacağına yönel�k 
düzenlemeler �çermekted�r (D�nç, 2007: 22).

TMS 12 Standardı, 31.12.2005 tar�h�nden sonra başlayan hesap dönemler�nde 
uygulanmak üzere �lk olarak 28.03.2006 tar�h�nde 26122 sayılı Resm� 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. Uluslararası otor�teler 
tarafından hazırlanan ve Türk�ye tarafından referans alınan "IAS 12: Income 
Taxes" �s�ml� standartta günümüze kadar b�rtakım değ�ş�kl�kler yapılmıştır. Bu 
değ�ş�kl�kler,  ülkem�z tarafından da d�kkate alınarak gerekl� güncellemeler 
yapılmıştır. Uluslararası alandak� gel�şmelere paralell�k sağlanmasını 
amaçlayan bu  güncel lemeler  aşağıdak�  teb l �ğ ler  a rac ı l ığ ıy la 
gerçekleşt�r�lm�şt�r (TMS 12).

§�28.10.2006 tar�h ve 26330 Sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan 39 sıra nolu 
tebl�ğ,

§�15.07.2006 tar�h ve 26583 Sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan 53 sıra nolu 
tebl�ğ, 

§�15.07.2007 tar�h ve 26583 Sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan 64 sıra nolu 
tebl�ğ,

§�13.08.2008 tar�h ve 26966 Sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan 66 sıra nolu 
tebl�ğ,

§�13.08.2008 tar�h ve 26966 Sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan 67 sıra nolu 
tebl�ğ,

§�13.08.2008 tar�h ve 26966 Sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan 71 sıra nolu 
tebl�ğ,

§�13.08.2008 tar�h ve 26966 Sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan 83 sıra nolu 
tebl�ğ,

§�27.04.2010 tar�h ve 27564 Sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan 181 sıra nolu 
tebl�ğ,

§�20.03.2011 tar�h ve 27880 Sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan 211 sıra nolu 
tebl�ğ,

§�20.03.2011 tar�h ve 27880 Sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan 212 sıra nolu 
tebl�ğ,
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§�28.10.2011 tar�h ve 28098 Sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan 217 sıra nolu 
tebl�ğ,

§�29.06.2012 tar�h ve 28338 Sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan 1 sıra nolu 
tebl�ğ,

§�05.03.2014 tar�h ve 28932 Sayılı Resm� Gazete'de yayınlanan 13 sıra nolu 
tebl�ğ.

TMS 12 Standardı'nın Amacı

TMS 12 Standardı'nın amacı, �şletmeler�n t�car� faal�yetler� sonucunda elde 
etm�ş oldukları kurum kazançları üzer�nden hesaplanacak verg�ler�n 
muhasebeleşt�r�lme esaslarını düzenlemekt�r. Gel�r verg�ler�n�n 
muhasebeleşt�r�lmes�ndek� en öneml� konu �se, finansal durum tablosunda yer 
alan varlık ve borçların defter değerler�n�n, gelecekte varlıklar �ç�n fayda elde 
etme, yükümlülükler �ç�n �se ödeme yapılmasının car� dönemde oluşan ve 
sonuçları finansal tablolara yansıyan �şlemler�n car� ve gelecek dönemlerdek� 
verg�sel sonuçlarının bel�rlenmes�d�r (TMS 12, Paragraf: 1).

TMS 12 Standardı'nın Kapsamı

TMS 12 Standardı, kurum kazancı üzer�nden hesaplanacak verg�ler�n 
muhasebeleşt�r�lme esaslarını ortaya koymaktadır. Bu standardın 
uygulanmasında verg�ye tab� gel�r üzer�nden hesaplanan tüm verg�ler d�kkate 
alınmaktadır. Ayrıca, bağlı ortaklıklar, �şt�rakler ve müşterek anlaşmalar 
çerçeves�nde raporlama yapan �şletmeler�n kar dağıtımında kaynakta kes�nt� 
yoluyla ödenecek verg�ler de bu standardın kapsamı �çer�s�nde yer almaktadır 
(TMS 12, Paragraf: 1-2). 

TMS 12 Standardı'nda Yer Alan Tanımlar

TMS 12 Standardı'nda b�r takım kavramlar hakkında tanımlara yer ver�lm�şt�r. 
Standart hükümler�n�n daha �y� anlaşılması bakımından bu kavramların 
açıklanmasında yarar bulunmaktadır. Bu kavramlara �l�şk�n tanımlar aşağıdak� 
g�b�d�r (TMS 12, Paragraf: 5);

�) Muhasebe Karı (Muhasebe Zararı): Verg� önces� dönem karını (zararını) 
�fade etmekted�r.

��) Verg�ye Tab� Kar (Mal� Zarar): Verg� otor�teler� tarafından bel�rlenen �lke ve 
kurallara göre b�r hesap dönem� �ç�n hesaplanan ve bu hesaplanan tutar 
üzer�nden verg�n�n ödend�ğ� karı (zararı) �fade etmekted�r.

���) Verg� G�der� (Verg� Gel�r�): Dönem karı ya da zararının tesp�t ed�lmes�nde 
dönem verg�s� ve ertelenm�ş verg� etk�s� açısından d�kkate alınan toplam verg� 
tutarını �fade etmekted�r.
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�v) Dönem Verg�s�:Verg�ye tab� kar veya zarar (mal� kar veya zarar) açısından 
�lg�l� dönemde ödenecek veya ger� kazanılacak olan gel�r verg�s� tutarını �fade 
etmekted�r.

v) Ertelenm�ş Verg� Varlıkları: Verg�ye tab� geç�c� farklar üzer�nden 
hesaplanarak, gelecek dönemlerde ger� kazanılması beklenen gel�r verg�s� 
tutarını �fade etmekted�r.

v�) Ertelenm�ş Verg� Borçları: Verg�ye tab� geç�c� farklar üzer�nden 
hesaplanarak, gelecek dönemlerde ödenmes� beklenen gel�r verg�s� tutarını 
�fade etmekted�r.

v��) Verg�ye Esas Değer: İşletme varlıklarının ya da borçlarının verg� mevzuatı 
açısından taşıdığı tutarı �fade etmekted�r.

v���) Geç�c� Farklar: İşletme varlıklarının ya da borçlarının finansal durum 
tablosundak� defter değer� �le bu varlık ya da borcun verg�sel açıdan taşıdığı 
değerler arasındak� farkları �fade etmekted�r. Geç�c� farklar �k� şek�lde 
sınıflandırılmaktadır. Bunlar;

§�İnd�r�leb�l�r Geç�c� Farklar: Verg�ye tab� kar-zararın hesaplanması 
sırasında gelecek dönemlerde hesaplanacak verg� matrahından �nd�r�lecek 
tutardır. Örneğ�n; kıdem tazm�natlarına �l�şk�n karşılık tutarları �le menkul 
kıymet değer azalış tutarları �nd�r�leb�l�r geç�c� farklara örnek olarak 
göster�leb�l�r.

