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ÖNSÖZ  

 

 
 Muhasebenin dünya çapındaki bütün işletmeler tarafından vergi odaklı 

değil gerçek anlamda doğru, şeffaf ve anlaşılabilir olması noktasında 

Uluslararası Muhasebe Standartlarının çok büyük katkısı bulunmaktadır. Bu 

standartlar, ülkelerde uygulanan vergi kuralları ne olursa olsun işletmelerin 

hazırlayacakları finansal tabloların muhasebenin temel kurallarına göre 

hazırlanmasını öngörmektedir. 

 

 Bu çalışmanın amacı, 12 no’lu Türkiye Muhasebe Standardı olan Gelir 

Vergileri Standardı çerçevesinde ertelenmiş vergilerin tüm yönleri ile 

incelenmesi, hesaplanması, muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda 

uygun şekilde gösterilmesini sağlamaktır. Bu çalışmanın, ertelenmiş vergi 

konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere ve uygulama esnasında 

çözümlenemeyen sorunlar noktasında aydınlatıcı olmasını temenni ederim. 

 

 Çalışmam süresince değerli bilgilerini esirgemeyen ve bana yol 

gösteren danışman hocam saygıdeğer, Doç. Dr. Mahmut DEMİRBAŞ’ a 

teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. 

 

 Çalışmalarımda beni destekleyen, yanımda olan aileme ve değerli 

arkadaşım S.M.M.M. Ertan ÇEBİ’ ye desteğinden dolayı teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

 

 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, ülkemizde uygulamaya 

başlanmadan önce birçok ülke tarafından uygulamaya başlanmıştır. Ülkeler 

arasındaki farklı vergi mevzuatları ve muhasebe uygulamalarının tek bir 

standarda bağlanıp söz konusu olan bu farklı uygulamalara son vermek 

amacıyla 1970’li yıllarda Uluslararası Muhasebe Standartları ile ilgili 

çalışmalara başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda muhasebe sistemi standart 

haline getirilerek ülkeler arasındaki farklı uygulamalar ortadan kaldırılmaya 

çalışılmış ve günümüzdeki en son halini almıştır. 

 

 Türkiye’de ise Uluslararası Muhasebe Standartlarına yönelik değişik 

kurumlar tarafından çalışmalar yapılmış ve bu çalışmaların asıl amacı 

Uluslararası anlamda genel kabul görmüş muhasebe standartlarına ülkemiz 

açısından da uyumlaştırmak olmuştur. Öncelikle 1994’lü yıllarda Türkiye 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK), standartlarla alakalı 

çalışmalarda bulunmuş sonrasında ise bu kuruluş yerini Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu (TMSK)’ya bırakmıştır. Standartlar ülkenin bütün 

kesimlerinde bir anda uygulamaya geçilemeyeceği için Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ve Sermaye Piyasası Kurulu     

(SPK) uluslararası anlamda standarda uygun olarak muhasebe standartlarını 

yayınlamıştır.  

  

 Son olarak ise Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) yerini, 

26/09/2011 tarihli 660 sayılı kararname ile kurulan Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na bırakmıştır. 

 

 Muhasebenin ve hazırlanacak finansal tabloların Uluslararası anlamda 

diğer ülkelerle uyumlu olarak hazırlanmaya çalışılması mevcut küreselleşen 

ekonomilerde kaçınılmaz olmaktadır. Dünya üzerinde faaliyette bulunan 

işletmeler artık sadece kendi ülke sınırları içinde değil dünyanın değişik 

ülkeleri ile de ekonomik ilişkilerde bulunmaktadırlar. Bu durumda gelişen 
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ticari ilişkilerden dolayı farklı muhasebe politikalarını ve farklı finansal tablo 

uygulamalarının tek düze bir standarda bağlanmasını şart koşmaktadır. Bu 

şekilde bir uygulama ile değişik ülkelerdeki farklı işletmelerin hazırladıkları 

finansal tablolar okunduğunda bu tablolar tek bir sistem ile hazırlanacakları 

için tabloların karşılaştırılabilirliği ve anlaşılabilirliği sağlanmış olacaktır. 

 

 Ülkemizde uzun yıllar yapılan çalışmalar sonucunda Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartlarına uyum sağlanmaya başlanmıştır. 2013 yılı 

itibari ile bu uyum bütün işletmeler nezdinde olmasa bile yakın bir süre 

zarfında standartların tabana yayılması sağlanacaktır. Bu çalışmalar 

sonucunda ülkemiz açısından standartların uygulanması aşamasında 

karşılaşılan sıkıntı ise vergi mevzuatımızın uygulanacak muhasebe 

standartları ile aynı kuralları içermemesidir. Bu noktada ise tezimizin konusu 

olan 12 no’lu Türkiye Muhasebe Standardı devreye girmektedir. TMS-12 

Gelir Vergileri Standardı ile vergi mevzuatındaki uygulamadan kaynaklanan 

farklılıkların etkisi dikkate alınarak bu sorunda çözülmüş olacaktır. Tezimizin 

konusu olan Gelir Vergileri Standardı ise Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulu (TMSK) tarafından Uluslararası düzenlemelere paralel olarak 12 no’lu 

Gelir Vergileri Standardı 2006 yılında 26122 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

 

 Bu çalışmamızda da TMS-12 çerçevesinde işletmelerin mali kârı ile 

ticari kârı arasında ortaya çıkan farklılıklar ve bu farklılıklardan doğan 

ertelenmiş vergi etkisi ele alınacaktır. Tez, dört bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Gelir Vergileri 

Standardının ortaya çıkışı ve günümüze kadar olan gelişimi anlatılacaktır.  

 

 İkinci bölümde ise tezimizin ana konusu olan ertelenmiş verginin 

doğuşu ve  ertelenmiş vergi kavramı ele alınacaktır. Bu bölümde asıl 

aktarılmak istenen ertelenmiş verginin ne olduğu ve işletmeler açısından 

önemidir. 
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 Üçüncü bölüm ise tezin kilit noktası olan ticari kâr ve mali kâr 

kavramları ve bunların arsındaki farklardan ortaya çıkan ertelenmiş 

vergilerdir. Bu bölümde öncelikle ertelenmiş vergi UFRS ve TMS açısından 

incelenecek sonrasında ise söz konusu standart ile vergi mevzuatı 

uygulamasından kaynaklanan farklar ele alınacaktır. Ertelenmiş verginin 

hesaplanmasına ilişkin yöntemler ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri 

ortaya çıkartan unsurlar tek tek incelenerek yapılan hesaplama ve muhasebe 

kayıtları ile bölüm tamamlanacaktır. 

 

 Son bölüm olan dördüncü bölümde ise çalışma boyunca anlatılan 

bilgiler ışığında finansal tablolarla destekli örnek uygulamaya yer verilecektir. 

Bu sayede ertelenmiş verginin finansal tablolara olan etkisi de ortaya 

konulmuş olacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

1. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS)  VE GELİR VERGİLERİ 
STANDARDI (TMS-12) 

 
 

1.1. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) 

 

Türkiye'de muhasebe standartlarının oluşumu ve gelişimi devlet 

liderliğinde gerçekleşmiş, ekonomik ve siyasi olarak ilişkilerimizin yoğun 

olduğu ülkeler örnek alınarak aktarılan yasalar ile bu ülke uygulamalarının 

etkileri görülmektedir. Muhasebe uygulamalarında önce Fransız mevzuatı ve 

yayınlarının daha sonra da Alman mevzuatı ve yayınlarının etkisi olurken, 

1950 yılından sonra ABD ile olan ilişkilerin ekonomik ve kültürel alanda 

gelişmesiyle Amerikan sisteminin etkisinde kalınmış ve 1987 sonrası AB'ye 

tam üyelik başvurusunda bulunulması ile AB düzenlemelerinin ve son 

zamanlarda da Uluslararası Muhasebe Standartlarının etkisinde kalındığı 

görülmektedir. Türkiye'de muhasebe uygulamalarını genelde Türk Ticaret 

Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'ndaki hükümlerin yönlendirdiğini, fakat bu 

konulardaki hükümlerin ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, yasal statüye 

sahip olan bazı kuruluşların kendi yetki alanlarına giren işletmeler için, 

yönlendirici çalışmalar yapıldığı görülmektedir.1 

 

Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) ve Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları (IFRS) daha sonra ülkemize uygun şekilde Türkçe’ye 

çevrilmiş ve çeviri Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) olarak muhasebe 

uygulayıcılarına sunulmuştur. Bu çeviriyi yapan kurum ise Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu olmuştur. Son olarak da Muhasebe Standartlarının 

işleyişi, güncellenmesi ve takibatı için yeni bir kurum olan Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 28103 sayılı, 2 Kasım 2011 

                                                
1http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md146/muhasesestandard%C4%B1.
pdf , Erişim  Tarihi : 08/07/2013. 
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tarihli resmi gazetede yayınlanarak, bakanlar kurulunca 26/9/2011 tarihinde 

kurulmuştur. 

 

 

1.2. GELİR VERGİLERİ STANDARDI (TMS-12) 

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası düzenlemelere 

paralel olarak gelir vergileri ile ilgili olarak Türkiye Muhasebe Standardını       

(TMS-12), 28 Mart 2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazetede yayınlayarak 

yürürlüğe koymuştur. Bu tebliğ ile uygulamaya konulan 12 no’lu standardın 

amacı, gelir vergilerinin (kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin) 

muhasebeleştirilmesi ve ertelenmiş vergilerin belirlenmesi hususları 

anlatılmaktadır.2 

 

 Bu standart, işletmelerin net gelirleri üzerinden hesaplanan (gelir ve 

kurumlar vergisi) vergilerin muhasebeleştirilmesini ve dolayısıyla bu vergilerin 

finansal tablolarda gösterilmesini düzenlemektedir. Bu doğrultuda, mali kâr 

ve ticari kâra etki eden gelir ve gider kalemlerinin ticari ve mali kâra dâhil 

olup, olmadıklarının ve buna bağlı olarak ertelenen vergi borcu ya da alacağı 

yaratıp, yaratmadıklarının tespitini ve muhasebeleştirilmesini 

düzenlemektedir. Standardın ana fikri olan ertelenmiş vergi ise, bir varlığın 

(alacağın) ya da yükümlülüğünün (borcun) varlık ya da kaynakların 

muhasebedeki kayıtlı değeri ile vergi değeri arasında ortaya çıkan geçici 

farklar üzerinden hesaplanmaktadır. Geçici farklar, ertelenmiş vergi varlığı ve 

yükümlülüğüne neden olmaktadır. Sürekli farklar ise vergi alacağı ve vergi 

borcu ortaya  çıkarmamaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı vergiye tabi gelirleri 

kapsayacak şekilde kurum kazancı üzerinden hesaplanan cari ve gelecek 

dönem vergilerin etkisi belirlenmektedir3. 

                                                
2 Ayça Zeynep Süer, “Ertelenmiş Vergilerin Finansal Raporlamadaki Yeri ve Önemi : Bir Araştırma”, 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı,  Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul, 2010, s.67. 
3 İhsan Yıldıztekin, “TMS-11 ve 12 Standardı Kapsamında Ertelenmiş Vergilere İlişkin Muhasebe 
Kayıtları”, Cilt: 17, Sayı: 1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013, s.296. 
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Çalışmamızın ileriki bölümlerinde 12 no’lu Muhasebe Standardı ve 

Ertelenmiş Vergi arasındaki ilişkiye daha detaylı olarak değinilecek ve Gelir 

Vergileri Standardının getirdikleri üstünde kapsamlı olarak durulacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

2. ERTELENMİŞ VERGİ KAVRAMI VE ERTELENMİŞ VERGİNİN 
OLUŞUMU 

 
Çalışmamızın ikinci bölümünde 12 no’lu Muhasebe Standardı 

doğrultusunda ertelenmiş verginin ne olduğu ve nasıl oluştuğu; bu oluşumda 

ticari kâr ile mali kârın etkisinin ne olduğu konularına değinilecek ve detaylı 

açıklamalar yapılacaktır. 

 

2.1. ERTELENMİŞ VERGİ KAVRAMI 
 

Ertelenmiş vergi,  dönem sonlarında işletmelerin mali kârları üzerinden 

hesaplanmış olan vergi değerleri ile mali tablolarında raporlanmış olan 

muhasebe kârları arasındaki farktır. Vergi tutarları arasındaki bu fark sonraki 

dönemler itibari ile ortadan kalkacak farklılıklar sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Diğer bir deyişle ertelenen vergi, bir varlığın ya da bir borcun 

muhasebe kayıtlarında bulunan değeri ile vergisel anlamdaki değeri arasında 

oluşan sürekli olmayan yani geçici farklar nedeni ile oluşmakta ve yine oluşan 

bu farklar üzerinden hesaplanarak bulunmaktadır4. 

 

Fahir Bilginoğlu’nun,  aktardığı ertelenmiş vergi tanımı ise şöyledir:  

Ertelenmiş vergiler, “Muhasebe kârının, mali bilânço kârından farklılık 

gösterdiğinde ortaya çıkacaktır, çünkü vergi matrahını oluşturan kâra göre 

hesaplanan vergi tutarı ile açıklanan ticari bilânço kârı arasında anlamlı bir 

ilinti olmamaktadır; yahut sadece cari vergi ilintisi bulunmamaktadır. Bu 

doğrultuda, ertelenmiş vergi genel kural olarak, mali kârın vergi borcu ile, 

vergi hukukuna göre anlamı olmayan ticari bilançosunun görünür vergi borcu 

arasındaki farklılıktan ortaya çıkmaktadır. Bu tutar işletme lehine olabileceği 
                                                
4 Baran Aslan, “Türkiye Muhasebe Standardı - 12 ve Türk Vergi Sistemine Göre Gelir Vergileri ve 
Ertelenmiş Vergiler”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 
Muhasebe Bilim Dalı,  Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009, s.58. 
 



 8 

gibi aleyhine de olabilmektedir; bu da bilânçoda ertelenmiş vergilerin aktif 

veya pasif olarak gösterilmesini gerektirmektedir.” İşletmelerde muhasebe 

standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarda gösterilen “vergi öncesi 

kar” rakamı ile kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan “vergilendirilebilir 

kar” rakamı arasında, özellikle vergilendirme amaçlı, ekonomik ve sosyal 

amaçlar nedeni ile önemli farklılıklar oluşabilmektedir. Bu durumun sonucu 

olarak da, finansal tablolarda muhasebe standartlarına göre saptanmış kâr 

rakamı (ticari bilanço kârı) ile dönemin vergi yükümlülüğü (kurumlar vergisi 

beyannamesindeki vergilendirilebilir kar yani mali kâr) üzerinden hesaplanan 

vergi arasındaki oransal bağ, cari vergi oranlarını temsil edememektedir. 

Sözü edilen uygulamalar sonucunda ortaya çıkan vergi avantajının (vergi 

alacağının) mali tablolara “varlıklar” bölümünde, vergi dezavantajının (vergi 

borcunun) ise “kaynaklar” bölümünde gösterilmesi “ertelenmiş vergi farkları” 

olarak adlandırılmaktadır. 5 

 
 
 

2.2. ERTELENMİŞ VERGİNİN OLUŞUMU 

 
Günümüzde isletmeler, düzenlemiş oldukları temel finansal tablolarda 

MSUGT’ leri uyarınca, mali (vergisel) kâr üzerinden hesaplanan ve gerçekte 

ödenmesi zorunlu vergiler ile finansal tablolarda raporlanan (ticari muhasebe) 

kâr üzerinden hesaplanan vergiler arasındaki fark muhasebe kayıtlarında 

izlenmek zorundadır. Bu zorunluluk söz konusu tebliğlerde açıkça ifade 

edilmemiştir. Buna rağmen ilgili tebliğlerdeki bilanço formatında ve hesap 

planında, bu hesabın kullanımını gerektirecek açıklamalarda bulunulmuştur. 

Ancak ertelenmiş vergilerin nasıl uygulanacağına ilişkin bir yönerge veya 

standart oluşturulmamıştır. Bu şekilde isletmeler, farklı uygulamalarda 

bulunmakta veya kimi isletmeler bu uygulamaları hiç dikkate 

almamaktadırlar. Bu yüzden  isletmelerin düzenledikleri finansal tablolarda 

mali (vergisel) kâr ön plana çıkmakta ve temel muhasebe kavramlarına göre 

                                                
5 Fahir Bilginoğlu, “Muhasebe Hukukumuzun Uluslararası Muhasebe Standartları’na Uyumunda 
Ulaşılan Düzey Ve Ertelenmiş Vergiler”, Cilt: 23, Sayı: 2, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 1994, s.10. 
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düzenlenmesi gereken tablolarda vergi kanunlarının üstünlüğünün oluştuğu 

görülmektedir.6 

 

Ertelenmiş vergi farklarının oluşmasının temel sebebi ise, temel 

muhasebe kavramları ile vergi kanunları arasındaki farklılıklar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 
 

Ticari kara göre hesaplanan vergi ile mali kara göre hesaplanan vergi 

arasındaki farkı oluşturabilecek iki unsur bulunmaktadır. Bunlardan biri 

“sürekli farklar”, bir diğeri ise “geçici farklar” dır. Ancak ertelenmiş vergi 

farklarının ortaya çıkabilmesi için, ticari kara göre hesaplanan vergi ile mali 

kara göre hesaplanan vergi arasında oluşan bu farklılık geçici farklılıklardan 

doğmak zorundadır. Bir başka deyişle sürekli farkların sebep olduğu vergi 

farkları ertelenmiş verginin dogmasına yol açmamaktadır. Söz konusu olan 

ertelenmiş vergi varlığı ya da alacağı bilançoda raporlanmazsa bu durum 

sonucunda bilançoda tamlık sağlanmamış olacak ve muhasebenin temel 

kavramlarından tam açıklama kavramına aykırı davranılmış olunacaktır. 

Başka bir deyişle söz konusu olan borç ve alacaklar için mali tabloda bilgi 

verilmemesi, mali tablo okuyucuları açısından işletmenin ekonomik 

durumlarını yanlış yorumlamalarına sebep olacaktır 7.  

 

Ertelenmiş vergi kavramı muhasebe kârı ve vergiye esas kârda bir 

farklılaşma meydana geldiğinde ortaya çıkmaktadır. Muhasebe (ticari) kârı ile 

vergiye esas (mali)  kâr arasındaki farklılık iki değişik şekilde ortaya çıkar. Bu 

farklardan biri sürekli fark, diğeri ise; geçici farklar olmaktadır.8 

 

                                                
6 İsmail Ufuk Mısırlıoğlu, “Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Göre, Ertelenmiş Vergilerin 
Finansal Tablolarda Raporlanması”, Cilt : 4, Sayı: 16, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, 2001, s.183. 
7 Güliz Fulya Şen, “Uluslararası Muhasebe Standartlarının Vergisel Açıdan İncelenmesi ve 
Ertelenmiş Vergi Uygulaması”, 1.Basım, Adalet Yayınevi , 2012, s.120-121. 
8 Ömer Tekşen, “Tms-12 Gelir Vergileri Standardına Göre Ertelenmiş Verginin İncelenmesi Ve 
Muhasebeleştirilmesi”, Sayı: 2, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi,  2010, s.299. 



 10 

Yukarda bahsi geçen farklar,  dönem kârı üzerinde sürekli ya da geçici 

etki yaratma durumlarına göre kategorize edilmektedirler. Bu farklılıklar ilgili 

dönem kârını artıran unsurlar olabileceği gibi, dönem kârını azaltan unsurlar 

da olabilmektedirler. Sonuç itibari ile bu farklar, finansal tablolarda gösterilen 

vergi borcu karşılığı ile muhasebe kârı arasındaki ilişkinin, vergi oranlarını 

temsil eden nitelikten yoksun kalmasına neden olmaktadır. Diğer bir deyiş ile, 

muhasebe kârına vergi oranları uygulandığında bulunacak vergi borcu 

karşılığı ile mali kâra uygulanan vergi oranları sonucunda bulunan vergi 

oranları sonucu bulunan vergi borcu karşılığı birbirinden farklı olmaktadır. Bu 

farklılık ilgili dönemle sınırlı kalmayıp geçici farklarda da olduğu gibi gelecek 

ya da geçmiş dönemlerle de ilgili olmaktadır. Bu nedenle farklı dönemlerin 

vergi borcunu etkileyebilecek unsurlar, doğru ve anlamlı bilgi vermek 

amacıyla muhasebe uygulayıcıları tarafından takip edilmeli ve bu takibin 

sonucunda oluşan etkileri mevcut finansal tablolar vasıtası ile yansıtıp en 

doğru aktarımı yapabilmelidir9. 

 

Ticari kâr ve mali kâr kavramlarına ve bu kavramların doğurduğu 

farklara sonraki bölümde daha ayrıntılı şekilde değinilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Aslan, a.g.e., s.59. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
 

3. MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE ERTELENMİŞ VERGİ VE 
ERTELENMİŞ VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN KAVRAMLAR 

 
 Çalışmamızın bu bölümünde ise Muhasebe Standartları açısından 

ertelenmiş vergiler irdelenecek aynı zamanda ertelenmiş vergi hususunda 

ticari kâr ile mali kâr kavramları arasındaki farklılıklar açıklanacaktır. En son 

olarak ise bu farklılıklar sonucunda ortaya çıkan ertelenmiş verginin nasıl 

hesaplanacağına ve hesaplama yöntemlerine değinilecektir. 

 

 

3.1. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI (IAS) ve 
ERTELENMİŞ VERGİ 

 

1973-2000 yılları arasında Uluslararası Muhasebe Standartları 

Komitesi tarafından hazırlanıp çıkartılan standartlar Uluslararası Muhasebe 

Standartları (UMS)  olarak , 2000 yılında bu Komitenin devamı niteliğinde 

kurulmuş olan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 

çıkarılan standartlar ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

(UFRS) olarak tanımlanmıştır. 

 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, gelir vergileri ile ilgili 

konuda ilk olarak 1979 yılında “Gelir Üzerinden Alınan Veriler” başlıklı 12 

no’lu standardı yayımlamıştır. 1996 yılına kadar bu standartta bazı 

değişiklikler yapılmıştır. 1996 yılında ise yürürlük tarihi 1998 yılı olan 12 no’lu 

“ Gelir Vergileri” başlıklı standardı yayımlamıştır. Bu standardı diğerlerinden 

ayıran en önemli değişiklik ise ertelenmiş vergilerin belirlenmesine ilişkin 

kullanılacak yöntem konusunda olmuştur. 1979 yılında yayınlanan standartta 

ertelenmiş vergilerin erteleme yöntemine ya da yükümlülük yöntemine göre 

hesaplama yapılması öngörülmekte iken 1996 yılında yayınlanan standartta 
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erteleme yönteminin kullanılması yasaklanmış ve sadece yükümlülük 

yönteminin kullanılması gerektiği belirtilmiştir.10 Belirtilen tarihlerden sonra 

standart üzerinde çalışmalar devam etmiş ve son yıllarda standart 

güncellenerek güncel halleri yayımlanmaya devam etmektedir. 