§�Verg�lend�r�leb�l�r Geç�c� Farklar: Verg�ye tab� kar-zararın hesaplanması 
sırasında gelecek dönemlerde hesaplanacak verg� matrahına dah�l ed�lecek 
tutardır. Örneğ�n; duran varlıklara �l�şk�n yen�den değerleme artış tutarları �le 
menkul kıymet değer artış tutarları verg�lend�r�leb�l�r geç�c� farklara örnek 
olarak göster�leb�l�r.

ERTELENMİŞ VERGİ KAVRAMI

Ertelenm�ş verg�, b�r varlıktan fayda elde ed�lmes� ya da gelecekte b�r borcun 
ödenmes� durumunda, bu varlıkların veya borçların muhasebe kayıtlarındak� 
değer� �le verg�sel açıdan taşıdıkları değer arasında ortaya çıkan geç�c� farklar 
dolayısıyla hesaplanan verg� tutarını �fade etmekted�r (Tekşen, 2010: 299 ).

Başka b�r �fadeyle, ertelenm�ş verg�ler mal� kar �le t�car� kar arasındak� farktan 
kaynaklanan ve gelecekte varlıkların ger� kazanılması veya yükümlülükler�n 
karşılanması durumunda ortaya çıkacak olan verg�y� tems�l etmekted�r 
(Greun�ng, Scott ve Terblanche, 2011: 175).

Ertelenm�ş verg�, �lg�l� dönem sonunda üzer�nden verg� hesaplanacak olan mal� 
kar �le finansal tablolarda raporlanan t�car� kar üzer�nden hesaplanan verg� 
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arasındak� olumlu veya olumsuz farklardır. Ertelenm�ş verg� kavramı, varlık ve 
borç kalemler�nde ortaya çıkab�lecek farkların geç�c� olarak gelecek dönemlere 
taşıma �şlem� olarak da �fade ed�leb�lmekted�r (Karakaya ve Sev�m, 2016: 257).

Muhasebe karının bel�rlenmes�nde verg� mevzuatının kabul ed�p etmemes� 
d�kkate alınmaksızın döneme �l�şk�n bütün g�derler dönem kar veya zararına 
aktarılmakta ve dönem gel�r�nden �nd�r�lmekted�r. Bununla b�rl�kte verg�den 
muaf olup olmadığına bakılmaksızın faal�yet dönem�nde ortaya çıkan gel�rler 
dönem kar veya zararına aktarılarak dönem g�derler�yle karşılaştırılmaktadır. 
Başka b�r �fadeyle, muhasebe �lkeler�ne göre döneme �l�şk�n gel�r ve g�derler�n 
tamamı karşılaştırılarak t�car� kar veya zarar hesaplanmaktadır. Verg� 
mevzuatına göre �se, b�rtakım g�derler�n dönem karından �nd�r�lmes� ve bazı 
gel�rler�n de verg�den muaf ya da �st�sna tutulması mümkün değ�ld�r (Gücenme 
ve Arsoy, 2007: 2). Bu şek�lde verg�ye tab� kar hesaplanmaktadır. T�car� kar �le 
mal� kar arasında farklılık meydana geld�ğ�nde �se ertelenm�ş verg� ortaya 
çıkmaktadır. T�car� kar ve mal� kar arasında oluşan bu farklılık, sürekl� farklar 
ve geç�c� farklar olarak �k� şek�lde sınıflandırılmaktadır.

Sürekl� Farklar

Verg� mevzuatı tarafından �nd�r�m� kabul ed�lmeyen g�derler (trafik ve verg� 
cezaları g�b�) �le verg� mevzuatı tarafından muaf veya �st�sna tutulması 
mümkün olmayan gel�rler (�şt�rak temettü gel�rler� g�b�) t�car� kar �le mal� karın 
farklılaşmasına neden olab�lmekted�r. Ortaya çıkan bu farklara sürekl� farklar 
adı ver�lmekted�r. Başka b�r �fadeyle, t�car� karın hesaplanmasında gelecekte 
verg�sel açıdan b�r yük get�rmeyen temettü gel�r�, rüçhan hakkı kuponunun 
satışından sağlanan gel�r ve em�syon p�r�m� vb. gel�rler �le �nd�r�lmes� 
yasaklanan verg� ve para cezaları g�b� g�derler neden�yle ortaya çıkan sürekl� 
farklar, verg�sel açısından g�der olarak kabul ed�lmemekted�r (Örten, Karapınar 
ve Aydın, 2014: 159-164). 

Sürekl� farklara neden olan g�derler ve gel�rler, aşağıdak� g�b� sıralanab�l�r 
(Örten vd., 2014: 164-165); 

ğ�Sürekl� Farklara Yol Açan G�derler

§�Verg� zam ve cezaları,

§�Trafik zam ve cezaları,

§�6183 Sayılı Kanun kapsamında hesaplanan tazm�nat ve cezalar,

§�B�nek otolara �l�şk�n Motorlu Taşıtlar Verg�ler�,

§�Ödemes� yapılmayan SSK pr�m tutarları,

§�Yasal sınırları geçen yardım ve bağışlar.
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ğ�Sürekl� Farklara Yol Açan Gel�rler

§�İşt�rak temettü gel�rler�,

§�Ülke dışındak� �nşaat onarımı, montajı ve tekn�k h�zmet karşılıkları,

§�Uluslararası anlaşmalardak� kurumlar verg�s�ne yönel�k �st�snalar,

§�Serbest bölgelerden elde ed�len kazançlar,

§�R�sk sermayes� �le gayr�menkul yatırım fonları ve ortaklıklarına �l�şk�n 
kazançlar.

§�Yukarıda sayılan bu gel�r ve g�derler�n yol açtığı sürekl� farklar h�çb�r zaman 
ortadan kalkmadığı ve gelecek dönemlerde ortaya çıkacak verg�y� etk�lemed�ğ� 
�ç�n ertelenm�ş verg� varlığı ya da ertelenm�ş verg� yükümlülüğüne neden 
olmamaktadır.

Geç�c� Farklar

Muhasebe �lkeler�nce gel�r ve g�derler�n ortaya çıktıkları faal�yet dönem�yle 
verg� mevzuatınca bu gel�r ve g�derler�n tanınma dönem�n�n farklı olması 
durumunda ortaya çıkan farklar, geç�c� farklara neden olmaktadır. Bu geç�c� 
farklar, gelecek dönemlerde ortadan kalkacak olan farkları �fade etmekted�r 
(Yıldıztek�n, 2013: 299). Geç�c� farklar, varlık ya da borçların verg� mevzuatına 
göre bel�rlenen değerler� �le muhasebe �lke ve kurallarına göre tesp�t ed�len 
değerler�n�n farklılaşması sonucu ortaya çıkmaktadır (İb�ş, 2009: 238). TMS 
12 Standardı, bu geç�c� farkların dönem verg�s� üzer�ndek� etk�ler�n�n 
muhasebeleşt�r�lmes�n� zorunlu kılmaktadır. Böylece, hem geç�c� farkların 
verg� üzer�ndek� etk�ler�n�n raporlanmasına �mkan tanınmasının yanında 
muhaseben�n temel kavramlarından "tam açıklama" ve "dönemsell�k" 
kavramlarına da uygun hareket ed�lmekte, hem de muhasebe standartlarının 
odak noktası olan gerçeğe uygun b�lg� sunumunun gerçekleşt�r�lmes�ne katkı 
sağlanmaktadır.

Geç�c� farklara neden olan g�derler ve gel�rler aşağıdak� g�b� sıralanab�l�r 
(Örten vd., 2014: 165-166);

ğ�Geç�c� Farklara Yol Açan G�derler

§�Kıdem tazm�natlarına �l�şk�n karşılık tutarları,

§�D�ğer borç ve g�der karşılığı tutarları,

§�Alınan çeklere �l�şk�n reeskont g�derler�,

§�Vades�z alacaklara �l�şk�n reeskont g�derler�,

§�Fazla hesaplanan veya geçm�ş dönemlere a�t amort�sman g�derler�,
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§�Alış bedel�n�n altında b�r değerle değerlemeye tab� tutulan h�sse senetler� 
neden�yle hesaplanan g�der tutarları,

§�Yasal olarak �nd�r�lmes� söz konusu olmayan akt�f hesaplara �l�şk�n karşılık 
g�derler�.

ğ�Geç�c� Farklara Yol Açan Gel�rler

§�H�sse senetler�nde ortaya çıkan değer artışlarına �l�şk�n kazançlar,

§�Ver�len çeklere �l�şk�n reeskont gel�rler�,

§�Vades�z borçlara �l�şk�n reeskont gel�rler�,

§�Varlıklara �l�şk�n değer artış kazancı tutarları,

§�Gel�şt�rme faal�yetler�ne �l�şk�n g�derler,

§�Duran varlıklara �l�şk�n yen�leme fonu.

Geç�c� farklar; �nd�r�leb�l�r geç�c� farklar ve verg�lend�r�leb�l�r geç�c� farklar 
olarak �k� şek�lde sınıflandırılmaktadır. 

İnd�r�leb�l�r geç�c� farklar, gelecek dönemlerde hesaplanacak verg� 
matrahından düşülmek üzere  er te lenm�ş  verg�  var l ığ ı  o larak 
muhasebeleşt�r�lmekted�r. Akt�f hesaplara �l�şk�n karşılık g�derler�, �nd�r�leb�l�r 
geç�c� farklara örnek olarak göster�leb�l�r.

Verg�lend�r�leb�l�r geç�c� farklar �se, gelecek dönemlerde hesaplanacak verg� 
matrahına dah�l ed�lmek üzere ertelenm�ş verg� yükümlülüğü olarak 
muhasebeleşt�r�lmekted�r. Varlıklara �l�şk�n değer artış kazançları, 
verg�lend�r�leb�l�r geç�c� farklara örnek olarak göster�leb�l�r.

TMS 12 Standardı'nın Türk�ye'dek� mevcut uygulamadan farklı olan yönü; 
gelecekte �nd�r�leb�lecek olan g�derler �ç�n ertelenm�ş verg� varlığının, 
gelecekte verg�lend�r�lecek olan gel�rler �ç�n �se ertelenm�ş verg� 
yükümlülüğünün ayrı hesaplarda muhasebeleşt�r�lerek finansal tablolarda 
raporlanmasını sağlamaktır (Köse ve Ferhatoğlu, 2009: 63).

Geç�c� farkların, finansal durum tablosundak� akt�f ve pas�f kalemler üzer�nde 
hang� durumlarda ertelenm�ş verg� varlığına, hang� durumlarda �se ertelenm�ş 
verg� yükümlülüğüne yol açtığı Şek�l 1 yardımıyla aşağıdak� g�b� göster�leb�l�r.
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Şek�l 1: Ertelenm�ş Verg� Akış D�yagramı

Kaynak: (Eflatun, 2012).

İnd�r�leb�l�r Geç�c� Farklar ve Muhasebeleşt�r�lmes�

İşletme varlıklarının kayıtlı değerler�n�n ger� kazanıldığı ya da borçlarının 
ödend�ğ� dönemlerde mal� karın tesp�t ed�lmes� sırasında verg� matrahından 
�nd�r�lecek geç�c� farkları �fade etmekted�r (TMS 12, Paragraf: 5). Bu geç�c� 
farklar, ertelenm�ş verg� varlığı olarak muhasebeleşt�r�lerek finansal durum 
tablosunun akt�f tarafında raporlanmaktadır. İnd�r�leb�l�r geç�c� farklara örnek 
olarak; şüphel� t�car� alacaklar �ç�n ayrılan karşılık tutarları, stok değer 
düşüklüğü �ç�n hesaplanan karşılık tutarları, çalışanlar �ç�n hesaplanan kıdem 
tazm�natları, menkul kıymetlere �l�şk�n değer azalış tutarları, sosyal güvenl�k 
kes�nt�ler�ne �l�şk�n ödenecek tutarları ve k�ra ödemeler�ne �l�şk�n g�derler vb. 
göster�leb�l�r.