 

Birçok ülke muhasebe ve vergilendirme arasındaki ilişki açısından 

farklı yaklaşımlara sahiptir. UMS-12 ile bu farklı tercihlerden 

kaynaklanabilecek sonuçların uluslararası anlamda ve vergisel boyutta 

ortaya çıkabilecek farklılıkların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

 
 

3.2. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ve ERTELENMİŞ VERGİ 
 

Bir çok dünya ülkesinde dikkatle ele alınan ve uygulanan ertelenmiş 

vergi kavramı bizim ülkemizde diğer ülkelerin aksine çok dikkate alınmamış 

ve önemsenmeyerek uygulama aşamasına geçilmemiştir. Ülkemizde 

ertelenmiş vergi konusuna özellikle değinmesi gereken belli önem arz eden 

kurumlardan, ne SPK, ne Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 

(MSUGT) ve ne de TTK’ da çok uzun bir süre zarfında ertelenmiş vergi 

hususunda yaptırıcı tebliğ ya da mevzuat içerisinde yer vermemiş ve bu 

konunun üstüne çok fazla düşülmemiştir.  

 

Bunun neticesinde de ertelenmiş vergi uygulaması özellikle halka açık 

şirketlerde, yüksek tutarlı olan dönem vergi karşılıklarının yeterince analiz 

edilememesine ve finansal tablolarda sağlıklı bilgilerin alınamamasına neden 

olduğu görülmüş ve bu olumsuz durumun ardından SPK’ nın Seri:XI No:1 

sayılı tebliğinde 5. bölümde ertelenmiş vergi kavramına ait düzenlemelere yer 

verilmiştir11.  

 

                                                
10 Süer, a.g.e., s.66. 
11 Emrah Aygül,  “Ertelenmiş Vergi”, Sayı:123, Mükellefin Dergisi, Lebib Yayınları, 2003, s.83. 
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Sonraki yıllarda SPK, UMS/UFRS ile uyumlu muhasebe standartlarını 

yayınlamıştır. Yayınlanan ve günümüze kadar güncelleştirilerek 

düzenlenmeye devam eden Türkiye Muhasebe Standartları içinde ki TMS-12, 

tezimizin ana konusunu oluşturan Ertelenmiş Vergi kavramı açısından bize 

ışık tutacak olan standart maddesidir. 

 

Standarda göre; varlıklara ve borçlara ait geçici farklılıklar esas 

alınmaktadır. Varlıklara ait farklılıklar standarda göre şu şekilde 

uygulanmaktadır: Varlıkların muhasebe değeri vergi değerinden büyük ise; 

ertelenmiş vergi borcu, varlıkların muhasebe değeri vergi değerinden küçük 

ise ertelenmiş vergi alacağı söz konusu olacaktır. Borçlar için ise borçların 

muhasebe değeri vergi değerinden büyük ise ertelenmiş vergi alacağı, 

borçların muhasebe değeri vergi değerinden küçük ise ertelenmiş vergi borcu 

meydana gelmektedir12. 

 

 TMS-12 ertelenmiş vergi alacakları veya ertelenmiş vergi borçları 

tutarlarını belirleme konusunda, bilanço yöntemi ya da bilanço yükümlülüğü 

yöntemini kullanmaktadır. Kaynakların ve varlıkların defter değerleri kadar, 

ileride fayda temin edileceği ve yabancı kaynakların ise ödeneceği ilkesine 

dayandırılmaktadır. Dönem sonunda varlıkların ve borçların defter değeri ile 

vergiye esas değerleri karşılaştırılır. Karşılaştırılan bu değerler arasındaki 

oluşacak geçici farkları ya vergiye tabi ya da vergiden indirilebilir geçici farkı 

ifade eder. Farklar niteliklerine göre kâr veya zararda ya da öz kaynaklar 

hesap grubunda muhasebeleştirilirler13. 

 

 

 

 

 

                                                
12 Remzi Örten, Hasan Kaval, Aydın Karapınar, “ Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama 
Standartları (TMS – TFRS)”, Baskı: 5, Ankara, Gazi Kitabevi Yayınları , 2011, s.154. 
13 Yıldıztekin, a.g.m., s.297. 
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3.3. TİCARİ KÂR İLE MALİ KÂR KAVRAMLARI VE BU KAVRAMLAR 
ARASINDA OLUŞAN FARKLILIKLAR 

 

3.3.1. Ticari (Muhasebe) Kâr ve Mali (Vergiye Tabi) Kâr 
Kavramları 

 
Ticari kar, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve tek düzen hesap 

planı uygulamaları ile sermaye piyasası mevzuatına göre yapılan muhasebe 

kayıtlarından belirlenen kar olmaktadır. Mali kar ise, üzerinden gelir veya 

kurumlar vergisi hesaplanacak olan ticari kar, Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 

değerleme hükümleri, kanunen indirimi kabul edilen - edilmeyen giderlerin, 

indirim ve istisnaların dikkate alınarak hesaplandığı kar olmaktadır.14 
 

TMS-12, ticari ve mali kârı, muhasebe kârı ve vergilendirilebilir kâr 

olarak tanımlamaktadır. Yine bu standarda göre, vergi giderlerinin 

indirilmesinden önceki dönem net kârı veya zararına muhasebe kârı 

denilmektedir. Bu kâr aynı zamanda vergi öncesi dönem kârı olarak da 

adlandırılmaktadır. Ayrıca vergi otoriteleri tarafından ortaya konulan kurallara 

bağlı olarak belirlenmiş olan üzerinden gelir vergisi ödenen dönem kârına da 

vergilendirilebilir kâr denilmektedir.15 

 

Muhasebenin ilkelerinden biri olan dönemsellik ilkesi, tahakkuk 

esasına göre kayıt yapılmasını gerekli görmektedir. Söz konusu olacak gelir 

ve giderler oluştukları döneme değil, vergiye konu oldukları döneme kayıt 

edilirler. İşletmeler UMS’ ye göre kayıt yaparlarken bu tür uygulamalar 

tahakkuk ettikleri döneme kayıt edilirler. Bu durumda ise, şirketlerin mali 

karları ile ticari karları arasında bir fark söz konusu olacaktır. İste bu farkın 

                                                
14 Musa Kocaman, “VUK ve TTK Açısından Kar Dağıtımı ve Vergilendirilmesi”, 
www.sakaryavdb.gov.tr/document/kar_dağıtımı.pdf, Erişim Tarihi: 10.08.2012. 
15 Fulya Sevinç, “12 Numaralı Muhasebe Standardı ve Diğer Ülkelerdeki Uygulamaları Çerçevesinde 
Ertelenmiş Vergi ve Finansal Tablolara Yansıması,” Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara, T.C. Merkez 
Bankası Muhasebe Genel Müdürlüğü, 2003, s.47.  
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1. Gayri safi ticari / kurum 

kazancı 
2. Toplam Dönem Giderleri 
3. İndirilmesi Kabul Edilen 

Giderler 
4. Muhasebe Kârı 
5. Vergiye Tabi Kâr 
6. İndirilmesi Kabul Edilmeyen 

Giderler 
 

uyumlulaştırılabilmesi için ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi 

yükümlülüğüne ihtiyaç vardır16. 

Vergi matrahı hesaplanırken hangi hesapların gelir veya gider 

kapsamı içinde olduğunu değerlendirmenin yanı sıra, giderler için vergi 

matrahından düşülebilme, gelirler için vergi matrahının hesaplamasında 

dikkate alınma zamanlarının da iyi bilinmesi gerekir. 

 
Şekil 1.  İndirilmesi Kabul Edilen ve İndirilmesi Kabul Edilmeyen Giderlerin Muhasebe  
               Kârına  Etkisi 

 

1 4 
 2 

 5 
 
 
 
 
Kaynak : Yıldız Ayanoğlu, “Dönem Net Karının Belirlenmesi Ve Ertelenen Vergi Etkilerinin Finansal 
Tablolara Yansıtılması”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Bilim Dalı, 
Doktora Tezi, 2001, s.36. 
  

 Şekli incelersek; indirilmesi kabul edilmeyen giderlerin alanı 

büyüdükçe, 3 numaralı alan küçülecektir. Bu küçülme sonucunda, vergiye 

tabi kâr alanı büyüyecektir. Yani kâra olumsuz etki eden etmenlerin kapladığı 

hacim azaldıkça,vergiye tabi kâr artacaktır. Bu artış sonucunda vergi matrahı 

artacak, en nihayetinde vergi tutarı artacaktır17. 

 

Vergi yasaları uygulandıktan sonra ticari kâr ile mali kâr arasında iki 

fark meydana gelmektedir. Bunlar ise  Sürekli Farklar ve Geçici Farklar 

olmaktadır. 

 
                                                
16 Dağhan Alpman, Denetimnet,  “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na Genel Bir Bakış 
ve Bir Uygulama Örneği”, http://www.denetimnet.net/userFiles/Documents/ UFRS 
%20Genel%20Bak%C4%B1%C5%9F.pdf , Erişim Tarihi: 12.07.2012. 
17 Bülent Bedri, “Ertelenmiş Vergiler ve Ertelenmiş Vergilerin Finansal Tablolara Yansıtılması,” 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı, Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s.11. 
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3.3.2. Sürekli Fark ve Geçici Fark Kavramları 
 
 

3.3.2.1. Sürekli Farklar 
 

Sürekli farklar, mali kar ile ticari bilanço karı arasında ortaya çıkan ve 

gelecek dönemlerde ortadan kalkmayan farklılıklardan oluşmaktadır. Belirli 

giderlerin vergi kanunlarında faaliyet gideri olarak kabul edilmemesi ya da 

belirli gelirlerin vergiden muaf tutulması örneklerinde olduğu gibi, sadece 

vergi kanunlarına göre finansal tablolara girmiş giderler veya gelirler 

olabilmektedir. Fakat bu durumda söz konusu farklılık sonraki dönemlerde 

ortadan kalkamayacağına için , gelecek dönemlerin vergi giderleri 

etkilenmeyecektir. Çünkü bu farklılık sürekli kalacağından ertelenmiş vergi 

oluşmamış olacaktır.18 

 

Sürekli fark ile asıl anlatılmak istenen ise mali kar ile ticari kar arasında 

herhangi bir zamanda ortaya çıkan farklılık sonucunda sonraki dönemlerde 

ortadan kalkmayan veya düzeltilemeyen farklılıktır. İşletme de böyle bir 

sürekli farklılığının bulunmamasının tek nedeni işletmenin oraya çıkan ticari 

karı ile mali kar tutarlarının birbirlerine eşit durumda olmasıdır. Sürekli 

farkların oluşumunda vergi kanunları yani ülkede uygulanan yasal 

düzenlemelerin payı bulunmaktadır. Bu yüzden ülkeler arasında sürekli fark 

olarak adlandırdığımız farklar da farklılık göstermektedir. Bu farklılığın sebebi 

ise bir ülke mevzuatına göre kabul edilen veya edilmeyen gider-gelir ile diğer 

ülkelerde uygulanan mevzuatlarda kabul edilen veya edilmeyen gider- gelirin 

farklı olmasıdır. 

 

 Muhasebe karı ile mali karın farklılaşmasına vergi mevzuatının hiçbir 

zaman kabul etmediği gelir ve giderler neden oluyorsa, bu farka sürekli fark 

denir. Örneğin trafik cezaları ve vergi cezaları işletme varlıklarını azaltan ve 

                                                
18 Bilginoğlu, a.g.m., s.11. 
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işletmeden kaynak çıkışına neden olan unsur oldukları için muhasebe ilkeleri 

bakımından gider olarak kabul edilirken, vergi mevzuatı bunları hiçbir zaman 

gider olarak kabul etmez. Benzer şekilde iştiraklerden elde edilen temettü 

gelirleri de işletme varlıklarını artırdığı ve işletmeye kaynak girişi sağladığı 

için muhasebe ilkeleri bakımından gelir olarak kabul edilmesine rağmen; 

vergi mevzuatı, söz konusu temettü gelirlerini hiçbir zaman gelir olarak 

dikkate almaz. Dolayısıyla muhasebe karı ile mali kar arasındaki oluşan bu 

fark, dönemin vergisini etkilemekle birlikte, hiçbir zaman kapanmadığı için 

gelecek dönemin vergisini etkilemez ve ertelenmiş vergi varlığı veya borcu 

oluşmaz. Ertelenmiş vergi varlığı veya borcu oluşmadığı için de herhangi bir 

işlem yapmaya gerek kalmamaktadır. Bu yüzden de mali kar üzerinden 

hesaplanan vergi tutarı dönemin vergi gideri olarak, dönem karından indirilir 

ve net kara ulaşılmaktadır19. 

 

 

3.3.2.2. Geçici Farklar 
 

TMS 12’ye göre geçici farklar aşağıdaki şekilde tanımlanıp, yine bu 

farklılıklar kendi içinde ikiye ayrılmıştır. Türkiye Muhasebe Standartlarına 

göre geçici farklar ; 

 

Bir varlığın veya borcun finansal durum tablosundaki (bilançodaki) 

defter değeri ile bunların vergi açısından taşıdıkları değerler arasındaki 

farkları ifade eder. Geçici farklar aşağıdakilerden biri şeklinde olabilir: 

 

(a) Vergiye tabi geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma 

veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını 

belirlerken vergiye tabi tutarlar oluştururlar;     ya da  

                                                
19 Azzem Özkan, “TMS-12 Gelir Vergileri Standardına Göre Ertelenmiş Vergiler ve Muhasebe 
Uygulamaları”, Sayı:32, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009, 
s.98. 
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(b) İndirilebilir geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma 

veya ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını 

belirlerken vergi matrahından indirilebilir tutarlardır20.  

 

 Muhasebe ilkeleri açısından gelir ve gider unsurların ortaya çıktığı 

dönem ile vergi yasalarınca belirlenen dönem farklı ise muhasebe kâr ile mali 

kâr arasında geçici farklar oluşur. Bu farklar, birkaç dönem sonra ortadan 

kalkabilir. İleride vergilendirilebilir geçici farklar veya ileride vergiden 

indirilebilecek geçici farklar doğar. Bu tür vergisel borç ve alacak kayıt dışı 

olmaması için farkların ortadan kalktığı döneme kadar finansal tablolarda 

izlenmesi gereklidir. Geçici indirilebilir farklar “ertelenmiş vergi varlığı” ve 

geçici vergilendirilebilir farklar ise “ertelenmiş vergi yükümlülüğü” 

doğurmaktadır ve bilançoda izlenir. Geçici farkların vergi etkisi ise gelir 

tablosunda ertelenmiş vergi gideri ve ertelenmiş vergi geliri olarak rapor 

edilir. UMS-12, 80 paragrafında vergi giderinin (gelirinin) unsurları 

açıklanmıştır. “Gelir tablosu unsurları açısından ertelenen vergi borcu, 

muhasebe defterlerine kaydedilen tutardan daha yüksek gider rakamının 

vergi matrahından düşülmesine izin verilmesi ile muhasebe defterlerine kayıt 

edilen unsurlardan daha düşük gelir rakamının vergi matrahına ilave edilmesi 

durumunda ortaya çıkmaktadır21. 
 

 Geçici farklar, gelir tablosu hesapları temel  alınarak hesaplanabildiği 

gibi, bilanço hesapları temel alınarak da hesaplanabilmektedir. TMS-12, 

geçici farkların hesabında bilanço kalemlerinin esas alınmasını 

öngörmektedir. Bu durumda, bilançoda yer alan dönem ayırıcı hesaplar, 

karşılık hesapları, birikmiş amortismanlar, vade farkları, yenileme fonu, gelir 

tahakkukları ve gider tahakkukları gibi hesapların muhasebede kayıtlı 

değerleri ile vergi değerlerinin belirlenmesine çalışılır. Bilanço hesaplarının 

vergi değeri ile kayıtlı değeri arasındaki farka göre, ertelenen vergi borcu 

                                                
20 TMS 12 / 5 
21 Yıldıztekin, a.g.m., s.299. 
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veya alacağı hesaplanmaktadır. Mevcut muhasebe uygulamalarında, 

muhasebe karı ile vergi karı arasındaki farkın neden olduğu vergi etkisi 

hesaplanmamakta ve mali tablolarda gösterilmemektedir. Ancak TMS-12’ye 

göre, vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanan vergiler, ertelenen 

vergi yükümlülükleri olarak bilançoda gösterilmektedir. İndirilebilir geçici 

farklar üzerinden hesaplanacak vergiler ise, ertelenen vergi varlığı (alacağı) 

olarak bilançoda gösterilmektedir. Böylece muhasebe karı ile vergi karı 

arasındaki farkın neden olduğu etki bilançolarda gösterilmiş olacaktır22. 

 

Geçici farka neden olan giderler ise su şekildedir; 

Geçici Farklara Neden Olan Giderler 
 Kıdem tazminatı karşılıkları, 

 Diğer borç ve gider karşılıkları, 

 Alınan çekler reeskont giderleri, 

 Vadesiz alacak reeskont giderleri, 

 Fazla ayrılan veya geçmiş döneme ilişkin ayrılan amortisman giderleri, 

 Alış bedeli altında değerlenen hisse senetleri için yazılan giderler, 

 Kanunen indirilmesi mümkün olmayan aktif hesap karşılıkları. 

 

Geçici farklara neden olan gelirler ise şöyledir; 

Geçici Farklara Neden Olan Gelirler 
 Hisse senetleri değer artış kazançları, 

 Verilen çekler reeskont gelirleri, 

 Vadesiz borçlar reeskont gelirleri, 

 Varlık değer artış kazançları (gelecek dönemlerde vergilendirilecek), 

 Geliştirme giderleri, 

 Yenileme fonu vb 23. 

 

                                                
22 Engin Dinç, “ Muhasebe ve Vergi Kuralları Arasındaki ilişki ve Gelir Vergileri (TMS 12) 
Standardının Muhasebe Uygulamalarına Etkisi”, Sayı 28, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2007,  
s. 32. 
23 Tekşen, a.g.m., s.5 
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Örnek :  Bir varlığın maliyeti 150 TL, defter değeri 100 TL, vergi mevzuatına 

göre ayrılmış olan birikmiş amortismanı 90 TL ve vergi oranı da % 25’tir.  

 
Varlığın vergiye esas değeri 60 TL  maliyet 150 TL – birikmiş amortisman 90 

TL)’dir. Defter değeri 100 TL’nin geri  kazanılabilmesi için, işletme 100 TL vergiye 

tabi gelir elde etmelidir. Ancak vergi mevzuatına göre indirebileceği amortisman 

tutarı 60 TL’dir. Sonuç olarak, işletmenin bu varlığın defter değerini geri 

kazandığında ödeyeceği vergi 10 TL’dir (40 TL’nin % 25’i). Defter değeri 100 TL ve 

vergiye esas değeri 60 TL arasındaki fark, 40 TL vergiye tabi bir geçici farktır. 

İşletme, varlığın defter değerini geri kazandığında geliri üzerinden ödeyeceği vergi 

10 TL’yi (40 TL’nin % 25’i) ertelenmiş vergi borcu olarak muhasebeleştirir24.   

 

TMS 12, geçici farkları indirilebilir geçici farklar ve vergilendirilebilir 

geçici farklar olarak ikiye ayırmıştır. TMS 12’ye göre ; 

1- Vergiye tabi geçici farklar; gelecek dönemlerde faydalanma veya 

ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını 

belirlerken vergiye tabi tutarlar oluştururlar. 

2- İndirilebilir geçici farklar; gelecek dönemlerde faydalanma veya 

ödeme yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını 

belirlerken vergi matrahından indirilebilir tutarları oluştururlar. 

Geçici Fark Çeşitleri  
Şekil 2. Geçici Fark Çeşitleri 

Kaynak :  Handan Sümer Göğüş,  “Ertelenmiş Vergi ve Muhasebeleştirilmesi” Mali Çözüm Dergisi, 

Sayı 74, 2010, s. 20. 

                                                
24 TMS-12/6 
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 Vergilendirilebilir geçici farklar olarak da anılan izleyen 

dönem/dönemlerde vergiye tabi geçici farklardan, muhasebe karının vergiye 

tabi kardan fazla olması ve bu tutarın izleyen dönem/dönemlerde vergiye tabi 

kar kapsamına dahil edilmesi neticesinde söz edilir. Aktif kalemlerin 

muhasebe değerinin vergi mevzuatı uyarınca belirlenen değerinden (vergiye 

esas değeri) daha fazla olması ve/veya pasif kalemlerin muhasebe değerinin 

vergi mevzuatı uyarınca belirlenen değerinden daha düşük olması 

sonucunda ulaşılır. Gerek standartta gerekse literatürde izleyen 

dönem/dönemlerde vergiye tabi geçici farkların yarattığı vergi etkisinin 

ertelenmiş vergi borcu olarak muhasebeleştirilmesi ön görülmüştür. İndirebilir 

geçici farklardan, muhasebe karının vergiye tabi kardan az olması ve bu 

tutarın izleyen dönem/dönemlerde vergiye tabi kardan indirilmesi durumda 

söz edilir. Bu duruma aktif kalemlerin muhasebe değerinin vergi mevzuatı 

uyarınca belirlenen değerinden (vergiye esas değeri) daha düşük olması 

ve/veya pasif kalemlerin muhasebe değerinin vergi mevzuatı uyarınca 

belirlenen değerinden daha fazla olması sonucunda ulaşılır.25 

Vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farklılıklar çalışmamızın ilerleyen 

bölümlerinde detaylı olarak ele alınacaktır.Ertelenmiş vergilerdeki bu ilişki 

aşağıda yer alan Tablo 1’de açıklanmıştır. 
Tablo 1. Ertelenmiş Vergilerde Sebep – Sonuç İlişkisi 

Kaynak : Göğüş, Handan Sümer,  “Ertelenmiş Vergi ve Muhasebeleştirilmesi” Mali Çözüm Dergisi, Sayı 74, 2010, 

s. 21. 