İnd�r�leb�l�r geç�c� farklar akt�f ve pas�fte farklı şek�llerde ortaya çıkmaktadır. 
Bu farkların ne şek�lde ortaya çıktığı Tablo 1'de aşağıdak� g�b� göster�lmekted�r.
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Tablo 1: İnd�r�leb�l�r Geç�c� Farkların Ertelenm�ş Verg� Etk�s�

Kaynak: (Örten vd., 2014: 164)

Tablo 1'de görüldüğü üzere, akt�f kalemlerde b�r varlığın muhasebe değer�n�n 
verg� değer�nden düşük olması durumunda; pas�f kalemlerde �se b�r 
yükümlülüğün muhasebe değer�n�n verg� değer�nden büyük olması 
durumunda, �nd�r�leb�l�r geç�c� fark ortaya çıkmaktadır.  Bu farklar gelecek 
dönemlerde mal� karın hesaplanmasında verg� matrahından �nd�r�lmek üzere 
ertelenm�ş verg� varlığı olarak muhasebeleşt�r�lmekted�r. 

TMS 12 Standardı çerçeves�nde �nd�r�leb�l�r geç�c� farklardan kaynaklanan 
ertelenm�ş verg� varlıkları �ç�n "283 Ertelenm�ş Verg� Varlıkları" hesabının 
açılması öner�lmekted�r. Bu hesap, sonrak� faal�yet dönemler�nde dönem karı 
tutarından �nd�r�lecek verg� tutarının dönemsell�k �lçes� çerçeves�nde 
hesaplanmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır (Akdoğan, 2007: 60). 

Örnek (a): XYZ İşletmes� vades�nde ödenmeyen ve şüphel� hale gelen 1.000 
TL'l�k senets�z alacağı �ç�n 31.12.2016 tar�h�nde % 100 oranında karşılık 
ay ı rmış t ı r.  Bu  karş ı l ık  tu ta r ın ın  verg �  e tk � s �  a şağ ıdak �  g �b � 
muhasebeleşt�r�lmekted�r;

DURUM FARKIN TÜRÜ VERGİ ETKİSİ

Akt�f Hesaplardak� Durum

Muhasebe Değer� < Verg� Değer� İnd�r�leb�l�r Geç�c� Fark Ertelenm�ş Verg� Varlığı

Muhasebe Değer� < Verg� Değer� İnd�r�leb�l�r Geç�c� Fark Ertelenm�ş Verg� Varlığı

Pas�f Hesaplardak� Durum

31.12.2016

128 Şüphel� T�car� Alacaklar

120 Alıcılar

Alacak tutarının şüphel� duruma gelmes�

1.000

1.000

31.12.2016

654 Karşılık g�derler�

129 Şüphel� T�car� Alacaklar
Karşılığı

Şüphel� hale gelen alacak �ç�n karşılık ayrılması

1.000

1.000
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1 Bu hesap, l�teratürde “Verg� Gel�r.G�der Etk�s�” adıyla kullanılmaktadır. Ancak, 691 nolu hesap kodu 
“Dönem Karı Verg� ve D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları” �s�ml� hesaba a�tt�r. Bu hesap, dönem sonunda 
ödenmes� gereken kurumlar verg�s� ve d�ğer yasal yükümlülükler�n �zlenmes� ve dönem net karı ya da 
zararının bulunması amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle, çalışmamızın konusunu oluşturan ertelenm�ş 
verg�ler�n “691 Dönem Karı Verg� ve D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları” �s�ml� hesabın altında açılacak alt 
hesaplarda (“691.01 Ertelenm�ş Verg� Varlıkları Gel�r Etk�s�” ve “691.02 Ertelenm�ş Verg� Varlıkları G�der 
Etk�s�” alt hesapları şekl�nde) �zlenmes� tarafımızca daha uygun b�r yaklaşım olarak görülmekted�r.

Yukarıdak� örnekte şüphel� t�car� alacakların muhasebe değer� 1.000 TL �ken, 
verg�sel açıdan taşıdığı değer sıfırdır. Aradak� 1.000 TL'l�k fark �nd�r�leb�l�r 
geç�c� fark yaratmakta ve ertelenm�ş verg� varlığına neden olmaktadır.

Örnek (b): ABC İşletmes� 31.12.2016 tar�h�nde çalışanları �ç�n 3.000 TL 
kıdem tazm�natı karşılığı ayırmıştır. Bu karşılık tutarının verg� etk�s� aşağıdak� 
g�b� muhasebeleşt�r�lmekted�r;

31.12.2016

283 Ertelenm�ş Verg� Varlıkları

691 Dönem Karı Verg� ve D�ğer
1Yasal Yükümlülük Karşılıkları

Ertelenm�ş verg� varlığının kaydı
1.000 x 0,20 = 200

200

200

691.01 Ertelenm�ş Verg�
Varlıkları Gel�r Etk�s�

31.12.2016

770 Genel Yönet�m G�derler�

472 Kıdem Tazm�natı Karşılığı

Kıdem tazm�natına �l�şk�n karşılık ayrılması

3.000

3.000

31.12.2016

283 Ertelenm�ş Verg� Varlıkları

691 Dönem Karı Verg� ve D�ğer
Yasal Yükümlülük Karşılıkları

Ertelenm�ş verg� varlığının kaydı
3.000 x 0,20 = 600

600

600

691.01 Ertelenm�ş Verg�
Varlıkları Gel�r Etk�s�

Yukarıdak� örnekte yer alan kıdem tazm�natı henüz ödenmed�ğ� �ç�n ayrılan 
karşılık tutarı verg� mevzuatı tarafındankanunen kabul ed�lmeyen g�der n�tel�ğ� 
taşımaktadır. Bundan dolayı hesaplanan karşılığın muhasebe değer� 3.000 TL 
olmasına rağmen, verg�sel açıdan taşıdığı değer� sıfırdır. Verg� mevzuatı �le 
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standart arasındak� bu yaklaşım farkı neden�yle 3.000 TL'l�k b�r fark 
oluşmaktadır. Bu fark, geç�c� b�r farktır ve ertelenm�ş verg� varlığı olarak 
muhasebeleşt�r�lm�şt�r.

Örnek (c): ABC �şletmes�n�n 31.10.2016 tar�h�nde alım-satım amacıyla 
23.000 TL'ye satın almış olduğu h�sse senetler� 31.12.2016 tar�h� �t�bar�yle 
değerlemeye tab� tutulmuş ve gerçeğe uygun değer�n�n 19.000 TL olduğu tesp�t 
ed�lm�şt�r. Buna �l�şk�n muhasebe kaydı aşağıdak� g�b�d�r;

31.12.2016

659 D�ğer Olağan G�der ve Zararlar

110 H�sse Senetler�

H�sse sened� değer azalışına �l�şk�n kayıt

4.000

4.000

31.12.2016

283 Ertelenm�ş Verg� Varlıkları

691 Dönem Karı Verg� ve D�ğer
Yasal Yükümlülük Karşılıkları

Ertelenm�ş verg� varlığının kaydı
4.000 x 0,20 = 800

800

800

691.01 Ertelenm�ş Verg�
Varlıkları Gel�r Etk�s�

Yukarıdak� örnekte h�sse senetler�n�n muhasebe değer� 19.000 TL �ken verg�sel 
açıdan taşıdığı değer� 23.000 TL'd�r. Muhasebe �lkeler�ne göre hesaplanan 
değer verg� değer�nden daha düşük olduğu �ç�n aradak� 4.000 TL'l�k 
�nd�r�leb�l�r geç�c� fark ertelenm�ş verg� varlığı olarak muhasebeleşt�r�lm�şt�r.

Verg�lend�r�leb�l�r Geç�c� Farklar ve Muhasebeleşt�r�lmes�

Varlıkların kayıtlı değerler�n�n ger� kazanıldığı ya da borçların ödemes�n�n 
gerçekleşt�r�ld�ğ� dönemlerde mal� karın hesaplanmasında verg� matrahına 
�lave ed�lecek olan geç�c� farkları �fade etmekted�r (TMS 12, Paragraf: 5). Bu 
geç�c� farklar, ertelenm�ş verg� yükümlülüğü olarak muhasebeleşt�r�lerek, 
finansal durum tablosunun pas�f tarafında raporlanmaktadır.Verg�lend�r�leb�l�r 
geç�c� farklara örnek olarak; fa�z gel�rler�, menkul kıymet değer artışları, duran 
varlık değer artışları, vadel� satışlar ve yen�leme fonu vb. göster�leb�lmekted�r.

Verg�lend�r�leb�l�r geç�c� farkların akt�f ve pas�fte ne şek�lde ortaya çıktığı 
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Tablo 2'de aşağıdak� g�b� göster�lmekted�r.

Tablo 2: Verg�lend�r�leb�l�r Geç�c� Farkların Ertelenm�ş Verg� Etk�s�

Kaynak: (Örten vd., 2013: 164)

Tablo 2'de görüldüğü üzere, akt�f kalemlerde b�r varlığın muhasebe değer�n�n 
verg� değer�nden büyük olması durumunda; pas�f kalemlerde �se b�r 
yükümlülüğün muhasebe değer�n�n verg� değer�nden küçük olması 
durumunda, verg�lend�r�leb�l�r geç�c� fark ortaya çıkmaktadır. Bu farklar 
gelecek dönemlerde mal� karın hesaplanmasında verg� matrahına dah�l ed�lmek 
üzere ertelenm�ş verg� yükümlülüğüolarak muhasebeleşt�r�lmekted�r. 

TMS 12 Standardı çerçeves�nde verg�lend�r�leb�l�r geç�c� farkların neden 
olduğu ertelenm�ş verg� yükümlülükler� �ç�n "483 Ertelenm�ş Verg� 
Yükümlülüğü" hesabının açılması öner�lmekted�r. Bu hesap, sonrak� 
dönemlerde mal� karın hesaplanmasında dönem karına dah�l ed�lecek verg� 
tutarınındönemsell�k �lçes� çerçeves�nde hesaplanmasını sağlamak amacıyla 
kullanılmaktadır (Akdoğan, 2007: 60-61).

Örnek (a): XYZ A.Ş'n�n 31.10.2016 tar�h�nde ABC A.Ş'den alım-satım 
amacıyla 21.000 TL'ye almış olduğu h�sse senetler� değerlemeye tab� tutulmuş 
ve 31.12.2016 tar�h�ndek� gerçeğe uygun değer�n�n 27.000 TL olduğu tesp�t 
ed�lm�şt�r. Buna �l�şk�n muhasebe kayıtları aşağıdak� g�b�d�r;

DURUM FARKIN TÜRÜ VERGİ ETKİSİ

Akt�f Hesaplardak� Durum

Muhasebe Değer� > Verg� Değer� Verg�lend�r�leb�l�r Geç�c� Fark Ertelenm�ş Verg� Yükümlülüğü

Muhasebe Değer� < Verg� Değer� Verg�lend�r�leb�l�r Geç�c� Fark Ertelenm�ş Verg� Yükümlülüğü

Pas�f Hesaplardak� Durum

31.12.2016

110 H�sse Senetler�

649 D�ğer Olağan Gel�r ve Karlar

H�sse sened�ne �l�şk�n değer artış kaydı

6.000

6.000
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Verg� mevzuatı h�sse senetler�n�n alış bedel�yle değerlenmes�n� öngördüğü �ç�n 
h�sse senetler�n�n verg�sel açıdan taşıdığı değer 21.000 TL'd�r. Standarda göre 
hesaplanan muhasebe değer� �se 27.000 TL'd�r. Aradak� 6.000 TL'l�k fark 
verg�lend�r�leb�l�r geç�c� b�r farktır ve ertelenm�ş verg� yükümlülüğü olarak 
muhasebeleşt�r�lmekted�r.