                                                
25 Handan Sümer Göğüş,  “Ertelenmiş Vergi ve Muhasebeleştirilmesi”, Sayı 74,  Mali Çözüm 
Dergisi , 2010, s. 20. 

 FARKIN NİTELİĞİ FARKIN VERGİ ETKİSİ 
         AKTİF KALEMLER   

Vergi Değeri> Muhasebe Değeri İndirilebilir Geçici Fark Ertelenmiş Vergi Alacağı 

Vergi Değeri< Muhasebe Değeri Vergilendirilebilir Geçici 
Fark 

Ertelenmiş Vergi Borcu 

PASİF KALEMLER   

Vergi Değeri> Muhasebe Değeri Vergilendirilebilir Geçici 
Fark 

Ertelenmiş Vergi Borcu 

Vergi Değeri< Muhasebe Değeri İndirilebilir Geçici Fark Ertelenmiş Vergi Alacağı 
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3.4. VERGİ DEĞERİ KAVRAMI 
 

SPK tebliğine göre, vergi değeri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır; 

 

“Bir yükümlülüğün vergi değeri, yükümlülüğün kayıtlı değerinden gelecek 

dönemlerde söz konusu yükümlülük kapsamında vergilendirme bakımından 

indirilebilecek tutarın düşülmesi ile elde edilen tutardır. Peşin tahsil edilen 

gelirlerden kaynaklanan yükümlülüğün vergi değeri, yükümlülüğün kayıtlı 

değerinden gelecek dönemlerde vergiye tabi olmayacak kısmının indirilmesi 

ile bulunur”.26 

 

 

3.4.1. Varlığın Vergiye Esas Değeri 
 

Türkiye Muhasebe Standartlarında vergi değerinin tanımı şu şekilde 

yapılmıştır: Bir varlığın vergiye esas değeri, işletmenin gelecekte söz konusu 

varlığın defter değeri tutarında sağlayacağı vergiye tabi ekonomik yarardan 

vergisel açıdan gider olarak indirilebilecek olan tutarı ifade eder. Eğer 

ilerideki ekonomik faydalar vergiye tabi olmayacaksa, anılan varlığın vergiye 

esas değeri defter değerine eşittir. 
 

Varlığın vergiye esas değeri  TMS-12’de aşağıda verilen örneklerle 

açıklanabilir; 

 

Örnekler  

1- Bir makinenin maliyeti 100 TL’dir. Vergi açısından içinde bulunulan 

dönemde ve önceki dönemlerde ayrılan amortisman tutarı 30 TL’dir. 

Makinenin kalan maliyeti gelecek dönemlerde ya amortisman ayırmak 

suretiyle ya da satış sırasında kalan maliyet olarak düşülebilecektir. Bu 

                                                
26 Bedri, a.g.e., s.16. 
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makineyi kullanarak elde edilen gelir vergiye tabidir, satış sonucu oluşan 

kâr da vergiye tabidir. Satışın zararla sonuçlanmasında da zarar vergi 

açısından indirilebilir durumdadır.Halihazırda makinenin vergiye esas 

değeri 70 TL’dir. 
 

2- Tahakkuk ettirilmiş olan faiz alacaklarının defter değeri 100 TL’dir. 

Bununla ilgili faiz gelirleri nakit esasına göre vergiye tabi olacaktır. Bu 

durumda faiz alacaklarının vergiye esas değeri sıfırdır. 
 

3- Satışlardan alacakların defter değeri 100 TL’dir. İlgili satış geliri vergiye 

tabi kârın (mali zararın) tespitinde dikkate alınmıştır. Alacakların vergiye 

esas değeri 100 TL’dir. 
 

4- Bir bağlı ortaklıktan tahsil edilecek temettünün defter değeri 100 TL’dir. 

Temettü geliri işletmede vergiye tabi değildir. Esas olarak bu varlığın 

değerinin tamamı gelir olarak muhasebeleştirilmiş olan ekonomik 

yarardan indirilebilir durumdadır. Sonuç olarak temettü alacaklarının 

vergiye esas olan değeri 100 TL’dir27.  
 
5- Finansal alacak olarak muhasebeleştirilmiş olan verilmiş bir borcun defter 

değeri 100 TL’dir. Verilen borç geri alındığında bunun herhangi bir 

vergisel sonucu olmayacaktır. Bu alacağın vergiye esas değeri 100 TL’dir. 
 
 

3.4.2. Borcun Vergiye Esas Değeri 
 

Borcun vergiye esas değeri, bu borcun mevcut defter değerinden bu 

borçla ilgili olarak gelecek dönemlerde vergi açısından indirilebilir tutarlar 

düşüldükten sonra kalan tutardır. Avans olarak alınmış olan hasılat 
                                                
27 Bu analize göre vergilendirilebilir geçici fark yoktur. Alternatif bir analiz de şöyle olabilir; 
tahakkuk ettirilen temettü alacaklarına uygulanacak vergi oranı sıfır olduğu için oluşan 100 YTL 
vergilendirilebilir geçici farka sıfır oranı uygulandığında vergiye esas değeri de sıfırdır. Her iki 
analizde de ertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır. 
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örneğinde, ilgili borcun vergiye esas değeri alınan avansın tutarından gelecek 

dönemlerde vergiye tabi olmayacak olan gelir tutarları düşüldükten sonra 

kalan değerdir.28 Borcun vergiye esas değeri TMS-12’de verilen aşağıdaki 

örneklerle açıklanabilir; 

 
Örnekler 
1- Kısa vadeli borçlar; defter değeri 100 TL olan, tahakkuk ettirilmiş giderleri 

içermektedir. İlgili gider, vergi açısından nakit olarak ödendiğinde gider 

yazılabilecektir. Gider tahakkukunun vergiye esas değeri sıfırdır. 

 

2- Kısa vadeli borçlar; peşin olarak tahsil edilen ve defter değeri 100 TL olan 

faiz gelirini içermektedir. İlgili faiz geliri nakit olarak tahsil edildiğinde vergi 

matrahına dahil edilmiştir. Peşin olarak tahsil edilen faiz gelirinin vergiye 

esas değeri sıfırdır. 

 

3- Kısa vadeli borçlar; defter değeri 100 TL olan tahakkuk ettirilmiş giderleri 

içermektedir. İlgili gider vergi açısından halihazırda gider yazılmıştır. 

Tahakkuk ettirilmiş giderin vergiye esas değeri 100 TL’dir. 

 

4- Kısa vadeli borçlar defter değeri 100 TL olan tahakkuk ettirilmiş ceza ve 

tazminat içermektedir. Ceza ve tazminatlar vergi açısından gider kabul 

edilmemektedir. Tahakkuk ettirilen ceza ve tazminatların vergiye esas 

değeri 100 TL’dir29. 

 

5- Bir kredi borcunun defter değeri 100 TL’dir. Kredinin geri ödemesi 

yapıldığında herhangi bir vergisel sonuç doğmamaktadır. Kredinin vergiye 

esas değeri 100 TL’dir. 

 

                                                
28 Şen, a.g.e., 130. 
29 Bu analize göre indirilebilir geçici fark yoktur. Alternatif bir analiz de şöyle olabilir; tahakkuk 
ettirilen cezaların ve tazminatların vergiye esas değerleri sıfırdır ve ortaya çıkan 100 TL tutarındaki 
geçici indirilebilir farka sıfır vergi oranı uygulanır. Her iki analizde de ertelenmiş vergi varlığı 
doğmamaktadır. 
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Buraya kadar ertelenmiş vergi ile ilgili farklardan ve vergi değeri 

kavramından bahsettik aşağıda verilen kavram haritası ile ertelenmiş vergi 

konusunda karar vermek daha da kolaylaşacaktır. 
 
Şekil 3. Ertelenmiş Verginin Karar Haritası 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: http://www.referansbd.com.tr/public/files/Ertelenen%20Vergi%20Makale.pdf,   

                (Erişim Tarihi: 10.05.2013) 

 

                   I 
Geçici farkın gelecekte 
vergi değeri var mı ? 

      
               

                     II 
Gelecekte kullanılabilecek 
kadar kâr etme ihtimali var 

mı ? 
 

  Evet 

Hayır 

Hesaplanmaz 
Hayır 

       III 
Geçici  fark 
aktif  değeri 

azaltıyor 
mu ? 

       IV 
Geçici fark 
pasif değeri 

artırıyor 
mu ? 

       V 
Geçici fark 
pasif değeri 

azaltıyor  
mu ? 

      VI 
Geçici  fark 
aktif  değeri 

artırıyor 
mu ? 

 Hayır  Hayır  Hayır 

Evet Evet Evet Evet 

Vergi 
Yükümlülüğü 

Hesaplanmaz 

       III 
Geçici  fark 
aktif  değeri 

azaltıyor 
mu ? 

       IV 
Geçici fark 
pasif değeri 

artırıyor 
mu ? 

       V 
Geçici fark 
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azaltıyor  
mu ? 

      VI 
Geçici  fark 
aktif  değeri 

artırıyor 
mu ? 

 Hayır  Hayır  Hayır 

Vergi 
Yükümlülüğü 

Vergi  
Varlığı 

Evet Evet Evet Evet 



 26 

Kavram haritasına ilişkin bazı açıklamalar aşağıdaki gibidir: 
 

I. Oluşan geçici farkların gelecekte vergiden indirilebilir yada 

ödenebilir olmasını ifade eder. Örnek: Temettü Gelirleri. 

II. Oluşan geçici farkların gelecekte kullanılabilecek olmasını ifade 

etmektedir. Kullanılmayacak geçici farklar ertelenen vergiye konu 

edilemezler. 

III. Geçici fark tutarının, bilançonun aktif tutarını azalttığını 

göstermektedir. Örneğin vadeli alınan çekler için hesaplanmış olan 

reeskont tutarları, şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklar gibi. 

IV. Geçici fark tutarının, bilançonun pasif tutarını artırıyor olduğunu 

göstermektedir. Örneğin çalışanlar için ayrılan kıdem tazminatları 

gibi. 
V. Geçici fark tutarının, bilançonun pasif tutarını azaltıyor olduğunu 

göstermektedir. Örneğin vadeli verilen çekler için hesaplanan 

reeskont tutarları gibi. 
VI. Geçici fark tutarının, bilançonun aktif tutarını artırıyor olduğunu 

göstermektedir. Örneğin hisse senedi değer artışı, duran varlık 

değer artışı gibi. 
 

Kavram Haritasına İlişkin Bazı Tanımlar  
 
Ertelenmiş Vergi Varlığı : İndirilebilir geçici farklar, kullanılmamış geçici 

zararlar ve vergi avantajları nedeniyle sonraki dönemlerde geri 

kazanılabilecek olan gelir vergisi tutarına ertelenen vergi varlığı 

denilmektedir. 

 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü : Vergilendirilebilir geçici farklar 

nedeniyle sonraki dönemlerde geri ödenecek gelir vergisi tutarına 



 27 

denilmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin, ertelenmiş vergi 

varlığından farklı olarak hesaplanması zorunludur30. 

 

 

3.5. ERTELENMİŞ VERGİLERİN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 

 

Raporlama yapılırken ertelenen verginin tutarının belirlenmesinde 

“Erteleme Yöntemi (Deferral Method)”, “Yükümlülük Yöntemi (Liability 

Method)” ve “Net Vergi Borçları Yöntemi (Net Of Tax Payable Method)” 

olmak üzere üç farklı hesaplama yöntemi bulunmaktadır. 

 

 

3.5.1. Erteleme Yöntemi (Deferral Method) 

 

Erteleme yöntemi, mali kar ile ticari kar arasındaki geçici farklılıkların 

belirlenmesini ve bu iki tutarın; diğer bir deyişle, mali kâr üzerinden cari 

dönemde ödenmesi gereken asıl kurumlar vergisi tutarlarının ve cari yılda 

uygulanan vergisel oranlar kullanılarak ilgili dönemde elde edilen ticari kâr 

üzerinden hesaplanması gereken vergilerin arasındaki farkların 

hesaplanmasını öngörmektedir. Birinci tutar, ilgili dönem için tahakkuk eden 

ve ödenmesi gereken kurumlar vergisi borcunu; ikinci tutar ise, kurumlar 

vergisi giderini temsil etmektedir. Kurumlar vergisi yükümlülüğü ile kurumlar 

vergisi gideri arasındaki fark, ertelenen vergi hesabına kaydedilir ve söz 

konusu tutarın borç ya da alacak bakiyesi vermesine bağlı olarak, ertelenen 

vergi alacağı ya da vergi borcu olarak muhasebeleştirilir. Kullanılan kurumlar 

vergisi oranları, geçici farkların ortaya çıktığı dönemde geçerli sayılan vergi 

oranlarıdır. Erteleme yöntemi, kurumlar vergisi giderinin, gelirin 

                                                
30 http://www.referansbd.com.tr/public/files/Ertelenen%20Vergi%20Makale.pdf,  Erişim Tarihi: 
10.05.2013. 
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muhasebeleştirildiği dönemle ilişkilendirilmesini sağlayacak biçimde 

hesaplanacağı esasına dayanmaktadır.31 

 

 Bu yöntem daha çok kar-zarar hesaplarının sonuçlarına yani gelir 

tablosu hususuna önem vermekte ve bu yüzden de gelir tablosu odaklı 

yöntem olarak da adlandırılmaktadır. 

 
Bu yöntemde cari dönem zamanlama farklarının vergi etkileri, ortadan 

alacakları gelecek dönemlere ertelenmekte ve bu dönemlerde dikkate 

alınmaktadır. “Bilânçoda gösterilen “Peşin Ödenmiş Vergi Gideri” veya 

“Ertelenmiş Vergi Borcu” bakiyelerinin ileride elde edecekleri para tahsiline 

ilişkin veya para ödemesine ilişkin hakları ve para ödemesine ilişin borçları 

(beklenen fiili ödeme veya tahsilât tutarları) belirttikleri kabul edilmediğinden 

bunlar yeni konulan vergileri ya da vergi oranlarındaki değişmeleri yansıtmak 

üzere ayarlamalara tabi tutulmamaktadırlar32.” 

 

Erteleme Yöntemi ile ilgili Örnek Çalışma: 
 
İşletmemiz 2013 yılında 80.000 TL’lik makine satın almıştır. Bu 

makinenin faydalı ekonomik ömrü 5 yıl olduğunu ve bu ömür dikkate alınarak 

amortismanın hesaplanacağını kabul edelim. Vergi matrahı için kullanılacak 

olan ekonomik ömür ise, 4 yıl olarak belirlenmiştir. Eşit paylı amortisman 

kullanılacaktır. İlk 4 yıl için vergi oranının % 30, 5. yılda ise % 40 olması 

beklenmektedir. Amortisman düşülmeden önceki kâr  tutarını 5 yıl boyunca 

her sene 20.000 TL düşünüyoruz. 

 

 

 

 
                                                
31 Smith, Jay M., Skousen,K. Fred: Intermediate Accounting, Comprehensive Volume, Eleventh 
Edition, Annotated Instructor’s Edition, Cincinnati Ohio, 1992. 
32 Mehmet Özbirecikli, “Ertelenmiş Vergi Kavramı ve Bilânço Üzerine Etkileri”, C:1, Sayı:2, 
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 1999, s.114. 
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Birinci Yıl 
 
 İşletmenin muhasebe standartlarına uygun olarak tespit ettiği vergi 

tutarı (Amortisman 5 Yıllık); 

Amortisman Öncesi Kâr – Yıllık Amortisman = Vergi Öncesi Kâr 

20.000 – (80.000 x 0.20) = 4.000 TL 

Vergi Öncesi Kâr x Vergi Oranı = Vergi Gideri 

4.000 x 0.30 = 1.200 TL 

 

 İşletmenin vergi ödemesi için hesapladığı vergi matrahı  

(Amortisman 4 yıllık); 

Amortisman Öncesi Kâr – Yıllık Amortisman = Vergi Öncesi Kâr 

20.000 – (80.000 x 0.25) = 0 TL 

Dolayısıyla hesaplanacak vergi matrahı yoktur. 

 

 

4.000 TL’lik kâr üzerinden hesaplanan 1.200 TL’lik vergi giderinin tamamı 

ertelenmiş vergi olmuştur. Gelecek 4–5 yıl içinde kalkmasını beklediğimiz bu 

tutar, Ertelenmiş Vergi Borcu Hesabına borç kaydedilecektir. Dönem Net 

Kâr/Zararı Hesabına da bu Ertelenmiş Vergi Borcu düşüldükten sonra kalan 

2.800 TL’lik tutar eklenecektir. 

 

İkinci Yıl 
 
 Birinci yılda yapılan hesaplamaların aynısı yapılacaktır. Bunun 

sonucunda, Ertelenmiş Vergi Borcu Hesabına 1.200 TL daha 85 

eklenecek ve toplamda 2.400 TL olacaktır. Bunun yanı sıra Dönem 

Net Kâr / Zararı Hesabına 2.800 daha eklenecek ve toplamda 5.600 

TL olacaktır. 
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Üçüncü Yıl 
 
 Yukarıda yapılan hesaplamaların aynısı yapılacaktır. Bunun 

sonucunda Ertelenmiş Vergi Borcu Hesabına 1.200 TL daha 

eklenecek ve toplamda 3.600 TL olacaktır. Bunun yanı sıra Dönem 

Net Kâr / Zararı Hesabına 2.800 daha eklenecek ve toplamda 8.400 

TL olacaktır. 

 

Dördüncü Yıl 
 
 Yukarıda yapılan hesaplamaların aynısı yapılacaktır. Bunun 

sonucunda Ertelenmiş Vergi Borcu Hesabına 1.200 TL daha 

eklenecek ve toplamda 4.800 TL olacaktır. Bunun yanı sıra Dönem 

Net Kâr/Zararı Hesabına 2.800 daha eklenecek ve toplamda 11.200 

TL olacaktır. Bu yılsonunda işletme vergi hesaplaması esnasında 

amortisman hakkını kullanmış ve makinenin tamamını itfa etmiştir. 

 

Beşinci Yıl 
 
 İşletmenin muhasebe standartlarına uygun olarak tespit ettiği vergi 

tutarı (Amortisman 5 Yıllık);  

Amortisman Öncesi Kâr – Yıllık Amortisman = Vergi Öncesi Kâr 

20.000 – (80.000 x 0.20) = 4.000 TL 

Vergi Öncesi Kâr x Vergi Oranı = Vergi Gideri 

4.000 x 0.30 = 1.200 TL (Eski Vergi Oranı Dikkate Alınarak  

Hesaplanır) 

Bunun sonucunda Ertelenmiş Vergi Borcu Hesabına 1.200 TL daha 

eklenecek ve toplamda 6.000 TL olacaktır. 

 

 Vergi Matrahı açısında ise, tamamını kullandığı için bu yılki vergi 

matrahı 20.000 TL olacaktır.  
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Yeni vergi oranı da 0.40 ise, ödenecek vergi; 20.000 x 0.40 = 8.000 TL 

olacaktır. Öncelikle bunun 6.000 TL’si birikmiş olan Ertelenmiş Vergi 

Hesabından karşılanacaktır. Bu durumda bu yıl Vergi Gideri olarak 2.000 TL 

olacak, Ertelenmiş Vergi Hesabında birikmiş olan 6.000 TL de itfa edilecektir. 

Vergi Öncesi Kârı 4.000 TL olarak bulmuştuk. Vergi Gideri olarak 2.000 TL 

bulununca, Vergi Sonrası Kâr 2.000 TL olacaktır. Ama eğer Erteleme 

Yöntemini kullanmamış olsaydık, 2.000 TL kâr değil, 2.000 TL zarar olacaktı.  

 

 5 yılın tümüne bakacak olursak, toplam 100.000 TL kâr edilmiş, bunun 

80.000 TL’si amortismanlara ayrılmış. Kalan 20.000 TL’nin 8.000 TL’si vergi 

olarak ödenmiştir. Geriye 12.000 TL’lik Vergi Sonrası Kâr kalmıştır. 

Yöntemde dikkat etmemiz gereken husus, ödenecek verginin eski oran 

üzerinden cari kârın vergisine denk gelen kısmının önce ertelenmiş vergi 

hesabından karşılandığıdır33. 

 

“Erteleme yöntemi gelir tablosunu temel alır, bundaki asıl neden ise 

eşleştirme ilkesine göre belirlenen dönem kârı ve dönem gideri arasında ilişki 

olmasıdır. Sonuç olarak belirlenen vergi gideri ertelenmiş vergi gideri kadar 

düzeltilmektedir. Erteleme yöntemine göre ayarlama yapmasındaki esas, 

dönemin vergi oranı ile ertelenmiş vergi tutarının hesaplanılması 

olmaktadır.34” 

 

Erteleme yöntemi bazı noktalarda muhasebenin temel ilkelerine ter 

düşmektedir. Örneğin ; yöntem uygulanması esnasında meydana gelen vergi 

oran değişikliklerinden doğan farkların tahakkuku aşamasıdır. Bunun önüne 

geçebilmek için ise yükümlülük yöntemi tercih edilebilmektedir. 

 

 

 

 

                                                
33 Bedri, a.g.e., s.84-86. 
34 Bilginoğlu, a.g.m., s.12. 
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3.5.2. Yükümlülük Yöntemi (Liability Method) 
 

Yükümlülük yönteminde en önemli olan husus erteleme yöntemi 

uygulanması aşamasında ele alınmayan vergi değişiminden doğan geçici 

farkların hesaplamada dikkate alınmasıdır. Bu yöntem ile erteleme 

yönteminin eksik kaldığı bu yönü ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bu 

yöntemde kıstas alınan temel nokta bilançoda yer alan borç ve alacak 

kalemlerinin en doğru şekilde gösterilmesidir. 

 

Bu yöntem ile  cari zamanlama farklarının ileride gerçekleşeceği beklenen 

vergi etkileri dikkate alınır. Gerçekleşeceği beklenen vergi etkileri gelecekte 

fiilen ödenmesi gerekecek vergi borcuna ilişkin olarak “yükümlülük” veya 

ilerideki dönemlerle ilgili vergilerin peşin ödenmiş olmalarını içeren avans 

niteliğindeki ödemeleri temsil etmek üzere “varlık” olarak belirlenir ve 

gösterilirler35. 