Muhasebe standartlarında bazı varlıkların gerçeğe uygun değer �le değerlemes� 
sonucunda ortaya çıkan değerleme farklarının gel�r tablosu �le �l�şk�lend�r�lerek 
kar-zararda muhasebeleşt�r�lmes�ne �z�n ver�lmemekted�r. Bu varlıklarla �lg�l� 
ortaya çıkan değerleme farkları, finansal durum tablosu �le �l�şk�lend�r�lerek 
özkaynaklarda muhasebeleşt�r�lmekted�r. Örneğ�n, madd� duran varlıkların 
yen�den değerleme model� �le değerlemes� sonucu ortaya çıkan değer artışları, 
gel�r tablosunda değ�l, d�ğer kapsamlı gel�r unsuru olarak finansal durum 
tablosunun özkaynaklar hesap sınıfında muhasebeleşt�r�lmekted�r. Bu nedenle, 
bu tür varlıklara �l�şk�n özkaynaklarda meydana gelen artış ve azalışlar dönem 
karını etk�lememekted�r. Dolayısıyla, dönem karını etk�lemeyen unsurlardan 
kaynaklanan verg� etk�ler�n�n de verg� gel�r� veya g�der� olarak değ�l, 
özkaynaklara �lave ya da �nd�r�m şekl�nde muhasebeleşt�r�lmes� gerekmekted�r. 
Başka b�r �fadeyle, meydana gelen değer artış ve azalışları, dönem�n gel�r ve 
g�derler� arasında raporlanmadığı �ç�n bunların verg� etk�ler� de dönem�n gel�r 
ve g�derler� arasında �zlenmemel�d�r (Özkan, 2009: 107-108). Bu nedenle, 
olumlu ve olumsuz değerleme farkları d�ğer kapsamlı gel�rlerde (özkaynaklar 
hesap sınıfında) muhasebeleşt�r�len varlıklara �l�şk�n verg� etk�ler�n�n de aynı 
şek�lde d�ğer kapsamlı gel�rlerde muhasebeleşt�r�lmes� gerekmekted�r 
(Gökçen, Ataman ve Çakıcı, 2016: 307). 

31.12.2016

691 Den�m Karı Verg� ve D�ğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları

691.02 Ertelenm�ş Verg� Yükümlülükler�
G�der Etk�s�

Ertelenm�ş verg� yükümlülüğünün kaydı
6.000 x 0,20 = 1.200

1200

1200483 Ertelenm�ş Verg�
Yükümlülükler�

40

C�lt/Volume : 1 Sayı/Issue : 1 Ocak/January 2018



31.12.2016

253 Tes�s, Mak�ne ve C�hazlar

522 MDV Yen�den Değerleme
Artışları

Mak�nede değer artışı neden�yle

8.000

8.000

31.12.2016

2526 Ertelenm�ş Verg� Fonu

Ertelenm�ş verg� yükümlülüğünün kaydı
8.000 x 0,20 = 1.600

1600

1600483 Ertelenm�ş Verg�
Yükümlülükler�

Yen�den değerleme sonucu mak�nen�n değer�nde 8.000 TL'l�k b�r artış 
olmuştur. Verg� mevzuatı duran varlıklarda yen�den değerlemey� kabul 
etmemekted�r. Ancak, mak�nen�n verg�sel açıdan taşıdığı değer 51.000 TL �ken 
muhasebe değer� 59.000 TL olarak gerçekleşm�şt�r. Aradak� 8.000 TL'l�k fark 
�se, verg�lend�r�leb�l�r geç�c� b�r farktır ve ertelenm�ş verg� yükümlülüğü olarak 
finansa l  durum tab losunda  özkaynakla rdan  �nd � r �m şek l �nde 
muhasebeleşt�r�lmekted�r.

Örnek (c): XYZ İşletmes� A malının tamamını 01.11.2016 tar�h�nde 3 ay vadel� 
olarak 500.000 TL'ye satmıştır. Malın bedel� 31.01.2017 tar�h�nde tahs�l 
ed�lecekt�r. Fa�z oranı % 10'dur. (KDV d�kkate alınmamıştır)

Öncel�kle gelecekte elde ed�lecek olan satış tutarının bugünkü değer�n�n 
hesaplanması gerekmekted�r. Bu �şlem aşağıdak� şek�lde hesaplanarak 
muhasebeleşt�r�lm�şt�r.

 Bugünkü Değer = Gelecektek� Tutar . (1 + Fa�z Oranı)Vade.Yıl(Süre)

 Bugünkü Değer = 500.000 . (1 + 0,10)3.12

 Bugünkü Değer = 488.228 TL

2 Bu hesap, (Tekşen, 2010:308)’de öner�lm�şt�r.
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Örnek (b): ABC İşletmes� kullanmak amacıyla satın almış olduğu 51.000 TL 
mal�yetl� mak�ney� 31.12.2016 tar�h�nde yen�den değerlem�ş veyen� değer�n�n 
59.000 TL olduğunu tesp�t etm�şt�r. Buna �l�şk�n muhasebe kayıtları aşağıdak� 
g�b�d�r;
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31.12.2016

120 Alıcılar

600 Yurt�ç� Satışlar
3123 Ertelenm�ş Gel�rler 

Vadel� mal satışının kaydı

500.000

488.228
11.772

31.12.2016

123 Ertelenm�ş Gel�rler

Gerçekleşen fa�z kaydı
11.772 . 3 ay = 3.924
3.924 x 2 ay = 7.848

7.848

7.848642 Fa�z Gel�rler�

31.12.2016 tar�h� �t�bar�yle, ertelenm�ş gel�rlerde �zlenmekte olan tutarın �k� 
aylık kısmı gerçekleşm�ş fa�z olarak d�kkate alınmakta ve aşağıdak� şek�lde 
muhasebeleşt�r�lmekted�r.

Ertelenm�ş gel�rlerde �zlenmekte olan ve 2017 yılına devreden üçüncü 
aya �l�şk�n vade farkından kaynaklanan ertelenm�ş verg� �se aşağıdak� 
şek�lde muhasebeleşt�r�lmekted�r.