 

Yükümlülük yöntemi, vergi dağıtımına (vergilendirilebilir kâr ile muhasebe 

kârı arasındaki sürekli farklardan arınmış) vergi öncesi muhasebe kârının bir 

fonksiyonu olan vergi giderinin tahakkuku gözüyle bakar. Ancak, vergi öncesi 

muhasebe amaçlı kârı oluşturan kalemler farklı vergi oranları ile 

vergilendirilebilir. Dönemin vergi gideri ile ödenecek vergi tutarı arasındaki 

fark ya gelecek dönemlerde ödenecek bir borç ya da peşin ödenmiş 

vergilerden doğan bir varlıktır. Gelecek dönemler ile ilgili vergi 

yükümlülüğünün tahmini tutarı ile peşin ödenmiş vergiler zamanlama 

farklarının ortadan kalkacağı dönemlerde geçerli olması beklenen vergi 

oranları ile hesaplanır36.  

 

Hesaplama yapılırken vergi oranlarında gelecek dönemlere ilişkin olarak 

oransal anlamda değişikliğin açıklanmaması durumunda ise mevcut olarak 

uygulanan vergi oranlarına göre hesaplama yapılmaktadır. 

                                                
35 Özbirecikli, a.g.m., s.114. 
36 Sevinç, a.g.e., s.85 
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Yükümlülük yöntemi bilânçoya dayanır; diğer bir deyişle işletmenin alacak 

ve borçlarının doğru bir şekilde gösterilmesi temel unsurdur. Ertelenmiş vergi, 

ya ileride ödenecek vergiye ilişkin bir borç veya peşin ödenmiş vergi nedeni 

ile bir varlık kalemidir. Ancak maliyeye karşı alacak ve borcun tutarı, 

gelecekteki vergi oranına bağlıdır; çünkü gelecek dönemlerdeki vergi 

oranının kestirilmesi gerekir ve gelir tablosunda, saptanan vergi gideri yer 

alır37. 

 

Erteleme yöntemi anlatılırken bahsettiğimiz kapsam eksikliği yükümlülük 

yöntemi ile ortadan kalkmakta vergisel anlamda değişen oranlarda 

hesaplamaya dahil edilerek muhasebenin temel ilkelerinden olan tahakkuk 

ilkesine ters düşme durumu da önlenmiş olmaktadır. 

 

Örnek38 : Erteleme yöntemi açıklanırken kullanmış olduğumuz örneği 

yükümlülük yöntemi için de dikkate alacak olursak, ilk 4 yılda herhangi bir 

farklılık oluşmayacaktır. Bunun nedeni ise vergi oranında herhangi farklılık 

olmayışıdır. 5. yılda ise, aşağıda anlatıldığı gibi bir yol izlenilmesi 

gerekmektedir. 

 
 Beşinci Yıl 
 
Eski tarifeye göre vergi = 20.000 x 0.30 = 6.000 TL 

Yeni tarifeye göre vergi = 20.000 x 0.40 = 8.000 TL 

Artan Vergi = 2.000 TL 

 

Bu şekilde  Ertelenmiş Vergiler Hesabı 2.000 TL artmıştır. Örneğimizde 

ise, hesaplan vergi matrahı 20.000 TL’ydi. Bu matrah üzerinden 0.40 

oranında vergi hesaplandığında, ödenecek vergi tutarı 8.000 TL olarak 

hesaplanmıştı. Son yaptığımız ilave ile birlikte ertelenmiş vergimiz 8.000 TL 

                                                
37 Bilginoğlu, a.g.m., s.12. 
38 Bedri, a.g.e., s.88. 
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oldu. Zaten dönem vergisi de 8.000 TL’dir. Öncelikle ertelenmiş vergilerden 

mahsup edileceğinden bu dönem için hesaplanmış olan vergi gideri yoktur. 

Dolayısıyla vergi öncesi kâr, vergi sonrası kâra eşit ve 20.000 TL olacaktır. 
 

5 yılın tümüne bakıldığında ise, toplam 100.000 TL kâr edilmiş, bunun 

80.000 TL’si amortismanlara ayrılmıştır. Kalan 20.000 TL’nin 8.000 TL’si 

vergi olarak ödenecek ve geriye 12.000 TL’lik vergi sonrası kâr kalacaktır. 

Yöntemde dikkat edilmesi gereken husus, ödenecek verginin eski oran 

üzerinden cari dönemdeki kârın vergisine denk gelen kısmının önce 

ertelenmiş vergi hesabından yeni dönem vergisi de dikkate alınarak 

karşılandığıdır.  
 

 

3.5.3. Net Vergi Borçları Yöntemi (Net Of Tax Payable Method) 
 

Bu yöntemde, geçici farklar hangi varlık veya kaynak unsurları ile ilgili 

olarak ortaya çıkmışsa, direkt olarak o varlığın veya kaynağın defter 

değerinin düzeltilmesi yolu uygulanmaktadır. Yani, geçici fark yaratan 

unsurların vergi etkisi diğer yöntemlerde olduğu gibi bilançoda “ertelenmiş 

vergi borcu ya da alacağı” gibi harici bir hesapta izlenmek yerine, direkt 

olarak ilgili kalemin kayıtlı değerinde ayarlama yapılarak finansal tablolara 

aktarılmaktadır. Gelir  tablosunda ise ertelenmiş vergiye ait gelir ve giderlerin 

dönemin vergi giderine dahil edilip, net bir tutar olarak özetlendiği 

görülmektedir. Diğer bir deyiş ile , bu yöntem ödenecek vergi borcunu 

dönemin vergi gideri olarak kabul etmektedir39. 

 
 

 

 

 

                                                
39 Yasemin Yıldırım, “Finansal Raporlamada Ertelenmiş Vergi Kavramı”, İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı,  Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007, 
s.24. 
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3.6. VERGİNİN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEMLER İTİBARİ İLE DAĞITIMI 

 

Verginin ilgili olduğu dönemlere dağıtılması hususunda temelde üç 

yöntem bulunmakla beraber bu yöntemlerden ilki dağıtımın hiç yapılmaması 

yöntemidir. Bu yöntem net vergi borçları yöntemi ile aynı uygulamayı 

içermekte ve geçici farkların etkisi yansıtılmamaktadır. Bu yöntemde esasen 

ilgili dönemin vergi yasaları  çerçevesinde vergi giderlerinin dönemdeki vergi 

matrahı üzerinden hesaplanmasını içermektedir. 

 

 Bu doğrultuda tezimizde bu üç yöntemden hiç dağıtım yapılmaması 

dışındaki diğer yöntemler olan tam dağıtım ve kısmi dağıtım teknikleri 

irdelenecektir. 

 

3.6.1. Tam Dağıtım Yöntemi ( Full / Comprehensive Allocation ) 
 

Bu yöntemde, tüm farkların yani esas olarak geçici farkların etkisi hesap 

ve mali tablolara yansıtılabilmektedir. Tam dağıtım yönteminde 

vergilendirilebilir kâr ve vergi öncesi kar arasında oluşan farkların daha 

sonrası dönemlerde yani bu farklılıkların ortadan kalktığı dönemlerde 

dağıtılması söz konusu olmaktadır. 

 

 Fulya Sevinç, yüksek lisans tezinde ; “ tam dağıtımın kurumlar vergisi 

giderlerinin belirlenmesinin ayrılmaz bir parçası olduğu konusunda görüş 

birliğine varıldığını ve bu nedenle kurumlar vergisi gideri, vergi öncesi 

muhasebe kârının hesaplanmasında dahil edilen hasılat ve giderlerin 

etkilerini içermelidir.”...  demiştir. 

 

 

3.6.2. Kısmi Dağıtım Yöntemi ( Partial Allocation ) 

 

Bu yöntem, tam dağıtımdaki geçici fark etkilerinin tüm hesap ve mali 

tablolara yansıtılması esasının aksine sadece sınırlı kapsamda bazı geçici 
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farkların dönemler itibari ile dağıtılabileceğini savunmaktadır. Diğer bir 

deyişle kısmi dağıtımda adından da anlaşılabileceği üzere kısıtlı bir dağıtımı 

içermektedir. 

 

Bu yöntemi savunanlar, mali (vergilendirilebilir) kar ile ticari (muhasebe) 

kar arasında ortaya çıkan ve vergi ödemelerinde belirsiz bir süre için 

ertelemeye veya azalmaya  neden olan bazı geçici farkların vergi etkisini 

tanımamakta ve dağıtılmasına izin vermemektedir. Aynı zamanda söz 

konusu yöntem tekrarlanan geçici farkların da dağıtımına izin vermemektedir. 

Bunun sebebi ise düzenli olarak ortaya çıkan geçici farkların yarattıkları vergi 

etkilerinin ortadan kalkmasının belirsizleşmesi ve uzun yıllar almasıdır. Kısmi 

dağıtım, ancak makul bir süre içinde ortadan kalkacak ve yakın  gelecekte 

tekrarlanma olasılığı olmayan geçici farklara uygulanabilmektedir40. 
 

Sonuç olarak bu iki yöntemde karşılaştırıldığında ise  ; dönemler itibari ile 

yapılacak vergi dağıtımının sadece belirli farklar için değil daha geniş kapsam 

içerisinde düşünülüp bütün zaman farkları dikkate alınarak yapılması 

gerektiği anlaşılmaktadır. 

 

 

3.7. ERTELENMİŞ VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN 
KAVRAMLAR 

 

3.7.1. Ertelenmiş Verginin TMS-12’ye Göre Hesaplanmasına 
İlişkin   Esaslar 

 

Seda ERPEK, yüksek lisans tezinde ertelenmiş verginin standarda göre 

hesaplanmasında aşağıdaki  esasların dikkate alınacağını söylemiştir ve  

standartta yer alan düzenlemelere göre ertelenen verginin hesaplanmasında 

aşağıdaki aşamaların izleneceğini belirtmiştir:  

                                                
40 Yıldırım, a.g.e., s.25. 
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 Bilanço tarihi itibariyle ortaya çıkan tüm geçici farklar belirlenir. 

 Belirlenen geçici farklardan IFRS 12 düzenlemelerine göre ertelenen 

vergiye kaynaklı edebilecek geçici farklar belirlenir. Bu geçici farklar 

indirilebilir ve vergilendirilebilir olmak üzere ikiye ayrılır. 

 İndirilebilir geçici farkların mali zarar veya vergi indirim ve istisnalarının 

gelecek dönemlere taşınmasından kaynaklıyorsa, mali zarar veya 

vergi indirim ve istisnalarının ne kadarlık bir süre için ileriye 

taşınabileceği ve ne kadarlık bir ertelenen vergiye kaynaklık 

edebileceği gibi hususlara ilişkin bilgi edinilir. 

 İndirilebilir ve vergilendirilebilir geçici faklar ile vergi oranın çarpılarak 

ertelenen vergi varlığı ve yükümlülüğü hesaplanır. Ertelenen vergi 

varlığı ve yükümlülüğü hesaplanırken varlığın defter değerinin geri 

kazanıldığı veya yükümlülüklerin ifa edildiği dönem içerisinde geçerli 

olması beklenen vergi oranı kullanır. Bu dönem içerisinde geçerli 

olması beklenen vergi oranı cari dönem vergi oranına eşit olabileceği 

gibi farklı da olabilir. 

 
 

Standartta yer alan düzenlemelerde gelir vergilerinin hesaplanmasında 

yükümlülük  yönteminin benimsendiği görülmüştür. Yükümlülük yöntemi 

bilanço odaklı bir yaklaşım olup, gelir tablosundan daha çok bilanço ile yoğun 

olarak ilgilenmektedir. Buna göre her bilanço tarihinde ertelenen vergi varlığı 

veya yükümlülüğünün o günün koşullarına göre gelecek dönemlerde 

ödenecek veya geri kazanılacak vergiyi tam olarak yansıtması 

gerekmektedir. Ertelenen vergi tutarı bir kez hesaplandıktan sonra her 

bilanço tarihinde değişen koşullara göre ertelenen defter değerinin tekrar 

hesaplanması gerekir. 

 

Ertelenmiş vergiler, cari dönem ve gelecek dönemlerde uygulanacak 

vergi oranları dikkate alınarak, önceki dönemler ve cari dönemde gelecek 

dönemlerde ödenmesi ya da geri kazanılması tahmin edilen vergi miktarını 
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yansıtacak şekilde hesaplanmalıdır. Dolayısıyla hesaplanan ertelenen vergi 

tutarı işletmenin gelecek dönemlerde uygulanacak vergi düzenlemelerine 

ilişkin beklentilerini yansıtmaktadır41. 

 
 

3.8. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

Muhasebe Standardına göre; indirilebilir geçici farklar ertelenmiş vergi 

varlığı olarak düşünülüp muhasebeleştirme yapılırken, kalan tüm 

vergilendirilebilir geçici farklar ise ertelenmiş vergi yükümlülüğü (borcu) 

olarak dikkate alınır ve muhasebeleştirilir. 

 
Vergilendirilebilir Geçici Farklar                            Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                  
                                                                                                                  ( Vergi Borcu ) 
 
İndirilebilir Geçici Farklar                                        Ertelenmiş Vergi Varlığı  
                                                                                                                 (Vergi Alacağı ) 

 

Vergilendirilebilir ve İndirilebilir geçici farklara tezimizin önceki 

bölümlerinde değinilmişti, bu bölümde de bu farklara tekrar değinilerek farka 

neden olan unsurlar tek tek ele alınıp hesaplanarak incelenecektir. 

 
3.8.1. Ertelenmiş Vergi Varlığı ve İndirilebilir Geçici Farklar 

 
 Ertelenmiş vergi varlığı, indirilebilecek geçici farklar, kullanılmayan 

mali zararlar ile kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarının ileriye doğru 

taşınması nedeniyle gelecek dönemlerde geri kazanılabilir vergi tutarını 

açıklamaktadır. Vergisel açıdan indirilebilir gider niteliğindeki bütün geçici 

farklar için, ileriki dönemlerde bu giderlerin indirilmesine yetecek kadar 

vergiye tabi gelir oluşacağının muhtemel olması koşuluyla ve ertelenmiş vergi 
                                                
41 Seda Erpek, “Ertelenen Vergi Ve Ertelenen Verginin Finansal Tablolarda Raporlanması”, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, 
s.50. 
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varlığının aşağıda sayılan işlemler sonucunda bir varlık veya borcun ilk 

muhasebeleştirilmesinden kaynaklanmamış olması halinde ertelenmiş vergi 

varlığı muhasebeleştirilir. Bir borcun defter değeri tutarında bir ekonomik 

fayda içeren kaynakların gelecek dönemlerde işletmeden çıkacağını ve 

borcun böylece kapatılacağını gösterir. Kaynaklar işletmeden çıkarken,  

bunların tutarlarının tamamı veya bir kısım borcun muhasebeleştirildiği 

dönemden sonra gelen, çıkışların olduğu dönemlerin vergiye tabi kârının 

tespitinde gider olarak indirilebilir. Böyle durumlarda, bir borcun defter değeri 

ile vergiye esas değeri arasında geçici bir fark doğar. Buna bağlı  olarak da, 

ileriki dönemlerde bu farka ilişkin borç tutarının vergiye tabi kârın tespitinde 

gider olarak indirilmesine izin verildiğinde geri kazanılacak vergileri ifade 

eden bir ertelenmiş vergi varlığı oluşturur. Aynı şekilde, eğer bir varlığın 

defter değeri vergiye esas değerinden daha az ise, aradaki fark ilerideki 

dönemlerde geri kazanılacak vergileri belirten, ertelenmiş vergi varlığının 

doğmasına neden olur.42. 

 

TMS-12  ise indirilebilir geçici farklar ve ertelenen vergi varlığı  için şu 

şekilde açıklama yapmıştır: Vergisel açıdan indirilebilir gider niteliğindeki 

bütün geçici farklar için, ileriki dönemlerde bu giderlerin indirilmesine yetecek 

kadar vergiye tabi gelir oluşacağının muhtemel olması koşuluyla ve 

ertelenmiş vergi varlığının aşağıda sayılan işlemler sonucunda bir varlık veya 

borcun ilk muhasebeleştirilmesinden kaynaklanmamış olması halinde 

ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. Buna göre ; 

a) İşlemin  işletme birleşmesi olmadığı,  ve  

b) İşlemin, muhasebe kârını da vergiye tabi kârı (mali zararı) da 

etkilememesi gerekmektedir.   

 

Ancak, standart yine, “bağlı ortaklıklar, şubeler ve iştirakler ile iş 

ortaklıklarındaki hisseler ile ilgili indirilebilir geçici farklar için standardın  44. 

                                                
42 Yıldıztekin, a.g.m., s.300-301. 
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paragrafı doğrultusunda ertelenmiş vergi varlığı olarak 

muhasebeleştirilmektedir43.” demiştir. 

 

TMS-12’de anlatıldığı şekli ile: Bir borcun muhasebeleştirilmiş olması 

bahsi geçen bu  borcun defter değeri tutarında ekonomik bir fayda içeren 

kaynakların gelecek dönemlerde işletmeden çıkacağını ve borcun bu şekilde 

kapatılacağını göstermektedir. Kaynaklar işletmeden çıkarken, bunların 

tutarlarının tamamı veya bir kısmı borcun muhasebeleştirildiği dönemden 

sonra gelen dönemlerde, çıkışların olduğu dönemlerin vergiye tabi kârının 

tespitinde gider olarak indirilebilmesi söz konusudur. Buna bağlı olarak da, 

ileriki dönemlerde bu farka ilişkin borç tutarının vergiye tabi kârın tespitinde 

gider olarak indirilmesine izin verildiğinde geri kazanılacak vergileri ifade 

eden bir ertelenmiş vergi varlığı oluşmaktadır.  

 

Bu doğrultuda yukarıda sayılan hallerin dışında ertelenmiş vergi 

varlığının muhasebeleştirilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Sonuç olarak, vergi alacağının doğması için aşağıda belirtilen 

durumun oluşması ve yine aşağıda belirtilen formülün uygulanması 

gerekmektedir; 

 
Vergi Değeri> Muhasebe Değeri           İndirilebilir Geçici Fark    Ertelenmiş Vergi Alacağı 

Vergi Değeri< Muhasebe Değeri        İndirilebilir Geçici Fark   Ertelenmiş Vergi Alacağı 

 

Vergi Varlığının Bulunmasını Formülize edecek olursak aşağıdaki 

durum ortaya çıkacak ve vergi alacağı bu şekilde hesaplanacaktır ; 

 

 
                                                
43 ( TMS-12, 44. Paragraf ) Bir işletme bağlı ortaklıklarındaki, şubelerindeki, iştiraklerindeki 
yatırımları ile iş ortaklıklarındaki paylarından kaynaklanan bütün indirilebilir geçici farklar için yalnız 
ve yalnız aşağıdaki durumlarla sınırlı olarak ve her iki durumun da muhtemel olması halinde 
ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirir:  
a) Geçici farklar öngörülebilir bir gelecekteki süre içinde tersine dönecektir; ve  
b) Geçici farkların kullanılmasına yeter tutarlarda vergilendirilebilir gelir olacaktır. 
 



 41 

 
Şekil 4. Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesaplama Formülü 
 

 
 

3.8.2. Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ve Vergilendirilebilir 
Geçici Farklar 

 
Vergilendirilebilir geçici farklar, ertelenmiş vergi ödemesi ile alakalı 

kaynağı oluşturmakta yani ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir 

geçici farklardan oluşmaktadır. Mevcut geçici farklar ise ertelenmiş vergi 

yükümlülüğü ( borcu ) olarak işletmenin hazırlayacağı finansal tablolarda44 

mutlak suretle raporlanmalıdır.  

 

Vergiye tabi geçici farklar aşağıda belirtilen iki durumda ortaya 

çıkmaktadır ; 

 
Vergi Değeri< Muhasebe Değeri        Vergilendirilebilir Geçici Fark            Ertelenmiş Vergi Borcu 

Vergi Değeri> Muhasebe Değeri           Vergilendirilebilir Geçici Fark             Ertelenmiş Vergi Borcu 

 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğünü hesaplamak için ise ortaya çıkan 

vergilendirilebilir geçici farkların mevcut vergi oranı ile çarpılması 

gerekmektedir. Bu işlem de ertelenmiş vergi yükümlülüğünün formülünü 

oluşturmaktadır. 

 

                                                
44 Kullanılacak finansal tabloların, Kamu Gözetimi Kurumunun en son tarihli yayınlamış olduğu 
finansal raporlama örneklerine göre yapılması gerekmektedir. 
http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TMS_Ilke_Kararlari/Ilke_Karari_1.pdf 

 
 
   İndirilebilir Geçici Farklar 

 
 

Vergi 
Oranı 

 
Ertelenmiş 

Vergi Varlığı 
 

 X = 
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TMS-12’ye göre (15.Paragraf); Bütün vergiye tabi geçici farklar için 

ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilir. Ancak aşağıdaki durumlarda 

meydana gelen geçici farklar için ertelenmiş vergi borcu 

muhasebeleştirilmez:  

 

a) Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında;  veya   

 

b) Aşağıdaki işlemler sonucunda oluşan bir varlık veya borcun ilk kez 

muhasebe kayıtlarına alınması sırasında: 

 İşletme birleşmesi niteliğinde olmayan işlemler; ve  

 Oluşmasının ne muhasebe kârını ne de vergiye tabi kârı (mali 

zararı) etkilemediği işlemler.  

 

Ancak, bağlı ortaklıklar, şubeler, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki 

yatırımlar ile ilgili olarak ortaya çıkacak vergiye tabi geçici farklar için, 

standardın 39. paragrafı doğrultusunda, ertelenmiş vergi borcu 

muhasebeleştirilmektedir45. 

 

TMS-12, 16. paragrafta belirtildiği üzere; bir varlığın 

muhasebeleştirilmesi işlemi, ilgili varlığın defter değerinin bir ekonomik yarar 

olarak işletmeye gelecek dönemlerde geri kazanılacağını göstermektedir. Bu 

doğrultuda varlığın defter değeri onun vergiye esas değerini aşıyorsa, bu 

varlık nedeniyle ileride muhasebe kârının tespitinde gider yazılabilecek tutar 

vergi mevzuatına göre gider yazılabilecek tutarı aşıyor anlamına gelmektedir. 