31.12.2016

691 Dönem Karı Verg� ve D�ğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları

483 Ertelenm�ş Verg�
Yükümlülükler�

Ertelenm�ş verg� yükümlülüğünün kaydı
3.924 x 0,20 = 784,8

784.8

784.8

691.02 Ertelenm�ş Verg� Yükümlülükler�
G�der Etk�s�

3 Bu hesap kodu, tarafımızca öner�lm�şt�r. L�teratürde “Ertelenm�ş Gel�rler” hesabının “124” nolu hesap kodu 
�le kullanıldığı görülmekted�r. Ancak, 124 nolu hesap kodu TDHP'de yer alan “Kazanılmamış F�nansal 
K�ralama Fa�z Gel�rler� (-)” �s�ml� hesaba a�tt�r. Bu nedenle, ertelenm�ş gel�rler �ç�n 12 nolu hesap sınıfında 
boş olarak bulunan ayrı hesap kodunun kullanılması gerekmekted�r. Dolayısıyla, örnek uygulamada yer alan 
vadel� satıştan kaynaklanan vade farklarının neden olduğu ertelenm�ş gel�rler�n “123 Ertelenm�ş Gel�rler” 
�s�ml� hesapta �zlenmes� daha uygun b�r yaklaşım olmaktadır.
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Örnek uygulamada, vadel� malın peş�n değer� 488.228 TL olarak 
hesaplanmıştır. Buna göre, vadel� mal satışına �l�şk�n muhasebe değer� 488.228 
TL �ken verg�ye esas değer� 500.000 TL'd�r. Aradak� 11.772 TL'l�k vadeye 
�l�şk�n farkın �k� aylık kısmı (7.848 TL) dönem sonu �t�bar�yle gerçekleşm�ş fa�z 
olarak d�kkate alınmıştır. 2017 yılına devreden son aya �l�şk�n vade farkı (3.924 
TL) �se verg�lend�r�leb�l�r geç�c� farktır ve ertelenm�ş verg� yükümlülüğüne 
neden olmaktadır. TMS 18: Hasılat Standardı'na göre satışların vadel� 
yapılması durumunda hesaplanan vade farkları fa�z gel�r� olarak 
n�telend�r�lmekted�r. Ancak, TMS 18'e görebu fa�z gel�r�n�n vade sonuna 
kadar“ertelenm�ş gel�rler” olarak ayrı b�r hesapta �zlenmes� gerekmekted�r. 
Satışa �l�şk�n tahs�lat gerçekleşt�ğ�nde, başka b�r �fadeyle vade farkını da �çeren 
satış bedel� tahs�l ed�ld�ğ�nde vade farkının �zlend�ğ� ertelenm�ş gel�rler hesabı 
ters kayıtla kapatılmakta ve bu hesaptak� tutar “642 Fa�z Gel�rler�” hesabının 
alacağına kayded�lmekted�r. 

GEÇİCİ FARKLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENEN 
VERGİLERİN ORTADAN KALKMASI VE 
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Geç�c� farkların ortadan kalktığı dönemde, zamanlama farkından dolayı peş�n 
ödenm�ş verg� n�tel�ğ� taşıyan ve finansal durum tablosunun akt�finde yer alan 
ertelenm�ş verg� varlığı da ortadan kalkmaktadır. Aynı şek�lde 
verg�lend�r�leb�l�r geç�c� farklardan dolayı ertelenm�ş verg� tutarının mal� kar 
açısından ödenme zamanı geld�ğ�nde finansal durum tablosunun pas�finde yer 
alan ertelenm�ş verg� yükümlülüğü de ortadan kalkmaktadır (Gençoğlu, 2009: 
22).

Örnek (a): XYZ A.Ş'n�n 31.10.2016 tar�h�nde ABC A.Ş'den alım-satım 
amacıyla 25.000 TL'ye aldığı ve gerçeğe uygun değer� 20.000 TL olan h�sse 
senetler� 31.12.2016 tar�h�nde 20.000 TL'ye satılmıştır. Satış bedel� �şletmen�n 
banka hesabına yatırılmıştır. Buna �l�şk�n muhasebe kayıtları aşağıdak� g�b�d�r;

31.12.2016

102 Bankalar

110 H�sse Senetler�

H�sse sened� satışına �l�şk�n kayıt

200.000

20.000
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H�sse senetler�n�n satılması sonucunda geç�c� fark ortadan kalkmakta ve bu 
geç�c� farktan kaynaklanan ertelenm�ş verg� varlığı yukarıdak� şek�lde kayıtlara 
geç�r�lerek kapatılmaktadır. 

Örnek (b): ABC İşletmes� üret�m bölümünde kullanmak üzere 50.000 TL'ye 
satın almış olduğu ve yen�den değerleme sonucu 55.000 TL değer�nde 
olduğunu tesp�t ett�ğ� mak�ney� 31.12.2016 tar�h�nde satmıştır. Satış bedel� 
�şletmen�n banka hesabına yatırılmıştır (KDV d�kkate alınmamıştır). Bu �şlem 
aşağıdak� şek�lde muhasebeleşt�r�lm�şt�r.

31.12.2016

102 Bankalar

Mak�nen�n Satış Kaydı

55.000

55.000253 Tes�s, Mak�ne ve C�hazlar

31.12.2016

483 Ertelenm�ş Verg� Yükümlülükler�

526 Ertelenm�ş Verg� Fonu
Geç�c� farkın ortadan kalkması neden�yle
ertelenm�ş verg� yükümlülüğü hesabının
kapatılması
55.000 - 50.000 = 5.000 TL
5.000 x 0,20 = 1.000 TL

1.000

1.000

31.12.2016

691 Dönem Karı Verg� ve D�ğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları

283 Ertelenm�ş Verg� Varlıkları
Geç�c� farkın ortadan kalkması neden�yle
ertelenm�şverg� varlığı hesabının kapatılması
25.000 - 20.000 = 5.000 TL
5.000 x 0,20 = 1.000 TL

1.000

1.000

691.01 Ertelenm�ş Verg� Varlıkları
Gel�r Etk�s�
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B�r faal�yet dönem�nde �nd�r�leb�l�r geç�c� farkların toplamı verg�lend�r�leb�l�r 
geç�c� farkların toplamından fazla olması durumunda (�nd�r�leb�l�r geç�c� 
farklar>verg�lend�r�leb�l�r geç�c� farklar), bu fazlalığa �l�şk�n geç�c� fark 
ertelenm�ş verg� varlığı olarak muhasebeleşt�r�lmekte ve finansal durum 
tablosunda raporlanmaktadır. Aynı şek�lde, b�r faal�yet dönem�nde 
verg�lend�r�leb�l�r geç�c� farkların toplamı �nd�r�leb�l�r geç�c� farkların 
toplamından fazla olması durumunda (verg�lend�r�leb�l�r geç�c� 
farklar>�nd�r�leb�l�r geç�c� farklar), bu fazlalığa �l�şk�n geç�c� fark ertelenm�ş 
verg� yükümlülüğü olarak muhasebeleşt�r�lmekte ve finansal durum tablosunda 
raporlanmaktadır (Özkan, 2009: 107).