Ortaya çıkan bu fark, vergiye tabi bir geçici fark olacak ve sonuçta oluşan 

gelir vergilerini gelecek dönemlerde ödeme yükümlülüğü ise bir ertelenmiş 

vergi borcu olacaktır. İşletme bu varlığın defter değerini geri kazandıkça 

                                                
45 ( TMS-12, 39. Paragraf ) Bir işletme bağlı ortaklıklarındaki, şubelerindeki, iştiraklerindeki 
yatırımları ve iş ortaklarındaki hisseleri ile ilgili tüm vergilendirilebilir geçici farklar için, aşağıdaki 
her iki koşulun da mevcut olduğu durumlar hariç, ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirir:  
a) Ana ortaklık, yatırımcı veya iş ortaklığındaki ortak olarak işletme geçici farkların tersine dönme 

zamanlarını kontrol edebilmektedir; ve 
b) Büyük bir ihtimalle geçici fark öngörülebilen bir gelecekteki süre içinde tersine dönmeyecektir.   
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vergilendirilebilir geçici fark tersine dönecek ve vergiye tabi kâr ortaya 

çıkacaktır. Bu durumda, işletmeden vergi ödemeleri şeklinde ekonomik fayda 

çıkışı olmuş olacaktır.  Bu yüzden,  Standart,  15 ve 39 uncu Paragraflarda 

tanımlananların dışındaki bütün durumlarda ertelenmiş vergi borcu 

muhasebeleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

  

 

3.8.3. Ertelenmiş Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Hususunda 
Uygulanan Yasal Düzenlemeler 

 
Ertelenmiş verilerin muhasebeleştirilmesi hususunda işletmelerin 

uyacakları esaslar TMS-12 Gelir Vergileri Standardında belirlenmiştir. 

Muhasebeleştirme yapılırken dikkate alınacak yasal düzenlemeler bu 

standarda hükümleri doğrultusunda olacaktır. Bu konuda TMS-12, 15. 

paragrafta muhasebeleştirme konusu şu şekilde açıklanmıştır : “ Bütün 

vergiye tabi geçici farklar için ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilir. 

Ancak aşağıdaki durumlarda meydana gelen geçici farklar için ertelenmiş 

vergi borcu muhasebeleştirilmez: 

a) Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında veya 

b) Aşağıdaki işlemler sonucunda oluşan bir varlık veya borcun ilk 

muhasebeleştirilmesi sırasında: 

i. İşletme birleşmesi niteliğinde olmayan işlemler ve 

ii. Oluşmasının ne muhasebe kârını ne de vergiye tabi kârı (mali 

zararı) etkilemediği işlemler muhasebeleştirilmez. 

 

Ancak, bağlı ortaklıklar, şubeler, iştirakler ve müşterek anlaşmalardaki 

yatırımlar ile ilgili olarak ortaya çıkan vergiye tabi geçici farklar için, 

ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilir. Bir varlığın muhasebeleştirilmesi 

işlemi, ilgili varlığın defter değerinin bir ekonomik yarar olarak işletmeye 

gelecek dönemlerde geri kazanılacağını gösterir. Eğer varlığın defter değeri 

onun vergiye esas değerini aşarsa, bu varlık nedeniyle ileride muhasebe 

kârının tespitinde gider yazılabilecek tutar vergi mevzuatına göre gider 
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yazılabilecek tutarı aşıyor demektir. Bu fark, vergiye tabi bir geçici farktır ve 

sonuçta oluşan gelir vergilerini gelecek dönemlerde ödeme yükümlülüğü ise 

bir ertelenmiş vergi borcudur. İşletme bu varlığın defter değerini geri 

kazandıkça vergilendirilebilir geçici fark tersine dönecek ve vergiye tabi kâr 

ortaya çıkacaktır. Bu durumda, işletmeden vergi ödemeleri şeklinde 

ekonomik fayda çıkışı olacaktır. Bu nedenle, bu Standart, tanımlanan istisnai 

durumlar dışındaki bütün durumlarda ertelenmiş vergi borcunun 

muhasebeleştirilmesini zorunlu kılmaktadır”. Ertelenmiş verginin 

muhasebeleştirilmesi aşamasından önce hesaplanması gerekmektedir. 

 Tezimizin önceki bölümlerinde hesaplamalara ilişkin örnekler 

verilmiştir. Hesaplamaya ilişkin hususlar aşağıda tekrar belirtilmiştir. 

 

3.8.4. Ertelenmiş Vergilerin Hesaplanması Aşaması 

 
Ertelenmiş vergilerin muhasebeleştirilme işlemi yapılmadan önce, 

ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve ardından 

hesaplanması yapılacaktır. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen tablo uyarınca 

vergiyi hesaplamak için belirtilen adımların tamamlanması gerekmektedir.  

 

Mevcut dönem vergilerinin muhasebeleştirilmesi 
 

Vergilendirilebilir kârı etkileyebilecek varlık ve borçların belirlenmesi 
 

Varlık ve borçların vergiye esas değerlerinin belirlenmesi 
 

Geçici farkların hesaplanması 
 

Ertelenmiş vergi borcu ya da alacağının muhasebeleştirilmesi 
 

Ertelenmiş verginin hesaplanması için öncelikle aktif ve pasifte yer 

alan her bir bilanço kalemi geçici farklar bakımından incelenmelidir. Bunun 

için bilançoda yer alan kalemlerin muhasebe değerleri ile vergi değerleri 
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arasındaki farklar alınarak bir özetleme yapılmalıdır. Söz konusu 

özetlemeden sonra bilançonun aktifi ve pasifi kendi içinde netleştirilmektedir. 

Diğer bir ifade ile aktif kalemlerin farkları toplanıp ya indirilebilir geçici fark ya 

da vergilendirilebilir geçici fark olmak üzere bilançonun aktifinde ağırlıklı olan 

geçici fark hesaplanmalıdır. Bu işlemin aynısı bilançonun pasifi için de 

yapılmalıdır. Bir  sonraki adımda ise bilanço genelinde geçerli olan etkin farkı 

bulmak üzere aktif ve pasif için bulunan farklar karşılıklı olarak 

netleştirilmelidir. Bu aşamadan sonra bilançoda raporlanmak üzere 

ertelenmiş vergi borcu ya da ertelenmiş vergi alacağı hesaplanmalıdır. Bunun 

için bilançonun geneline hakim olan geçici fark tutarı ile cari dönem vergi 

oranı çarpılır ve  indirilebilir geçici fark tutarı vergi oranı ile çarpıldığında 

ertelenmiş vergi alacağına, vergilendirilebilir geçici fark tutarı vergi oranı ile 

çarpıldığında ise ertelenmiş vergi borcuna ulaşılmaktadır46. 

 

 

3.8.5. Ertelenmiş Vergilerin Muhasebeleştirilmesinde  
Kullanılan Hesaplar 

 
 Geçici farkların doğrudan muhasebeleştirilmesi mümkün 

olmamaktadır. Bu doğrultuda, yıl sonu itibari ile envanter döneminde vergi 

karşılıkları hesaplanırken, geçici farka neden olan varlık ve borçlardan 

kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları  ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri 

hesaplanacaktır. Hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, 

dönem net kârını düzeltecek biçimde kayıtlara alınır. Ülkemizde uygulanan 

tekdüzen hesap planındaki hesap grupları incelendiğinde, ertelenmiş vergi 

alacakları ve borçları için en uygun hesap grubunun ne olacağı konusunda, 

Ayanoğlu(2002) ve Akdoğan(2006) yazdıkları makalelerinde, dönemsellik 

ilkesini bünyesinde barındıran 18-28-38ve 48 nolu hesap gruplarının uygun 

olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, bu iki yazar aynı makalelerinde 

hesaplanacak ertelenmiş vergi alacakları ve vergi borçlarının gelir tablosu ile 

ilişkilendirilmesinde, en uygun hesap grubunun 69 nolu hesap grubu içindeki 
                                                
46 Göğüş, a.g.m.,  s. 22-23. 
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691 nolu hesap olduğunu belirtmişlerdir. Anılan yazarlara göre, ertelenen 

vergi varlığı ve ertelenen vergi alacakları 691 nolu hesabın altında açılacak 

yardımcı hesaplarla izlenmesi gerekir. Ertelenen vergi etkisini izlemekte 

kullanılabilecek hesaplar aşağıda verilmiştir. 

 691.01 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılığı Hesabı 

 691.02Dönem Karı Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Hesabı 

 691.03 Dönem Karı Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 

 692 Dönem Net Kar veya Zararı Hesabı 

 590 Dönem Net Karı 

 591 Dönem Net Zararı 

 182 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 

 282 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 

 382 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Hesabı 

 482 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Hesabı 

TMS 12’nin 15.maddesinde, tüm vergilendirilebilir geçici farklar nedeniyle 

hesaplanacak ertelenmiş vergi borçlarının muhasebeleştirilmesi gerektiği 

ifade edilmektedir. Ancak istisna olarak, şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi 

sırasında, işletme birleşmesi niteliğinde olmayan işlemler sonucunda oluşan 

bir varlık ve borcun ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, oluşmasının ne 

muhasebe kârını nede vergi kârını etkilemeyen işlemler sonucunda oluşan 

bir varlık ve borcun ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ortaya çıkan 

ertelenmiş vergi borçları muhasebeleştirilmemektedirler47. 

 

 

3.8.6. Ertelenmiş Vergilerin Finansal Tablolarda Gösterilmesi 

 
Muhasebe standartları uyarınca işletmelerin hazırlayacakları mali tablolar 

geçici farklar da dahil olmak üzere bütün hesap hareketlerinin özetini 

göstermek zorundadır. Yine standart uyarınca finansal tablolar içinde 

gösterilemeyen bazı durumlar ise dipnotlar gösterilerek kamuoyuna 

                                                
47 Dinç, a.g.m., s. 37-38. 
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açıklanmalıdır. Belirtilen bu durumların tablolarda gösterilmesi ile işletmeler; 

hem varlık ve kaynak durumlarını hem de kâr/zarar durumlarını gerçekçi 

olarak raporlamış olacaklardır. 

 

İşletmeler hazırladıkları finansal tablolarda özellikle geçici farkların etkileri 

olan veri varlığı ve vergi yükümlülüklerini göstermezlerse muhasebe 

standartları ile uyumlu ve güncel finansal tablolar hazırlamış olmayacaklardır. 

 

TMS-12 standardı doğrultusunda hazırlanacak olan mali tablolar ise 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun 20.05.2013 

tarihinde yayımlanan 2013’e 1 sayılı Finansal Tablo Kullanım Rehberi48 

dikkate alınarak düzenlenmelidir. 

 

 Türkiye Muhasebe Standartları, “Netleştirmeye” müsaade etmektedir. 

Solo mali tablolarda sadece ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü 

bulunması gereği olarak netleştirmeye müsaade edilmektedir. 

 

 TMS 12’ye göre geçici farkların vergi etkisi, ertelenmiş vergi gideri 

veya ertelenmiş vergi geliri olarak gelir tablosunda gösterilirken, ertelenmiş 

vergi varlığı veya ertelenmiş vergi borcu olarak da finansal durum tablosunda 

gösterilmelidir49. 

 

Tezin muhasebeleştirme kısmında ilgili hesaplara aktarılan geçi farkların, 

yayımlanan bu rehber ışığında finansal tabloların hangi bölümlerinde 

gösterilecekleri anlatılacaktır. 

 

3.8.6.1. Ertelenmiş Vergilerin Finansal Durum Tablosunda     
(Bilanço) Gösterilmesi ve Bilançodaki Yeri 

 

                                                
48 http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TMS_Ilke_Kararlari/Ilke_Karari_1.pdf 
49 Aslan, a.g.e., s.149. 
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Bir önceki başlıkta bahsettiğimiz “Finansal Tablo Kullanım Rehberi” 

yayımlanmamış iken  vergi varlığı ve yükümlülüklerinin bilançoda ne şekilde 

ve hangi bölümlerde raporlanacağı standarttan anlaşılmamaktadır. 

Standartta sadece ertelenmiş olan vergi yükümlülükleri ve veri varlıklarının 

cari dönemdekilerden ayrı gösterilmesi hususuna değinilmiş ve daha çok 

dipnotlarda gösterilmesi gereken bilgiler açıklanmıştır. Fakat yayımlanan bu 

rehber ile bahsi geçen hesapların bilançonun hangi bölümünde ve ne şekilde 

raporlanacağı açıklığa kavuşmuş ve işletmelerdeki muhasebe 

uygulayıcılarına kolaylık sağlanmıştır. 

 

Standarttan da anlaşılacağı üzere ertelenen vergi varlığı ve 

yükümlülükleri cari dönem varlık ve yükümlülüklerinden ayrı tutulmakta ve 

finansal  durum tablosunda ayrı bir bölümde gösterilmesi gereğinden 

bahsedilmektedir. Bu doğrultuda standardın varlık ve yükümlülükleri cari olan 

ve olmayan olarak ayırdığı anlaşılmaktadır. Finansal durum tablosu 

düşünüldüğünde, cari varlıklar için dönen varlıklar, cari olmayan varlıklar için 

ise duran varlıklar bölümleri kullanılacaktır. Aynı şekilde cari yükümlülükler 

için kısa vadeli yabancı kaynaklar bölümü dikkate alınırken cari olmayan 

yükümlülükler için ise uzun vadeli yabancı kaynaklar bölümü dikkate 

alınacaktır. Sonuç olarak, ertelenmiş vergi varlıkları duran varlıklar 

bölümünde yer alırken ertelenmiş vergi yükümlülükleri ise uzun vadeli 

yabancı kaynaklar bölümünde yer alacaktır. Geçici farkların etkilerinin 

ortadan kalkması sonucunda ise vergi etkisi de ortadan kalkmış olacağı için 

cari olmayan varlık ve yükümlülükleri yerini cari varlık ve yükümlülüklerine 

bırakacak yani dönen varlıklar ya da kısa vadeli yabancı kaynaklar 

bölümlerine geçiş yapacaklardır.TMS-12’ de ertelenmiş vergi borçları ve 

alacaklarının ayrı ayrı mı yoksa birbirlerinden mahsup edilerek mi 

gösterilmesi gerektiği belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar ise aşağıdaki 

gibidir;  

a)  Muhasebeleştirilmiş tutarları birbirlerine mahsup etme konusunda    

yasal hakka sahip olunması, 
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 b) Ya net tutar üzerinden ödeme veya tahsilat yapılması ya da       

tahsilatın ve ödemenin ayrı ayrı ancak aynı anda yapılıyor olması. 

 

TMS-12, 77. paragrafa göre ise ; “Her ne kadar dönem vergi varlığı ve 

vergi borcu ayrı ayrı hesaplanıp ayrı ayrı muhasebeleştirilse de finansal 

durum tablosunda (bilançoda) , “TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum” 

Standardındaki kriterlere benzer kriterlere uymak koşulu ile mahsup 

edebilirler. Bir işletmenin dönem vergi varlığı ve dönem vergi borcu aynı vergi 

idaresi ile ilgili ise ve vergi idaresi tek bir net ödeme almayı veya net ödeme 

yapmayı mümkün kılmışsa, normal olarak işletmenin yasal olarak 

muhasebeleştirilmiş tutarları mahsup etme hakkı vardır”. denilmektedir. 

Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüklerinin Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun yayınlamış olduğu Finansal 

Durum Tablosundaki yerleri aşağıda gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 Vergi Alacağının, Finansal Durum tablosunda şekilde görüldüğü üzere 

duran varlıklar içinde gösterilmesi gerekmektedir. 



 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 Vergi Borcunun, Finansal Durum tablosunda şekilde görüldüğü üzere 

uzun vadeli yükümlülükler içinde gösterilmesi gerekmektedir. 

 

 

3.8.6.2. Ertelenmiş Vergilerin Kâr Veya Zarar Ve Diğer 

Kapsamlı Gelir Tablosu’nda Gösterilmesi ve Gelir 
Tablosundaki Yeri 

 
 Kâr Veya Zarar Ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda cari dönem vergi 

gideri ile ertelenmiş vergiler birbirlerinden ayrı olarak gösterilmektedirler. Bu 
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şekilde isletmelerin cari dönemde elde ettikleri ticari (muhasebe) kâr rakamı 

üzerinden hesaplanan vergi giderini oluşturan, mali (vergilendirilebilir) kâr 

üzerinden hesaplanan “ödenecek vergi” rakamı ile isletmenin gelecek 

dönemlere devredeceği “ertelenmiş vergi” rakamının ayrı ayrı gösterilmesi 

sağlanmaktadır. Ertelenmiş vergi borcu rakamında meydana gelen bir artış 

işletmenin kâr zarar tablosunda negatif bir etki yaratırken ertelenmiş vergi 

borcu rakamında meydana gelen bir azalış isletmenin kâr zarar tablosunda 

pozitif bir etki göstermektedir. Bir başka ifade ile ertelenmiş vergi borcunda 

meydana gelen bir artış kâr zarar tablosuna gider olarak yansımakta iken 

ertelenmiş vergi borcunda meydana gelen bir azalış kâr zarar tablosuna gelir 

olarak gösterilmektedir50. 

 

 TMS 12, 59. paragrafta ertelenmiş verginin doğuşu ve gelir tablosuna 

aktarılması ile ilgili olarak şu şekilde bir açıklama getirilmiştir; Ertelenmiş 

vergi borçlarının ve ertelenmiş vergi varlıklarının çoğu, bir gelir veya bir 

giderin bir dönemin muhasebe kârının hesabında dikkate alınmış olması 

ancak vergiye tabi kâr açısından o dönemden farklı bir dönemde dikkate 

alınmış olması nedeniyle oluşmaktadır. Ortaya çıkan bu ertelenmiş vergi gelir 

tablosunda muhasebeleştirilir. Aşağıdaki durumlar örnek olarak verilmiştir: 

 

 a) Oluşmalarını takiben tahsil edilen faiz, isim hakkı, ve temettü 

gelirleri muhasebe kârına, “TMS 18 Hasılat” Standardı uyarınca zaman 

orantılı esasa göre dahil edilir; fakat vergi mevzuatı nakit esasına göre gelir 

yazmayı öngörüyorsa, tahsil edildiklerinde vergiye tabi kâra (mali zarara) gelir 

yazılabilmeleri söz konusu olabilir,  

 b) Maddi olmayan duran varlıkların maliyeti “TMS 38 Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar” Standardı uyarınca aktifleştirilir ve kar ya da zarar içerisinde 

amortismana tabi tutulur; ancak vergi mevzuatının izin vermesi durumunda, 

bu maliyetlerin oluştuklarında gider yazılabilmeleri söz konusu olabilir. 

 

                                                
50 Yıldırım, a.g.e., s.81. 
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 TMS 12, 63. paragrafta ise bazı istisnai durumlardan şu şekilde 

bahsedilmiştir; Bazı istisnai durumlarda kâr veya zarar dışında 

muhasebeleştirilmiş (diğer kapsamlı gelir veya ya da doğrudan öz 

kaynaklarda) kalemlerle ilgili olan dönem vergisi ve ertelenmiş vergi 

tutarlarını belirlemek zordur. Aşağıdaki durumlarda bu zorluk ortaya çıkabilir: 

 

 a) Verginin artan oranlı olması halinde vergiye tabi kârın (mali zararın) 

içinde yer alan belirli bir kaleme hangi vergi oranının uygulanacağının 

belirlenmesi mümkün değilse, 

 

 b) Vergi oranında veya vergi düzenlemelerinde, daha önce öz 

kaynağa gider veya gelir yazılmış ve ertelenmiş vergi varlığı veya borcuna 

neden olmuş bir kalemin tamamını veya bir kısmını etkileyen bir değişiklik 

olmuşsa veya 

 

 c) Bir işletme daha önce öz kaynağa borç veya alacak kaydetmiş 

olduğu bir kalemin tamamı veya bir kısmı ile ilgili olarak önceden 

muhasebeleştirmemiş olduğu ertelenmiş vergi varlığını muhasebeleştirmeye 

veya önceden tamamını muhasebeleştirmiş olduğu durumda, tamamının 

değil bir kısmının muhasebeleştirilmiş olması gerektiğine karar verildiği 

durumlarda söz konusudur. 

 

 Yukarıdaki durumlarda, dönem vergisi ve ertelenmiş vergi sonucunu 

doğuran kâr veya zarar dışında muhasebeleştirilmiş kalemlerle ilgili dönem 

vergisi ve ertelenmiş vergi yürürlükteki vergi kanunlarına göre uygun olacak 

bir orantılı dağıtım yöntemiyle veya içinde bulunulan koşullarda kullanımı 

daha uygun olan bir başka yöntemle dağıtılarak bulunabilinir. 

 

 Kapsamlı Gelir Tablosunda raporlanacak vergi gideri (gelirinin) ise 

TMS 12, 80. paragrafta belirtildiği üzere aşağıdaki unsurları kapsaması 

gerekmektedir; 
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a) Dönem vergi gideri (geliri) 

b) Dönem vergisinin ilgili olduğu dönemde önceki dönem vergileri ile ilgili 

olarak yapılan düzeltmeler, 

c) Bu dönemde meydana gelen veya bu dönemde tersine dönen 

zamanlama farklarının ertelenmiş vergi gideri (geliri) tutarları, 

d) Vergi oranlarındaki değişiklikler veya yeni konulan vergiler nedeniyle 

meydana gelen ertelenmiş vergi gideri (geliri) tutarları, 

e) Önceki dönemlerde muhasebeleştirilmemiş mali zarar, vergi avantajı 

veya geçici farkların bu dönemde muhasebeleştirilmesinin dönem 

vergi giderinde yarattığı vergi azalması tutarı, 

f)  Önceki dönemlerde muhasebeleştirilmiş mali zarar, vergi avantajı 

veya geçici farkların bu dönemin ertelenmiş vergi giderinde yarattığı 

vergi azalmasının tutarı, 

g) Ertelenmiş vergi varlığında, ilgili varlığın defter değerinde yapılan 

azaltmalar veya önceki defter değeri azaltmalarının bu dönem geri 

alınması nedeniyle meydana gelen değişikliklerin yarattığı ertelenmiş 

vergi giderinin tutarı, 

h) Muhasebe politikalarında yapılan değişiklikler ve hataların düzeltilmesi 

sonucunda, geriye dönük olarak muhasebeleştirilemedikleri için 

dönem gelir veya giderinde gösterilen tutarlarla ilgili ertelenmiş vergi 

gideri (gelir) tutarlarıdır. 

 

 

 Ertelenmiş Vergi Gider/Geliri Kapsamlı Gelir Tablosunda aşağıda 

belirtildiği gibi gösterilmektedir. Verilen tablo ise Kamu Gözetimi Muhasebe 

ve Denetim Standartları Kurumu’nun yayınlamış olduğu ilke kararı 

kapsamında belirtilen Kâr veya Zarar ve Kapsamlı Gelir Tablosundan 

alınmıştır. 
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KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 
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KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.9. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞINI ORTAYA ÇIKARTAN 
UNSURLAR 

 

Yukarıda bahsettiğimiz üzere belirli durumlarda mali kâr ile ticari kâr 

arasında farklılık oluşması sonucu indirilebilir geçici farklar (İGF) ortaya 

çıkmaktaydı. Tezimizin bu bölümünde ise bahsettiğimiz bu indirilebilir geçici 

farkların neler olduğuna yani bu farkları hangi unsurların ortaya çıkarttığına 
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değinilecektir. Ayrıca TMS-12’nin de  24-36. paragrafları arasında indirilebilir 

geçici farka neden olan uygulamalar anlatılmaktadır. 