Örnek (c): KLM İşletmes�n�n01.01.2016 – 31.12.2016 tar�hler� arasındak� 
faal�yet dönem�nde 20.000 TL verg� önces� kar, 1.000 TL tutarında �nd�r�leb�l�r 
geç�c� fark, 1.500 TL tutarında verg�lend�r�leb�l�r geç�c� fark oluşmuştur. Bu 
�şlem, dönem sonunda aşağıdak� şek�lde hesaplanarak muhasebeleşt�r�lm�şt�r.

 Dönem Verg� G�der�   : 20.000 x 0,20 = 4.000 TL

 Ertelenm�ş Verg� Varlığı   : 1.000 x 0,20 = 200 TL

 Ertelenm�ş Verg� Yükümlülüğü  : 1.500 x 0,20 = 300 TL

 Net Ertelenm�ş Verg� Yükümlülüğü : 300 - 200 = 100 TL

31.12.2016

691 Dönem Karı Verg� ve D�ğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları

691.00 Dönem Karı Verg� Karşılığı

4.100

300

4.000

691.02 Ertelenm�ş Verg� Yükümlülükler�
G�der Etk�s� 100

283 Ertelenm�ş Verg� Varlıkları

483 Ertelenm�ş Verg�
Yükümlülükler�

370 Dönem Karı Verg� ve D�ğer
Yasal Yükümlülük Karşılığı

200

4.000

Verg�lend�r�leb�l�r geç�c� fark tutarı �nd�r�leb�l�r geç�c� fark tutarından daha 
fazla olduğu �ç�n aradak� 500 TL tutarındak� verg�lend�r�leb�l�r geç�c� farkın 
verg� etk�s�, finansal durum tablosunda ertelenm�ş verg� yükümlülüğü olarak 
raporlanacaktır. Gelecek dönemlerde �se bu yükümlülük ortadan kalkacaktır.
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SONUÇ

İşletmeler �ç�n öneml� sayılab�lecek b�r g�der unsuru olan dönem verg�s�n�n 
hesaplanması noktasında muhasebe �lkeler� ve verg� mevzuatı arasında 
b�rtakım farklılıklar ortaya çıkab�lmekted�r. Muhasebe �lkeler� tarafından 
tanınan gel�r ve g�derler�n b�r kısmı verg� mevzuatı tarafından h�çb�r zaman 
tanınmamakta ve kabul ed�lmemekted�r. Bunun yanında, b�r takım gel�r ve 
g�derler muhasebe �lkeler�nce kabul ed�len zamandan daha farklı b�r zamanda 
tanınmaktadır. Bu durum �se, muhasebe karı ve verg� karının farklılaşmasına 
neden olmaktadır. Verg� mevzuatı tarafından h�çb�r zaman kabul ed�lmeyen 
farklara “sürekl� farklar” adı ver�lmekted�r. Muhasebe �lkeler� tarafından kabul 
ed�len ancak verg� mevzuatınca daha sonrak� dönemlerde tanınan, başka b�r 
�fadeyle verg� mevzuatı tarafından gelecek dönemlerde tanınacak olan gel�r ve 
g�der unsurlarından kaynaklanan farklara �se “geç�c� farklar” adı 
ver�lmekted�r. Verg� mevzuatına göre geç�c� farkların verg� etk�s� d�kkate 
alınmazken, TMS 12 Standardı'na göre bu geç�c� fark tutarlarının d�kkate 
alınarak,ertelenm�ş verg� varlığı veya ertelenm�ş verg� yükümlülüğü olarak 
finansal tablolarda raporlanması zorunludur.

Şeffaflık, kurumsal yönet�m ve gerçeğe uygun b�lg� sunumu noktasında ortak 
b�r raporlama d�l� olan TMS.TFRS'ler yakın geçm�şte Türk�ye tarafından da 
uygulanmaya başlamıştır. TMS.TFRS standart set� �çer�s�nde düzenlenen TMS 
12 Standardı �se, �şletmeler�n faal�yet dönem� �çer�s�nde elde ett�kler� kurum 
kazancı üzer�nden hesaplanacak verg� tutarlarının muhasebeleşt�r�lmes�ne 
yönel�k �lke ve uygulamalar �çermekted�r. TMS 12 Standardı, gerçeğe uygun 
b�lg� sunumunun gerçekleşt�r�lmes� amacıyla verg� mevzuatının göz ardı ett�ğ� 
geç�c� farkların verg�sel etk�ler�n� de d�kkate almaktadır. Bu standart, geç�c� 
farklar neden�yle ortaya çıkan ertelenm�ş verg� varlıkları �le ertelenm�ş verg� 
yükümlülükler�n�n hesaplanmasını ve finansal tablolarda raporlanmasını 
zorunlu kılmaktadır. Türk�ye'de hal�hazırda kullanılmakta olan Tekdüzen 
Hesap Planı (TDHP)'nda ertelenm�ş verg�ler�n �zleneb�leceğ� herhang� b�r 
hesap bulunmamaktadır. L�teratürdek� çalışmalarda, TMS 12 Standardı 
kapsamında hesaplananertelenm�ş verg� varlıklarının “283 Ertelenm�ş Verg� 
Varlıkları” hesabında, ertelenm�ş verg� yükümlülükler�n�n �se“483 Ertelenm�ş 
Verg� Yükümlülükler�” hesabında �zlenmes� öner�lmekted�r. Bu noktada, yetk�l� 
otor�teler tarafından gerekl� düzenlemeler�n yapılarak bu hesapların TDHP'ya 
dah�l ed�lmes� büyük önem arz etmekted�r. 

Sonuç olarak; TMS 12 Standardı kapsamında muhasebe karı ve mal� karın 
farklılaşmasına neden olan geç�c� farkların verg� etk�ler�n�n hesaplanması ve 
�lg�l� hesaplar aracılığı �le finansal durum tablosunda raporlanmasıyla b�rl�kte 
gerçeğe uygun ve güven�l�r b�lg� sunumu gerçekleşt�r�lmekted�r. Böylece, 
finansal b�lg� kullanıcılarının alacakları kararların daha sağlıklı ve �sabetl� 
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olmasına da katkı sağlanmış olmaktadır.
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