 
 

3.9.1. Kıdem Tazminatından Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi 
Varlığı 

 
1475 Sayılı İş Kanununa göre kıdem tazminatı;  bir yıllık çalışma süresini 

dolduran işçinin iş sözleşmesinin kanunda sayılan nedenlerden biriyle sona 

ermesi durumunda, işverence işçiye ya da mirasçılarına yapılacak bir 

ödeme olarak tanımlanmaktadır. 

 

Kıdem tazminatı, isten ayrılan isçiye, işveren tarafından yapılan ödemedir. 

İşçinin isten ayrılış nedeni, emeklilik, hastalık, askerlik ya da isten atılma 

olabilmektedir. Kıdem tazminatı işletme için ödenmesi koşula bağlı bir borç 

niteliği taşımakta olup, karşılığın işletmenin giderleri arasında yer alması 

gerekir. Kıdem tazminatı karşılığının ayrılması muhasebenin ihtiyatlılık ve 

dönemsellik kavramlarının bir sonucudur. Bu şekilde karşılık ayrıldığı 

dönemde gösterilerek işletmenin dönem giderleriyle ilgili doğru bilgiler 

sağlanabilmektedir51. 

 

Vergi yasalarına göre işletmelerin kıdem tazminatı karşılığı ayırmak 

zorunlulukları yoktur. Fakat vergi yasaları bakımından kıdem tazminatı 

ödeme işlemi neticesinde kanunen kabul edilmeyen gider kapsamında 

sayılır. Bu yüzden karşılığın ayrıldığı dönemde gider olarak kabul 

edilmeyecek,  mali kar hesaplamasında ticari kâra eklenerek gösterilecektir. 

Ayrılan karşılık için vergi kanunlarınca henüz bir gider kabul edilmediği için 

isletme söz konusu karşılık için fazladan vergi ödemek durumunda kalacak 

ve bu durum karşılığın ödenmesiyle birlikte ortadan kalkacaktır.  

                                                
51 Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, 9.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000, s.469. 
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Standarda göre karşılığın ayrıldığı dönemde fazladan ödenen vergi, gelecek 

dönemlerde indirilecek ve indirilen bu tutar da ertelenmiş vergi varlığı 

hesabın da izlenecektir52. 

 

TMS-12, 26. Paragrafta kıdem tazminatı hususu şu şekilde 

açıklanmıştır: Emeklilik tazminatlarının maliyeti çalışanların hizmet verdikleri 

sürece muhasebe kârının hesabında gider olarak dikkate alınabilir, ancak 

vergisel açıdan ya bir fona yatırıldığında ya da emeklilik halinde çalışana 

ödendiğinde gider yazılabilmesi mümkün olabilir.  Bu durumda borcun defter 

değeri ile genellikle sıfır olan vergiye esas değeri arasında bir indirilebilir 

geçici fark ortaya çıkar. Bu indirilebilir geçici fark da, gelecek dönemlerde 

emeklilik fonlarına ya da emeklilere doğrudan ödeme yapıldığında vergiye 

tabi kârdan indirilmek suretiyle bir ekonomik fayda olarak geri dönecek olan 

bir ertelenmiş vergi varlığı oluşmasına yol açmaktadır. 

 

TMS 1’e (Finansal Tabloların Sunulusu Standardı) göre işverenler, bir 

tam yılı doldurmuş tüm isçiler için kıdem tazminatı ayırma zorunluluğu 

bulunmaktadır. Fakat gelir vergisi kanununun 40. maddesi 3. bendinde, 

ayrılan kıdem tazminatlarının ödenmedikçe vergiden düşülemeyeceği 

belirtilmeydi. Bu durumda, muhasebe standartları gereğince kıdem tazminatı 

karşılığı ayrılsa bile vergi kanunlarına göre ödeme gerçekleşmediği için gider 

olarak kabul edilmemektedir. Örneğin; çalışmaya devam eden bir isçi için 

1000 TL yıllık kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır. Ayrılan karşılığın 

muhasebe değeri 1000 TL’dir. Ancak ödeme söz konusu olmadığı için bu 

karşılığın vergi değeri sıfır olarak kabul edilmektedir. Bu durum sonucunda 

ise aradaki 1000 TL’lik  fark indirilebilir geçici fark olarak tanımlanmaktadır53. 

 
Örnek 54 : 31.12.2012 tarihinde ABC İşletmesinin kıdem tazminatı yükü    

350 000.00 TL’dir. Bu tutarın 100 000.00 TL’si bu yıla ait olup, geri kalan 

                                                
52 Yıldırım, a.g.e., s.57. 
53 Dinç, a.g.m., s.35. 
54 Tekşen, a.g.m., s.303-304. 
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kısmı geçmiş yıllara aittir. İşletme karşılığın tamamını kayda almaya karar 

vermiştir. Geçmiş yıllara ait olan kıdem tazminatlarının karşılanacağı yeteri 

kadar serbest yedek bulunmaktadır. (Vergi oranı % 20’dir.) 

 
 
 Vergi uygulamaları, çalışanlara ödenen kıdem tazminatlarının ödendiği 

zaman gider yazılmasını öngörmektedir. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan 

Faydalar Standardı’nın 126. maddesi çalışanların ilgili hizmeti verdikleri 

sürenin on iki ay veya daha sonrasında ödenecek kâr paylaşımı veya 

ikramiye borçları için kıdem tazminatı ayrılması gerektiğini belirtmektedir. 

Aynı zamanda çalışanlar için ileriki tarihlerde meydana gelebilecek olası isten 

çıkarmalar nedeniyle her raporlama döneminde kıdem tazminatı karşılığı 

ayrılması gerektiğini ve bu kıdem tazminatı karşılığının da reel iskonto oranı 

ile iskonto edilip finansal tablolarda gösterilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

 

  Çalışanlara sağlanan bazı faydalar bunların ayrılma sebeplerinden 

bağımsız olarak ödenmektedir. Bu gibi tazminatların ödeneceği kesindir 

(herhangi bir hak ediş veya asgari hizmet koşulu çerçevesinde). Fakat bu 

ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceği belli değildir. Bu gibi tazminatlar 

bazı ülkelerde işten ayrılma tazminatı veya işten ayrılma karşılıkları olarak 

ifade edilseler de işten ayrılma tazminatından çok, işten ayrılma sonrası 

sağlanan faydalardır ve işletme bunları işten ayrılma sonrası sağlanan fayda 

olarak muhasebeleştirmektedir. Buna göre dönem sonunda yapılacak olan 

muhasebe kaydı ise şu şekilde olacaktır. 

  

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 

OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER HS. 

             KIDEM TAZMİNATI KARSILIĞI HS. 

 

100 000.00 

250 000.00 

 

 

 

350 000.00 

  

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER BORÇLU HS. 

           KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER     

           ALACAKLI HS. 

 

100 000.00 

 

 

100 000.00 
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 Muhasebe standartlarına göre yapılan muhasebe kaydı sonucunda 

ayrılan kıdem tazminatı karşılığının muhasebe değeri 100 000.00 TL’dir. 

Fakat ödeme gerçekleşmediği için ayrılan karşılığın vergi değeri sıfır olarak 

kabul edilmektedir. Vergi mevzuatı ve muhasebe standartları arasındaki bu 

farklı yaklaşım sonucunda, kıdem tazminatı karşılığı nedeniyle 100 000.00 

TL’lik geçici bir fark oluşmakta ve bu geçici fark ertelenmiş vergi varlığına 

neden olmaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı ayrılmasından kaynaklanan 

ertelenmiş vergi varlığı aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilecektir. 

 

  

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI HS. 

          ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ                                   

          OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER HS. 

 

100 00.00 

 

 

 

20 000.00 

80 000.00 

 

 
3.9.2. Amortisman Uygulamaları Bakımından Ertelenmiş Vergi 

Varlığı 
 

Vergi Usul Kanunu’na göre amortisman;  21.01.1983 tarih ve 2791 sayılı 

Kanunun 6. maddesi ile değişik “Amortisman Mevzuu” başlıklı 313. 

maddesinde, amortisman ile ilgili, “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve 

yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan 

gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen 

iktisadi kıymetlerin, (Bahsi geçen kıymetler;  Gayrimenkullerin mütemmim 

cüzleri ve teferruatı, Tesisat ve makinalar; Gemiler ve diğer taşıtlar, Gayri 

maddi hakları) alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci 

kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, kanun hükümlerine göre yok 

edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

TMS-12 uyarınca amortisman hususunda oluşacak geçici farklar ve 

ertelenmiş vergi varlığı ile alakalı olarak şu şekilde bir değerlendirme 

yapılmıştır; Muhasebe kârının (zararının) tespitinde dikkate alınan 
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amortisman, vergiye tabi kârın (mali zararın) tespitinde dikkate alınan 

amortismandan farklı olabilmektedir.  

 

Bir varlığın defter değeri ile o varlığın vergiye esas değeri, varlığın kendi 

maliyetinden o varlıkla ilgili olarak vergi mevzuatının içinde bulunulan 

dönemin ve önceki dönemlerin vergiye tabi kârları tespit edilirken izin verdiği 

bütün indirimler düşüldükten sonra kalan tutardır, arasındaki fark geçici 

farktır. Vergi açısından hızlandırılmış amortisman uygulanması durumunda 

ertelenmiş vergi borcu doğuran vergiye tabi bir geçici fark ortaya çıkmaktadır. 

(Vergi açısından uygulanan amortismanın ticari muhasebede uygulanan 

amortismandan daha yavaş olması halinde indirilebilir bir geçici fark oluşur ve 

ertelenmiş vergi varlığı doğmaktadır.) 

 

TMS-12’nin amortismanla ilgili yaptığı bu değerlendirmeye dayanarak 

amortisman açısından ertelenmiş vergi varlığının belirli durumlarda ortaya 

çıktığı görülmektedir. Bu durumlar ise, amortisman hesaplama süresinin 

belirlenmesi ve uygulanacak olan amortisman yönteminin belirlenmesi 

aşamasında oluşan farklardır. 

 

Yukarda bahsedilen durumları kısaca iki başlık halinde açıklayacak 

olursak; 

 

a) Amortisman Süresinin Belirlenmesinden Kaynaklanan Geçici 
Farklar 

 

Amortisman ayrılma süresi konusunda muhasebe ilkelerine göre, 

amortismana tabi varlıkların faydalı ömrünün belirlenmesi hususunda 

işletmeleri serbest bırakması yani süre olarak varlığın kullanılabileceği tahmin 

edilen zamanın esas alınması, V.U.K’ na göre ise vergi kuralları 

çerçevesinde faydalı ömrün belirlenmesi sonucu söz konusu fark 

oluşmaktadır. Bu doğrultuda belirlenen süreler arasındaki fark ise ertelenmiş 

vergi yükümlülüğü ya da ertelenmiş vergi varlığını doğurabilmektedir. 
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b) Uygulanacak Amortisman Yönteminden Kaynaklanan Geçici 

Farklar 
 

Amortisman yöntemlerinin uygulanması hususunda işletmelere 

muhasebe kuralları serbestlik tanıyarak istenilen yöntemlerin 

uygulanabileceğini öngörmüştür. Fakat vergi mevzuatının belirli yöntemlerin 

kullanılmasını şart koştuğu durumlarda kullanılan yöntem ile mevzuat 

açısından olması gereken yöntem arasında belirli farklılıklar oluşabilmektedir. 

Bu farklar vergi yükümlülüğü olabileceği gibi vergi varlığı da olabilmektedir. 

 

Amortisman tutarı belirlenirken, amortisman yöntemi açısından ortaya 

çıkan geçici farklar ise; seçilip uygulanacak olan yöntem isletmenin vergi 

tutarını belirlemede etkili olmaktadır. Uygulanan yöntem amortismana tabi 

tutulacak olan varlığın maliyetinin dönemlere dağıtılması ile alakalı 

olmaktadır. TMS-16’da amortisman yöntemi doğrusal, hızlandırılmış ve 

üretim miktarına dayalı olarak üç yöntem olarak belirtilmiştir. Ülkemizde ise 

bu yöntemlerden doğrusal ve hızlandırılmış amortisman yöntemleri hali 

hazırda uygulanmaktadır. TMS-16 “Maddi Duran Varlıklar” standardında bu 

üç yöntem sayılmış olmasına rağmen gerek duyuldukça diğer amortisman 

yöntemlerinin de kullanılabileceğinden bahsedilmiştir55. 

 
Örnek 56 : XYZ İşletmesi 01.01.2013 tarihinde 120 000.00 TL’lik bir makine 

satın almış bulunmaktadır. İşletme aldığı bu makine için amortisman yöntemi 

olarak doğrusal amortisman yöntemini seçmiştir. İşletmenin tahminine göre 

ise makinenin faydalı ömrü 5 yıldır. Vergi mevzuatına göre ise ömür 10 yıldır. 

 

 Yukarıda bahsedilen durumda muhasebe standartlarına göre yıllık 

amortisman tutarı 24 000.00 TL iken, vergi mevzuatına göre ise 12 000.00 

TL’dir. Bu yüzden muhasebe standartlarına göre hesaplanan vergi öncesi kâr 
                                                
55 Süer, a.g.e., s.209. 
56 Örnek belirtilen tezden uyarlanarak hazırlanmıştır. (Aslan, a.g.e., s.107-108.) 
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tutarı, vergi mevzuatına göre hesaplanan tutardan 12 000.00 TL düşük 

olacaktır. Bu durumda vergi değeri muhasebe değerinden daha düşük olduğu 

için aradaki fark indirilebilir geçici fark ve bunun sonucunda da ertelenmiş 

vergi alacağı söz konusu olacaktır. 
Vergi Değeri < Muhasebe Değeri                           İndirilebilir Geçici Fark 

 

                                                                                                       (Fark * Vergi Oranı) 

       

              Ertelenmiş Vergi Alacağı 

 

 İşletmenin vergi öncesi kârının 200 000.00 TL olduğu ve vergi oranının 

da %20 olduğu varsayılacak olursa durum aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 

 

 
Muhasebe Standartlarına 

Göre 
Vergi Mevzuatına Göre 

Vergi Öncesi Kâr 176 000.00 188 000.00 

Vergi (%20) 35 200.00 37 600.00 

Vergi Sonrası Kâr 140 800.00 150 400.00 

 

Ertelenmiş vergi varlığı tutarı, muhasebe standartları ve vergi 

mevzuatına göre hesaplanan amortisman tutarları arasında oluşan indirilebilir 

geçici farkın vergi oranı ile çarpılması ile aşağıdaki şekilde bulunur ve 

ertelenmiş vergi etkisi yine aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir. 

 

 24 000.00 – 12 000.00 = 12 000.00 TL * 0.20 = 2 400.00 TL 

 

  

VERGİ GİDERİ HS HS. ( Gelir Tablosu ) 

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HS. 

                             ÖDENECEK VERGİ HESABI 

           

 

35 200.00 

2 400.00 

 

 

 

37 600.00 

 



 63 

 Muhasebe standartlarına göre işletmenin cari dönem vergi gideri 35 

200.00 TL iken ödeyeceği vergi ise 37 600.00 TL olmaktadır. Bu iki değerden 

kaynaklanan indirilebilir nitelikteki geçici farktan kaynaklanan indirilebilir 

geçici fark ise 2 400.00 TL olarak hesaplanmıştır. Bu fark Finansal Durum 

Tablosu ( Bilanço ) ve Gelir Tablosuna da şüpheli ticari alacaklar için verilen 

örnekte olduğu gibi aktarılacak ve tablolardaki yerini alacaktır. 

 

 

3.9.3. İşletme Birleşmeleri Bakımından Ertelenmiş Vergi Varlığı 

 

TMS-12, 26. paragrafın (c) bendinde işletme birleşmeleri ile alakalı olarak 

şu şekilde bir açıklama yapılmıştır: Bir işletme; işletme birleşmesinden 

devralınan belirlenebilir varlıkları ve üstlenilen borçları, bazı durumlar 

dışında, devir tarihindeki gerçeğe uygun değerleri üzerinden 

muhasebeleştirir. Elde etme tarihinde üstlenilen bir borçla ilgili maliyet, eğer 

vergi mevzuatı açısından sonraki bir döneme kadar gider olarak 

indirilemiyorsa, ertelenmiş vergi varlığı yaratan bir indirilebilir geçici fark 

oluşur. Edinilen bir belirlenebilir varlığın gerçeğe uygun değeri o varlığın 

vergiye esas olan değerinden daha az olması durumunda da ertelenmiş vergi 

varlığı oluşur. Her iki durumda da oluşan ertelenmiş vergi varlığı şerefiyenin 

tutarını etkiler. 

 

İşletme birleşmeleri yapılırken, işletme birleşmesi ile ilgili değer tespiti 

yapılacaktır. Yapılacak olan değer tespitinde varlıkların ve yükümlülüklerin 

gerçek değerleri dikkate alınacak ve hesaplama bu şekilde yapılacaktır.  

 

Yapılan bu hesaplamalar sonucunda tespit edilmiş olan varlığın gerçek 

değerinin, vergi mevzuatınca belirlenmiş olan vergiye esas değerden daha 

az;  yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin, vergiye esas değerinden fazla 

olması durumu indirilebilir geçici farkın doğmasına sebep olacaktır. 

 
 



 64 

3.9.4. Araştırma Giderleri Bakımından Ertelenmiş Vergi Varlığı 
 

TMS-12, 26.paragrafın (b) bendinde araştırma giderleri için şu şekilde bir 

açıklama yapılmıştır: Araştırma giderleri muhasebeleştirildikleri dönemin 

muhasebe kârının hesabında gider olarak dikkate alınabilirler; ancak vergiye 

esas kârın (mali zararın) tespitinde daha sonraki bir dönemde gider olarak 

indirilmeleri söz konusu olabilmektedir. Araştırma giderlerinin vergi 

mevzuatının gelecek dönemlerde gider olarak yazılmasına izin verdiği tutar 

olan vergiye esas değeri ile sıfır olan defter değeri arasındaki fark, ertelenmiş 

vergi varlığının doğmasına neden olan bir indirilebilir geçici farktır. 

 

Muhasebe kurallarına göre işletmeler araştırma giderlerini ait oldukları 

yıllarla bağlantılı olarak gider gösterebilmektedirler. Fakat yine diğer 

unsurlarda da söz konusu olduğu gibi vergi mevzuatı her araştırma giderinin 

gider olarak gösterilmesini onaylamayabilmektedir. Mevzuat söz konusu 

araştırma giderine onay verene kadar geçen süre zarfı boyunca muhasebe 

ilkelerine göre onaya gerek olmadığı ve giderin giderleştirilebileceği gerçeği 

yüzünden bir indirilebilir fark yani ertelenmiş vergi varlığı doğmuş olacaktır. 

 
 

3.9.5. Bir Varlık veya Borcun İlk Muhasebeleştirilmesi 
Bakımından Ertelenmiş Vergi Varlığı 

 
TMS-12, 33. paragrafta, “Bir varlığın ilk muhasebeleştirmesi esnasında 

ertelenmiş vergi varlığının oluştuğu bir durum; varlığa ilişkin vergiye tabi 

olmayan devlet teşviklerinin ilgili varlığın defter değerinin hesaplanması 

sırasında indirilmiş, ancak amortismana tabi değerinin hesaplanması 

sırasında vergisel açıdan böyle bir indirim yapılmamış olduğu durumda 

geçerli olmaktadır. Bahsedilen bu durumda, varlığın defter değerinin vergiye 

esas değerinden düşük olduğu, indirilebilir geçici bir fark doğar”.  
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“Devlet teşvikleri ertelenmiş gelir olarak da 

muhasebeleştirilebilmektedir. Bu durumda ertelenmiş gelirin defter değeri ve 

sıfır olan vergiye esas değeri arasındaki fark indirilebilir geçici bir fark oluşur. 

İşletme bu iki yöntemden hangisine göre sunum yaparsa yapsın, Standardın 

22.paragrafında açıklanan nedenden dolayı ertelenmiş vergi varlığı 

muhasebeleştirilemez.”57 demektedir. 

  
 

3.9.6. Varlığın Gerçeğe Uygun Değerinden Gösterilmesinden 
Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Varlığı 

 

TMS-12, 26.paragraf (d) bendinde; “Bazı varlıklar gerçeğe uygun 

değerleri ile gösterilebilir ya da bunlar için yeniden değerleme yapılabilir 

ancak vergisel açıdan buna eşit bir düzeltme yapılamamış olabilir. Bir varlığın 

vergiye esas değerinin o varlığın defter değerini aştığı bu gibi durumlarda 

indirilebilir geçici fark ortaya çıkar”. denilmiştir. 

 

Varlıkların  mevcut muhasebe kuralları çerçevesinde defter değerleri 

gerçeğe uygun şekilde düzeltilebilmekte iken,vergi kuralları varlıkların sadece 

bazılarında bu işlemi yapmamıza olanak tanımaktadır. Bu nedenle muhasebe 

kurallarına göre değer güncellemesi yapılabilirken vergi mevzuatı açısından 

aynı değerleme yapılamayabilmektedir. Bunun sonucunda da indirilebilir 

geçici farklar yani vergi varlığı ortaya çıkabilmektedir. Bu duruma  yeniden 

değerleme örnek olarak verilebilmektedir. Yeniden değerleme yapıldığında 

varlığın vergiye tabi kârın hesaplanmasında, yeniden değerlendirmeden aynı 

şekilde etkilendiği için geçici fark oluşmamaktadır. Fakat  vergi mevzuatı, 

bazı varlıkların güncel değerlerini hesaplarken, muhasebe ilkelerine uygun 

şekilde gerçeğe uygun değerine yükselttiğinde vergi açısından bu daha 

                                                
57 ( TMS-12, 22. Paragraf ) Bir varlık veya borcun ilk muhasebeleştirilmesinde geçici bir fark 
meydana gelebilir; örneğin bir varlığın maliyetinin kısmen veya tamamen vergi mevzuatına göre 
indirim konusu yapılamayacak olması halinde böyle bir durum söz konusudur. Bu tür geçici farkların 
muhasebeleştirme yöntemi söz konusu varlığın ilk muhasebeleştirilmesine yol açan işlemin niteliğine 
bağlıdır. 
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yüksek bir değer olarak dikkate alabilmekte ve böyle bir durumda geçici fark 

ortaya çıkabilmektedir. İşte bu oluşan geçici fark sonucunda varlığın gerçeğe 

uygun değeri üzerinden amortisman ayırma yoluyla gelecekte sağlanacak 

ekonomik menfaatler, vergi amaçlı amortisman ayırma yoluyla sağlanacak 

ekonomik menfaatlerden daha az olduğunda yani vergi mevzuatına göre 

değerlemenin daha avantajlı olduğu bir durumda ertelenmiş vergi varlığı 

doğacaktır58. 

 
Örnek 59 : XYZ işletmesi fabrikasında bulunan bir makinesini yeniden 

değerlemeye tabi tutmuştur. Makinenin vergi değeri 140 000.00 TL, gerçeğe 

uygun değeri ise    195 000.00 TL’den 170 000.00 TL’ye düşmüştür. Yapılan 

yeniden değerleme sonucunda makinenin değerinde 25 000.00 TL azalış 

olmuştur. Söz konusu azalış tutarı 25.000 TL indirilebilir bir geçici fark 

oluşturduğundan, ertelenmiş vergi varlığı olarak kayda alınır. Kurumlar 

vergisi oranı %20’ dir (Amortisman ihmal edilmiştir). Bu durumda işlemin 

kaydı aşağıdaki gibi olacaktır; 

Ertelenmiş Vergi Varlığı= 25 000.00 × 0.20 = 5 000.00 TL olacaktır. 

 

  

MDV  YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 

MDV Değer Azalışı 

                                 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR  

 

25 000.00 

 

 

 

25 000.00 

 

                                                
58 Bedri, a.g.e., s.67. 
59 Bahar Çakmakçı, “TMS-12 Gelir Vergileri Standardına Göre Kurum Kazancı Üzerinden 
Hesaplanan Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Ve Finansal Tablolarda Sunulusu,” Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı,  Yüksek Lisans Tezi, 
Zonguldak, 2009, s.76-77. 
 

  

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 

                         ERTELENMİŞ VERGİ FONU     

 

5 000.00 

 

 

5 000.00 
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 Ortaya çıkan ertelenmiş vergi varlığı tutarı gelecekte geri 

kazanılabilecek olan vergi tutarını ifade ettiği için, kazanımın 

gerçekleşmesiyle birlikte ortadan kalkacaktır. Bu durum aynı zamanda oluşan 

geçici farklarında ortadan kalktığının bir göstergesi olmuş olacaktır. 

 
3.9.7. Şüpheli Ticari Alacaklar Bakımından Ertelenmiş Vergi 

Varlığı 
 

VUK 323. maddesine göre ; Bazı hallerde bir alacağın, alacaklı yönünden 

tahsil kabiliyeti şüpheli durumda olabilir. 

 Alacağın değersiz hale gelip gelmediğini kestirmek mümkün olamaz. Bu 

durumlarda alacağın şüpheli olduğu kabul edilmektedir. Aşağıda sayılan 

alacaklar şüpheli alacak hale girmiş sayılır. 

a) Dava ve İcra Safhasında Bulunan Alacaklar  
b) Yapılan Protestoya Veya Yazı İle Birden Fazla İstenilmesine Rağmen 

Borçlu Tarafından Ödenmemiş Bulunan Dava Ve İcra Takibine 

Değmeyecek Derecede Küçük Alacaklar  

Kanunda belirtilen bu şartlar yerine gelmediği sürece ayrılan şüpheli ticari 

alacak karşılıkları vergi mevzuatı açısından kabul edilmemekte ve kanunen 

kabul edilmeyen gider statüsünde yer aldığı anlaşılmaktadır. 

Muhasebenin dönemsellik ve ihtiyatlılık ilkeleri doğrultusunda, bir alacağa 

karşılık ayrılması için dava ve icra aşamasına gelinmesi 

beklenmeyebilinmektedir. Muhasebenin ihtiyatlılık ilkesi doğrultusunda, 

şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması mümkün olabilmektedir. 

Muhasebe kuralları gereğince karşılık ayrılan alacak, mahkeme yada icra 

safhasına gelmediği için vergi mevzuatı açısından gider olarak kabul 

edilmemektedir. Bu durumda, envanter gününde, muhasebe değeri ile vergi 

değeri arasında indirilebilir bir geçici bir fark oluşmaktadır. Örneğin, 

vadesinde ödenmeyen 500 TL’lik alacak için 500 TL’lik karşılık ayrıldığını 
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varsayacak olursak (bu alacak içinde karşı tarafa ihtar çekilmediği 

düşünülürse)  böyle bir durumda, ayrılan karşılığın muhasebe değeri 500 

TL’lik iken vergi değeri sıfırdır. Bu iki değer arasında oluşan 500 TL’lik fark da  

indirilebilir geçici fark olmuş olacaktır60. 

 

 Yukarıda verilen örnekte işletmenin mevcut alacağının şüpheli duruma 

düştüğü anlaşılmış ve alacak dava aşamasına gelmeden veya dava 

aşamasının belirli dönemleri kapsamasından ötürü vergisel açıdan kabul 

edilmese de muhasebe kuralları açısından karşılık ayrılmış olmaktadır. Fakat 

ayrılan karşılık dava aşamasına geçtiğinde yani alacak için ihtar ya da icra 

yoluna gidildiğinde yukarda bahsi geçen indirilebilir fark ortadan kalkmış 

olacaktır. 

 
Örnek 61 : X işletmesi 31.12.2012 tarihi itibariyle, 2012 yılı içerisinde bulunan 

alacaklarını kontrol etmiş ve vadesi geçtiği halde tahsili yapılmamış bir alacak 

ile vadesine 3 ay kalmasına rağmen ekonomik kriz nedeniyle ödenme ihtimali 

oldukça düşük olan bir alacağının bulunduğu belirlenmiştir. (K.V Oranı % 30 

kabul edilmiştir.) 

 Alacaklardan, vadesi geçmiş olan alacağın  A şirketinden 30 000.00 

TL olduğu diğer alacak olan ödenme ihtimali düşük alacağın ise B şirketinden 

60 000.00 TL olduğu belirlenmiştir. 

 

 Bu iki alacaktan ilki için dava aşamasında olduğu, ikincisi için ise bir 

dava veya icra takibi bulunmadığı fakat tahsil kabiliyetinin çok düşük olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle de  X işletmesi bu iki alacak için de muhasebenin 

ihtiyatlılık ve dönemsellik ilkeleri gereği karşılık ayırıp gider yazmaya karar 

vermiştir. 

 

                                                
60 Dinç, a.g.m., s.34. 
61 Örnek belirtilen tezden uyarlanarak hazırlanmıştır. ( Aslan, a.g.e., s.83-88.) 
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 Muhasebe standartlarına göre iki alacak için toplam 90 000.00 TL 

şüpheli alacak için karşılık ayrılıp gider yazılacak ve mali tablolarda 

raporlanacaktır. Vergi mevzuatı açısından bakılacak olursa, V.U.K 

323.maddeye göre yalnızca dava aşamasında olan, A şirketinden olan 

alacak için karşılık ayrılıp gider yazılabilinmektedir. Bu durumda ortaya çıkan 

geçici  farklar ile ertelenmiş vergi etkisi aşağıda gösterilmiştir. 

 

Şirketler 

 

Muhasebeye 

Göre Şüpheli 

Alacak 

(a) 

Vergi 

Mevzuatına 

Göre Şüpheli 

Alacak 

(b) 

 

İndirilebilir 

Geçici Fark 

 

c = a – b 

 

Ertelenmiş Vergi Varlığı Etkisi 

 

d= c * 0.30 

A Şirketi 30 000.00 30 000.00 - - 

B Şirketi 60 000.00 - 60  000.00 60 000.00 * 0.30= 18 000.00 

TOPLAM 90 000.00 30 000.00 60 000.00 60 000.00 * 0.30= 18 000.00 

 

 Yukarıdaki tabloya göre yapılan hesaplamalar sonucunda muhasebe 

kârı, vergiye tabi kârdan düşük çıkacaktır. İki rakam arasındaki 60 000.00 

TL’lik fark ise indirilebilir geçici fark olmaktadır. Bu tutar üzerinden ortaya 

çıkan ve diğer anlamda peşin ödenmiş vergi ya da geri kazanılacak bir varlık 

niteliğindeki 18 000.00 TL ise ertelenmiş vergi varlığı olacaktır. 

 

 Şirketin 2012 yılında hesaplanmış olan muhasebe kârının 300 000.00 

TL olduğunu ve şüpheli alacak dışındaki diğer her şeyin sabit olduğunu 

varsayacak olursak kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenerek vergi 

matrahına ulaşmamız gerekecektir. 

 

 Örneğimizde sadece kanunen kabul edilmeyen gider unsuru olan 60 

000.00 TL’lik şüpheli alacak karşılığı bulunmaktadır. Bu tutarın muhasebe 

kârına ilave edilmesi gerekmektedir. 
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Vergiye tabi kâr = 300 000.00 TL + 60 000.00 TL = 360 000.00 TL olacaktır. 

 

 Yukarıdaki bilgilere göre ertelenmiş vergi etkisi ve dönem vergisi 

arasındaki ilişki aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 

Muhasebe 

Kârı 

 

(a) 

Vergi Gideri 

 

(b) 

Vergiye Tabi 

Kâr 

 

(c) 

Dönem 

Vergisi 

 

(d) 

İndirilebilir 

Geçici Fark 

(e) 

Ertelenmiş 

Vergi 

Varlığı 

(f) 

Tutar 300 000.00 90 000.00 360 000.00 108 000.00 60 000.00 18 000.00 

Not  b=a*0.3  d=c*0.3   

 

 Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı üzere bu dönem devlete ödenmesi 

gereken vergi; yani, “dönem vergisi” 108 000.00 Tl’dir. 12 numaralı standartta 

belirttiği üzere vergi giderinin, dönem vergisi ve ertelenmiş vergi tutarının 

toplamı olması bakımından, 18 000.00 TL fazladan yapılan bir ödeme 

olacaktır. Yukarıda hesaplanan verileri gelir tablosu ve finansal durum 

tablosunda (bilanço) karşılaştırmalı olarak gösterecek olursak ertelenmiş 

vergi etkisi çok daha iyi anlaşılmış olacaktır. 

 

X İşletmesinin 2012 Yılı Gelir Tablosu 
( Vergi Mevzuatına Göre ) 

X İşletmesinin 2012 Yılı Gelir Tablosu 
Muhasebe Standartlarına Göre 

Toplam Gelir                            500 000.00 

Toplam Gider                          (200 000.00) 

   Giderler            110 000.00 

   Şüp. Al. Gid.      90 000.00 

Vergi Öncesi Kâr                      300 000.00 

Vergi (%30)                             (108 000.00) 

 

 

 

Net Kâr                                    192 000.00 

Toplam Gelir                                 500 000.00 

Toplam Gider                               (200 000.00) 

   Giderler               110 000.00 

   Şüp. Al. Gid.         90 000.00 

Vergi Öncesi Kâr                            300 000.00 

Vergi Gideri (%30)                         (90 000.00) 

  Dönem Vergisi        (108 000.00) 

  Ert.Vergi Varlığı (+)    18 000.00 

  Gelir Etkisi 

Net Kâr                                        210 000.00 
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 Gelir tablosu incelendiğinde işletmenin vergi öncesi kâr tutarına kadar 

her şeyin aynı olduğu farklılığın dönemler arası vergi dağıtımı yapılması 

sonucu vergi gideri ve net kâr için gerçekleştiği görülmektedir.  

 
X İşletmesi 2012 Tarihli Finansal Durum Tablosu ( Vergi Mevzuatına Göre ) 

DÖNEN VARLIKLAR 
   Kasa                            50 000.00 

   Ticari Alacaklar        150 000.00 

   Şüpheli Alacaklar       90 000.00 

   Şüp. Alck. Karşılığı   (90 000.00) 

   Stoklar                       170 000.00 

Dönen Varlık Toplamı                   370 000.00 

DURAN VARLIKLAR 
Duran Varlık Toplamı                    230 000.00 

 

VARLIK TOPLAMI                    600 000.00 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
   Ödenecek Vergi Ve Yasal  

   Yükümlülükler         90 000.00                

KVYK Toplamı                                90 000.00 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
UVYK Toplamı                              118 000.00 

ÖZ KAYNAKLAR 
Öz Sermaye               200 000.00 

Dönem Kârı               192 000.00 

Öz Kaynaklar Toplamı                   392 000.00 

KAYNAKLAR TOPLAMI         600 000.00 

X İşletmesi 2012 Tarihli Finansal Durum Tablosu62 ( Muhasebe Standartlarına Göre ) 

 

DÖNEN VARLIKLAR 
   Kasa                            50 000.00 

   Ticari Alacaklar        150 000.00 

   Şüpheli Alacaklar       90 000.00 

   Şüp. Alck. Karşılığı   (90 000.00) 

   Stoklar                       170 000.00 

  

Dönen Varlık Toplamı                   370 000.00 

 

DURAN VARLIKLAR 
Ertelenmiş Vergi Varlığı  18 000.00 

Diğer Duran Varlıklar    230 000.00 

Duran Varlık Toplamı                    248 000.00 

VARLIK TOPLAMI                       618 000.00 

 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
   Ödenecek Vergi Ve Yasal  

   Yükümlülükler          90 000.00                

 

KVYK Toplamı                                90 000.00 

 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
UVYK Toplamı                              118 000.00 

 

ÖZ KAYNAKLAR 
Öz Sermaye               200 000.00 

Dönem Kârı               210 000.00 

Öz Kaynaklar Toplamı                   410 000.00 

KAYNAKLAR TOPLAMI              618 000.00 

                                                
62 Kullanılacak finansal tabloların, Kamu Gözetimi Kurumunun en son tarihli yayınlamış olduğu 
finansal raporlama örneklerine göre yapılması gerekmektedir. 
http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TMS_Ilke_Kararlari/Ilke_Karari_1.pdf 
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 Karşılaştırmalı bilançolardan da görüleceği gibi vergi mevzuatına göre 

hazırlanan ilk bilançoda aktif toplamı 600 000.00 TL iken muhasebe 

standartlarına göre hazırlanmış ikinci bilançoda toplam ertelenmiş vergi etkisi 

de dikkate alındığı için 618 000.00 TL’ ye çıkmış bulunmaktadır. Pasif 

toplamı da muhasebe standartlarına göre hazırlanan gelir tablosundan 

aktarılan net kâr rakamından dolayı ikinci bilançoda  aynı oranda artış 

yaşanmıştır. 

 

 Mali tablolar arasındaki bu farklılık gelecek dönemlerde ortadan 

kalkabilir. Bunun için her şey sabit kabul edilecek olursa ve B şirketinden olan 

şüpheli alacak için dava süreci başlatılırsa ertelenmiş vergi etkisi ortadan 

kalkacak ve vergi mevzuatı ile muhasebe standartları arasında uygulamada 

bir faklılık kalmayacaktır. 

 

 

3.9.8. Stok Değer Düşüklüğü Bakımından Ertelenmiş Vergi 
Varlığı 

 
VUK’ nun 274. maddesinde stoklar için değer düşüklüğü hususunda şu 

şekilde bir açıklama getirilmiştir: Mallar maliyet bedeli ile değerlenir. Malın 

maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha 

fazla düşüklük gösterdiği hallerde mükellefler maliyet bedeli yerine VUK' nun 

267. maddesinin 2. sırasındaki usul hariç olmak üzere emsal bedeli ölçüsünü 

uygulayabilirler. 

 

VUK' nun 275. maddesi ise; “ Mükellefleri, imal ettikleri malların maliyet 

bedellerini yukarıda belirtilen unsurları kapsamak şartıyla diledikleri usulde 

tayin etmekte serbest bırakmıştır. Diğer bir ifade ile, imal edilen malların 

değerlemesinde maliyet bedeli ölçüsü esas kabul edilmiş ve maliyet bedelinin 

hesaplanmasında uygulanacak yöntemin seçiminde mükellef serbest 

bırakılmıştır”. 
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Muhasebenin ihtiyatlılık ilkesi doğrultusunda değeri düsen stoklar için 

karşılık ayrılabilmektedir. Fakat aynen şüpheli ticari alacak karşılıklarında da 

olduğu gibi ayrılan karşılığın vergi kurallarınca kabul edilmesi belli koşullara 

bağlıdır. Bu durumda, ayrılan karşılığın muhasebe değeri ile vergi değeri 

arasında geçici bir fark ortaya çıkar. 

 

 Örneğin 400 TL  maliyeti olan bir mal, sezon değişmesi yüzünden piyasa 

değerinin 250 TL’ye düştüğü tespit edilmiştir. Fakat, vergi kuralları 

doğrultusunda takdir komisyonundan değer tespiti yapılmadığı için ayrılan 

karşılık vergi idaresince kabul edilmemektedir. Buna göre, ayrılan karşılığın 

muhasebe değeri 150 TL iken, vergi değeri sıfır olacaktır. Bu iki değer 

arasında oluşan 150 TL’lik fark ise indirilebilir geçici fark olmuş olacaktır63. 

 
Örnek 64 : 31/12/2013 tarihi itibariyle elinde bulundurduğu stoklarının maliyet 

değeri 160 000.00 TL, net gerçekleşebilir değeri ise 145 000.00 TL’ dir. Vergi 

mevzuatına göre gider kabul edilmeyen 15 000.00 TL değer düşüklüğü için 

ertelenmiş vergi varlığı hesaplanacaktır. Vergi oranı %20 alınacaktır. Bu 

durumda;  

Ertelenmiş vergi varlığı=15.000 × %20 =3 000.00 TL olarak 

muhasebeleştirilecektir. 

 

  

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HS. 

          ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ HS. 

 

 

3 000.00 

 

 

3 000.00 

 
3.9.9. Vergi Planlaması Bakımından Ertelenmiş Vergi Varlığı 

 

TMS-12, 30. paragraf uyarınca; Vergi planlaması imkanları şirketlerin mali 

zararının veya vergi avantajının kullanımının zamanaşımına uğramasından 

                                                
63 Dinç, a.g.m., s.34 
64 Çakmakçı, a.g.e., s.83. 
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önceki dönemde uygulanabileceği ve vergilendirilebilir bir gelir ortaya 

çıkartabildiği veya bu geliri çoğaltan unsurları içeren düzenlemelerdir . 

Örneğin, aşağıdaki durumlarda vergi mevzuatı vergilendirilebilir gelir 

yaratılmasına veya arttırılabilmesine imkan verebilmektedir: 

 

a) Faiz gelirinin tahsil veya tahakkuk esasından birine göre 

vergilendirilme işleminin yapılması ; 

b) Bir borcun vergilendirilebilir gelirden indirilmesinin ertelenebilmesi, 

c) Amortismana tabi tutulmuş ancak vergiye esas değeri bu amortismanı 

yansıtmayan maddi varlıkların satılması veya  geri kiralanması, 

d) Vergiye tabi olmayan gelir yaratan bir varlığın (örneğin devlet 

tahvillerinin satışından elde edilen gelirin vergiye tabi olmadığı bir 

vergileme rejiminin olması durumunda) geliri vergilendirilebilir olan bir 

varlık satın alınması durumlarında. 

 

Vergi planlama olanaklarının kullanılarak daha sonra oluşacak vergiye 

tabi gelirin önceki bir döneme çekilmesi suretiyle geçmiş dönemlerden gelen 

mali zararın veya vergi avantajının mevcut döneme aktarılabilmesi için de 

ilerideki dönemde oluşacak vergilendirilebilir gelirin o dönemde ortaya 

çıkacak geçici farkların dışındaki kaynaklardan oluşması gerekmektedir. 

 
 

3.9.10. Şerefiye Açısından Ertelenmiş Vergi Varlığı 
 

Şerefiyeden kaynaklanan ertelenmiş vergi varlığının kaynağı önceki 

maddelerde bahsettiğimiz işletme birleşmeleri esnasında ortaya çıkan 

şerefiye olmaktadır. Bu işletme birleşmesi esnasında ortaya çıkan şerefiyenin 

defter değeri şayet vergiye esas değerden daha düşük olması durumunda 

yine ortaya bir fark çıkacaktır. Oluşan bu fark ise ertelenmiş vergi varlığının 

doğmasına neden olacaktır. 
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TMS-12, 32. paragraf (a) bendinde ; “Kullanılabilir geçici farklara karşı 

vergilendirilebilir mali kar kullanılabilir olduğu sürece, şerefiyenin daha önceki 

muhasebeleştirilmesinden ortaya çıkan söz konusu ertelenmiş vergi varlığı 

işletme birleşmesinin bir parçası olarak muhasebeleştirilir”. denilmektedir.  

 
 

3.9.11. Geçmiş Yıl Zararları Bakımından Ertelenmiş Vergi 
Varlığı 

 

İşletmelerin geçmiş yıl zararları,  her yıl için ayrı ayrı raporlama yapılması 

şartı ile 5 yıllık bir süre zarfı içinde KVK’ ya (Kurumlar Vergisine Kanununa) 

göre mevcut vergi matrahından indirilebileceği açıktır. Bu doğrultuda 

işletmenin geçmiş dönemden gelen geçmiş yıl zararını vergi matrahından 

indirilmemesi ve devretmesi durumlarında 5 yıllık süre boyunca her dönem 

mahsup işleminin yapılmadığını varsayacak olursak mahsubiyet işleminin 

yapılmadığı her dönem için mali kar ile muhasebe karı arasında geçici fark 

ortaya çıkacaktır. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus ise 5 yıllık 

sürer sınırıdır. Eğer bu  yıllık süre boyunca hiç mahsup işlemi yapılmazsa 

sürenin sonunda ise geçici fark ve vergi etkisi ortadan kalkmış olacaktır. 

 

TMS-12 geçmiş yıl zararları için ise şu şekilde bir açıklama getirmiştir: 

“Henüz  kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları ve vergi avantajları için 

ilerideki dönemde bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda 

vergilendirilebilir gelir elde edileceğinin olası olması durumunda ertelenmiş 

vergi varlığı muhasebeleştirilebilir. Kullanılmamış mali zararların veya vergi 

avantajlarının kullanılmasına yetecek tutarlarda vergilendirilebilir gelir elde 

etme olanağı olmadığı durumlarda ertelenmiş vergi varlığı 

muhasebeleştirilmez”. 

 



 76 

Örnek 65 : Bir işletmenin yıllar itibari ile kâr- zarar durumunun aşağıdaki 

gibidir: 

2006 Yılı Zararı ; 15 000.00 TL 

2007 Yılı Kârı ; 8 000.00 TL 

2008 Yılı Kârı ; 6 000.00 TL 

2009 Yılı Kârı ; 4 000.00 TL 

 

 İşletmenin böyle bir durumda kâr ettiği yıllar düşünülecek olursa kâr 

edilen yıllar itibari ile ödeyeceği vergi tutarları aşağıdaki gibi olacaktır. 

 
Yıllar 2007 2008 2009 

Kâr 8 000.00 6 000.00 4 000.00 

Ödenecek Vergi (%20) 1 600.00 1 200.00 800.00 

 

 Bu hesaplama işletmenin geçmiş yıl zararının dikkate alınmamış 

halidir. Fakat geçmiş yıl zararları dikkate alındığında ise 15 000.00 TL’lik 

zarar için 3 000.00 TL ertelenmiş vergi varlığı ortaya çıkacaktır. Aşağıdaki 

tabloda ise geçmiş yıl zararı dikkate alınarak hesaplanan vergi oranları yer 

almaktadır. 

 
Yıllar 2007 2008 2009 

Kâr 8 000.00 6 000.00 4 000.00 

Mahsup Edilecek Zarar ( 8 000.00 ) ( 6 000.00 ) ( 1 000.00 ) 

Mali Kâr 0.00 0.00 3 000.00 

Hesaplanan Vergi (%20) 0.00 0.00 600.00 

 

 Her iki durum karsılaştırıldığında zararın dikkate alınmadığı ya da 

zarar olmadığı durumda üç yıl içinde ödenecek verginin 3.000,00 TL olduğu, 

zararın dikkate alındığı ya da zarar olduğu durumda  ise geçmiş yıllarda elde 

edilen mali zararın vergi etkisinden ötürü sadece 600,00 TL’lik bir ödenecek 

verginin çıktığı görülmektedir. Bu nedenle 2006 yılında oluşan 15.000,00 

                                                
65 Yıldırım,  a.g.e., s.74. 
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TL’lik mali zararın vergi etkisinin finansal tablolarda “Ertelenmiş Vergi Varlığı” 

adı altında yer alması  gerekmektedir. 

 

 

3.9.12. Vergi Oranlarındaki Değişimden Kaynaklanan 
Ertelenmiş    Vergi Varlığı 

 
 Vergi oranları uygulaması sırasında ortaya çıkan geçici farklar, geçmiş 

yıllarda vergi oranlarının içinde bulunulan dönemin vergi oranlarından daha 

az olması ve vergi oranlarının daha düşük olduğu bu dönemlerde 

dağıtılmayıp yedek akçeler içinde bekletilen geçmiş yıllar karlarının 

üzerindeki vergi yükünün, bu kârların dağıtılması sırasında vergiye tabi 

tutulması ile ortaya çıkmaktadır. Dönemsellik kavramı gereği vergi 

oranlarındaki artış nedeniyle ortaya çıkan bu vergilerin bu tarihte karşılık 

yoluyla muhasebeye aktarılması gerekmektedir. Fakat vergi mevzuatı 

bakımından, söz konusu geçmiş yıl karlarının ortaklara fiilen dağıtımı 

yapılmadan bunlar üzerinden hesaplanarak karşılık ayırtılıp gider yazılan 

vergiler, karşılığın ayrıldığı dönemde değil, fiilen ödemenin yapıldığı 

dönemde gider olarak kabul edilmektedir. Bir başka ifade ile isletme 

açısından cari hesap döneminde gider olarak dikkate alınan bu vergiler vergi 

kanunları açısından gelecek dönemlerde gider olarak kabul edilmektedir. Bu 

durum indirilebilir bir vergi farkı oluşturmakta yani ertelenmiş bir vergi varlığı 

doğmaktadır. Ancak bu durum geçici olup gelecek dönemlerde eksik 

ödenecek bir vergi farkı oluşturduğundan finansal durum tablosunun 

“Varlıklar” bölümünün “Duran Varlıklar” kısmında “Ertelenmiş Vergi Varlığı” 

adı altında raporlanması uygun olmaktadır66. 

 

Örnek 67: ABC işletmesinin 2004 yılı sonu itibari ile indirilebilir geçici 

farklarının toplamı 600 000.00 TL, vergilendirilebilir geçici farkların bakiyesi 

de 400 000.00 TL’dir. Mevcut yıldaki vergi oranı % 33 ‘tür. 

                                                
66 Yıldırım a.g.e., s.60. 
67 Örten, Kaval,Karapınar, a.g.e.., s.169. 
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 2005 yılında ise vergi kanunlarındaki değişiklik ile vergi oranları % 30’a 

indirilmiştir.  

 

 Vergi oranında yaşanan bu değişiklik sonucunda ortaya çıkan durum 

aşağıdaki muhasebe kaydında ve hesaplamada gösterilmiştir. 

 
Geçici Fark = İndirilebilir Fark - Vergilendirilebilir Fark = İndirilebilir Geçici Fark 

2004 yılı Geçici Fark = 600 000.00 – 400 000.00 = 200 000.00 TL  

2004 yılı Ertelenmiş Vergi Varlığı = 200 000.00 x 0.33 = 66 000.00 

 

 2005 yılında vergi oranının azalması ile önceki yıl finansal durum 

tablosunda yer alan ertelenmiş vergi varlığının, vergi oranının % 3 

azalmasından dolayı  % 3 oranında hesapta azalış yapılması gerekmektedir. 

 

% 3 azalış = 200 000.00 x 0.03 = 6 000.00 TL 

2005 yılı mevcut hesap bakiyesi = 66 000.00 – 6 000.00 = 60 000.00 TL 

           

ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ HS.                  

                         ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HS.       

 

6 000.00 

 

 

 

6 000.00 

 

 

 Yapılan muhasebe kaydı sonucunda Ertelenmiş Vergi Varlığı 

Hesabının bakiyesi 66 000.00 TL’den 60 000.00 TL’ye inmiş olacaktır. 

 

 

3.10. ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ORTAYA 
ÇIKARTAN UNSURLAR 

 
Bu bölümde Ticari kâr ile mali kâr arasındaki farklardan vergilendirilebilir 

geçici farklara (VGF) ve bu farkların ortaya çıkarttığı ertelenmiş vergi 
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yükümlülüklerine değinilecektir. Türkiye Muhasebe Standartlarında 

vergilendirilebilir geçici farklara 15. paragraf ile 23. paragraf arasında yer 

verilmiştir.  

 

Bir önceki bölüm de ertelenmiş vergi varlığı anlatılmıştı. Hem indirilebilir 

hem de vergilendirilebilir geçici farklar ile ilgi muhasebeleştirme ve 

hesaplamalara ilişkin örneklere farklar anlatılırken yer verilecektir.  

 

3.10.1. Faiz Gelirleri Bakımından Ertelenmiş Vergi 
Yükümlülüğü 

 

Muhasebe kuralları doğrultusunda tahakkuk olunan faiz sadece hangi 

döneme ait ise o döneme yazılmak mecburiyetindedir. Vergi mevzuatı 

açısından faiz gelirlerinin deftere yazılabilmesi yani gelir olarak kabul 

edilebilmesi için ancak faiz ile ilgili gelirin tahsil edilmiş olması gerekmektedir. 

Fakat işletmeler her zaman faiz geliri tahsil edildiğinde değil de faiz sadece 

tahakkuk ettiğinde de  tahakkuk eden bu tutarı deftere kaydeder ve bilançoda 

da gelir tahakkukları hesabı altında gösterirler. Bunun sonucunda ise 

muhasebe kurallarına göre kaydedilen faiz geliri vergi mevzuatına göre kabul 

edilmeyecek ve değeri sıfır olacaktır. Bunlar arsında ise oluşan fark ise 

vergilendirilebilir geçici farktır. Buna bağlı olarak ertelenmiş vergi 

yükümlülüğü doğmuş olacaktır. 

 

Faiz gelirleri muhasebe kârının tespitinde faiz işleyen zaman esasına 

göre belirlenebilirken, vergi mevzuatına göre nakit tahsil edilen faiz tutarları 

gelir yazılabilir. Finansal durum tablosuna (bilançoya) yansıtılmış ancak tahsil 

edilmemiş bu tür faiz alacaklarının vergiye esas değeri sıfır olacaktır; çünkü 

bu gelirler nakit olarak tahsil edilmedikleri için vergiye tabi geliri etkilemez68. 

 

                                                
68 TMS-12/ 17-a 
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Örnek   69 : XYZ şirketi faiz gelirlerini muhasebe açısından kaydederken, 

tahakkuk esasını kullanmaktadır. XYZ Şirketi vergi açısından yapacağı 

raporlamada, vergi kanunlarının öngördüğü üzere, tahsil yani nakde 

dönüşmesi esasını benimsemektedir. XYZ şirketinde 2009 yılında geçici fark 

oluşturan unsurun sadece faiz geliri kalemi olduğunu varsayılmıştır. 

Muhasebe kârı ile vergiye tabi kâr arasındaki bu fark 50.000 TL’dir. Bu tutarın 

30.000.00 TL’si 2010 yılında, kalan 20.000.00 TL’si 2011 yılında tahsil 

edilecektir. İşletmenin muhasebe kârı 95.000.00 TL, vergiye tabi kârı 

45.000.00 TL’dir (Bu tutar henüz tahsili gerçekleşmeyen 50.000.00 TL 

dolayısıyla 45.000.00 TL olmuştur). Vergi oranının % 20 olduğu 

varsayılacaktır. 

 Buna göre, 2009 yılında aşağıdaki yapılan hesaplamalar ile dönem 

sonu muhasebe kaydı aşağıda gösterildiği üzere yapılacaktır; 

Vergiye Tabi Kâr    45.000.00 

Ödenecek Vergi Tutarı     9.000.00 (45.000 x 0.20) 

Muhasebe Kârı    95.000.00 

Vergi Gideri     19.000.00 (95.000 x 0.20) 

Vergiye Tabi Geçici Fark   50.000.00 

Ertelenen Vergi Borcu   10.000.00 ( a – b ) 

 a. Dönem Sonu Ertelenen Vergi Borcu 10.000.00 (50.000 x 0.20) 

 b. Dönem Başı Ertelenen Vergi Borcu          0 

 

  

VERGİ GİDERİ HS. 

              ÖDENECEK VERGİ HS. 

              ERTELENEN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HS.  

 

 

19 000.00 

 

 

9 000.00 

10 000.00 

 
 2010 yılına gelindiğinde ise, faiz gelirlerinden tahsil edilmesi 

düşünülen  30.000.00 TL’lik tutar tahsil edilmiştir. Bu durumda muhasebe kârı 

                                                
69 Örnek belirtilen tezden alınmıştır. ( Bedri, a.g.e., s.39-40.)  
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35 00.00 TL iken, vergiye tabi kâr 65.000.00 TL olacaktır. Buna göre 2010 

yılında aşağıdaki hesaplamalar ve dönem sonu muhasebe kaydı yapılacaktır; 

 
Vergi Hesaplamasında Dikkate Alınacak Tutar 65.000.00 

Ödenecek Vergi Tutarı    13.000.00 (65.000 x 0.20) 

Muhasebe Kârı     35.000.00 

Vergi Gideri        7.000.00 (35.000 x 0.20) 

Ertelenen Vergi Borcu       6.000.00 ( b – a ) 

 a. Dönem Sonu Ertelenen Vergi Borcu    4.000.00 (20.000 x 0.20) 

 b. Dönem Başı Ertelenen Vergi Borcu 10.000.00 

 

  

VERGİ GİDERİ HS. 

ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HS. 
                                 ÖDENECEK VERGİ HS. 

 

7 000.00 

6 000.00 

 

 

 

13 000.00 

 
 2011 yılında vergilendirilebilir geçici fark kalmazken, dönem sonunda 

ertelenmiş vergi alacakları da sıfırlanmış olacaktır. Böylece geçmiş senenin 

dönem sonu vergi borcu olan 4 000.00 TL, 2011 yılının dönem başı vergi 

borcu olacak, o da sene içinde tükenecektir. 

 Sonuç olarak, 10 000.00 TL’lik ertelenmiş vergi borcu tutarı, tahsil 

edildikçe vergilendirilecektir. Bu tutar 2009 yılı bilânçosunda olduğu gibi yer 

alacak, 2010 yılı sonunda 6 000.00 TL’si ödenecek vergiler sonucu 

tüketilecek, kalan 4 000.00 TL’lik tutar, 2011 yılının ödenecek vergileri 

içerisinde yer alacaktır. Yılsonu itibarıyla bakılacak olursa, ertelenmiş vergi 

tutarı 2009 yılında 6 000.00 TL, 2010 yılında 4 000.00 TL azalmış olacaktır. 

 
3.10.2. Eksik Amortisman Ayrılması Bakımından Ertelenmiş 

Vergi    Yükümlülüğü 
 

Amortismanın geçici farkı oluşturduğu durumlardan bir önceki bölümde 

bahsetmiştik. Bütün geçici farkların ortaya çıkış sebebi muhasebe 

uygulamaları ile vergi mevzuatı uygulamalarının birbirinden farklı oluşudur.  
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Amortisman içinde bu durum aynen geçerlidir. Amortisman bakımından 

farklılıklar bir önceki bölümde de bahsedildiği üzere temelde iki  durumda 

ortaya çıkmaktadır. Bu durumlar ise, amortisman hesaplama süresinin 

belirlenmesi ve uygulanacak olan amortisman yönteminin belirlenmesi 

aşamasında oluşan farklardır.  

 

Bu iki durumdan amortisman süresinin hesaplanması aşaması kendi 

içinde ilk yıl amortisman tutarının belirlenmesi ve yıllık amortisman 

tutarlarının belirlenmesi olmak üzere iki ayrı özellik arz etmektedir. 

Amortisman yönteminin belirlenmesi aşaması için ise UMS-16’da belirtilen 

yöntemlere bakılarak hareket edilebilir. Adı geçen bu yöntemler ise aşağıdaki 

gibidir: 

 Doğrusal Amortisman Yöntemi 

 Azalan Paylı Amortisman Yöntemi 

 Üretim Miktarına Dayalı Amortisman Yöntemi70 

 

TMS-12’de ise amortisman ile ilgili durum şu şekilde ifade edilmektedir: 

“Bir varlığın defter değeri ile o varlığın vergiye esas değeri, ki varlığın orijinal 

maliyetinden o varlıkla ilgili olarak vergi mevzuatının içinde bulunulan 

dönemin ve önceki dönemlerin vergiye tabi kârları tespit edilirken izin verdiği 

bütün indirimler düşüldükten sonra kalan tutardır, arasındaki fark geçici 

farktır. Vergi açısından hızlandırılmış amortisman uygulanması halinde 

ertelenmiş vergi borcu doğuran vergiye tabi bir geçici fark ortaya çıkar”. Bu 

konu ile ilgili aşağıda verilen örnek açıklayıcı olacaktır. 

 

                                                
70 International Accounting Standards Boards (IASB), International Finacial Reporting Standards, 
International Accounting Standards (IAS) 16: Property, Plant and Equipment, London, 2004. 
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Örnek 71 : ABC  İşletmesinin amortisman ve vergiden öncesi kârının 6 

500.00 TL’dir. Aynı zamanda işletmenin 13 000.00 TL değerinde bir duran 

varlığı bulunmakta ve duran varlığın faydalı ömrü 5 yıl’dır. İşletmenin 

muhasebe ilkeleri doğrultusunda % 20 normal amortisman hesaplamış, fakat 

vergi avantajından yararlanmak için söz konusu duran varlığı % 40 

amortismana tabi tutmuştur. (Amortisman yöntemi olarak hızlandırılmış 

amortisman yöntemi kullanılmıştır.) 

 

 Örneğimizde işletmenin 3 900.00 TL muhasebe karı, 1 300.00 TL mali 

karı bulunmaktadır. Dönemin vergi gideri muhasebe ilkesi doğrultusunda 

hesaplanan      3 900.00 TL muhasebe karı üzerinden, dönemin vergi borcu 

da 1 300.00 TL olan vergi karı üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda 

vergilendirilebilir geçici fark       2 600.00 TL olacaktır. Bu da muhasebe 

değeri 2 600.00 TL olan birikmiş amortismanın, vergi değeri olan 5 200.00 

TL’den daha düşük olmasından kaynaklanmıştır. Şu an için 2 600.00 TL 

gider yazılmasına rağmen, vergi matrahı hesaplanırken  5 200.00 TL gider 

gösterilmiştir. Bu durum dönemin muhasebe karının mali kardan fazla 

çıkmasına neden olmuştur. Fazla çıkan bu muhasebe karı gelecek 

dönemlerde  vergilendirileceği için (vergilendirilebilir geçici fark) ertelenmiş 

geçici vergi yükümlülüğü doğmuş olacaktır. Vergi gideri ise şu şekilde 

hesaplanacaktır; 

Dönemin Vergi Gideri  3 900.00  ×  0.20  =    780.00 TL 

Vergilendirilebilir Geçici Fark 5 200.00  –  2 600.00 = 2 600.00 TL 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2 600.00  ×  0.20  =    520.00 TL 

Dönemin Vergi Borcu  1 300.00  ×  0.20  =    260.00 TL 

                                                
71 Özkan, a.g.m., s.105-106. 

 
Muhasebe 

Standartları 
Vergi Kanunları 

Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr 6 500.00 6 500.00 

Amortisman Gideri 2 600.00 5 200.00 

Muhasebe Kârı / Mali Kâr 3 900.00 1 300.00 
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 Dönemin vergi gideri, olduğu için gelir tablosunda kardan indirilecek ve 

kalan tutar ortaklara dağıtılacaktır. Söz konusu gider ve geçici farkın vergi 

etkisi ile kurumun toplam vergi borcu aşağıdaki gibi  kaydedilecektir ; 

 

  

DÖNEM KARININ VERGİ GİDERİ HS.  

               ERTELENEN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

               ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ  

 

780.00 

 

 

520.00 

260.00 

 
 

3.10.3. Geliştirme Giderleri Bakımından Ertelenmiş Vergi 
Yükümlülüğü 

 
Geliştirme giderlerine ilişkin TMS-12’ ye bakıldığında şu şekilde bir 

açıklama karşımıza çıkmaktadır : “Geliştirme giderleri ticari muhasebe 

açısından aktifleştirilip, muhasebe kârının hesabında gelecek dönemler 

boyunca amortismana tabi tutulabilir, vergiye tabi kârın tespitinde ise 

oluştukları dönemde gider yazılabilir. Bu tür geliştirme giderlerinin vergiye 

esas değeri, bu giderler vergi tabi kârın tespitinde dikkate alınmış oldukları 

için sıfırdır. Geliştirme giderlerinin defter değeri ile sıfır olan vergiye esas 

değeri arasındaki fark geçici farktır”. 

 

Diğer bir deyiş ile geliştirme giderleri mali kâr belirlenirken amortismana 

tabi tutulamadığı yani dönemleri itibari ile gider yazılamayıp tek bir kalemde 

gider gösterilebildiği için muhasebe kârı ile ortaya çıkacak fark kaçınılmaz 

olacaktır. Örneğin72; örneğin,  1 000 TL ödenerek yapılan geliştirme 

faaliyetleri önce aktifleştirilmiş ve yıl sonunda % 20 amortismana tabi 

tutulmuştur. Vergiye tabi kar belirlenirken 1 000 TL’ nin tamamı gider olarak 

kabul edilmiştir. Bu durumda, net değerler dikkate alındığında muhasebe 

değeri (1 000- 200 = 800 TL) 800 TL iken, vergi değeri (1 000 - 1 000) = 0 
                                                
72 Dinç, a.g.m., s.33. 
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sıfır çıkmaktadır. Muhasebe değeri ile vergi değeri arasındaki fark olan 800 

TL ise vergilendirilebilir geçici fark olacaktır. 

 

 

3.10.4. İşletme Birleşmeleri Bakımından Ertelenmiş Vergi 
Yükümlülüğü 

 
İşletme birleşmeleri ile ilgili olarak da vergilendirilebilir geçici fark 

oluşabilmektedir. Bu fark ile ilgili olarak TMS-12/18-a bendinde “Bir işletme 

birleşmesinde edinilen belirlenebilir varlıklar ve üstlenilen borçlar, “TFRS 3 

İşletme Birleşmeleri” Standardı uyarınca gerçeğe uygun değerleri üzerinden 

muhasebeleştirilir, fakat buna eşdeğer bir düzeltme vergisel açıdan 

yapılamaz.” denilmiştir. 

 

TMS-12/19. paragrafta ise yine işletme birleşmeleri ile ilgili olarak detaylı 

açıklama yapılmış ve şu şekilde belirtilmiştir: ,  “İşletme birleşmeleri 

esnasında devralınan belirlenebilir varlıklar ve üstlenilen borçlar, belirli bazı 

durumlar dışında , devir tarihindeki gerçeğe uygun değerleri üzerinden yasal 

defterler kayıt edilmektedir. Eğer devralınan belirlenebilir varlıkların ve 

üstlenilen borçların vergiye esas değerleri işletme birleşmesinden 

etkilenmemişse veya farklı bir şekilde etkilenmişse, geçici farklar ortaya 

çıkabilmektedir. Örneğin, eğer bir varlığın defter değeri gerçeğe uygun 

değerine yükseltilmiş ancak vergiye esas değeri önceki sahiplerine olan 

maliyeti ile kalmışsa ertelenmiş vergi borcu doğuran bir geçici fark ortaya 

çıkar. Oluşan bu ertelenmiş vergi borcu da şerefiyeyi etkiler”. 

 

Örnek 73 : X işletmesi Y işletmesinin tamamını 500 TL bedelle satın almıştır. 

Bu bedelin işletmenin gerçeğe uygun değeri olmadığı yönünde herhangi bir 

gösterge bulunmamaktadır. Y işletmesinin satın alma tarihi itibari ile öz 

kaynaklarının defter değeri 200 TL’dir. İşletmenin varlıklarının ve borçlarının 
                                                
73 Örten, Kaval, Karapınar, a.g.e. , s.740.  
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gerçeğe uygun değeri ise sırası ile 700 TL ve 400 TL’dir. Defter değeri ile 

gerçeğe uygun değer arasındaki fark binalardaki 100 TL’lik artıştan meydana 

gelmektedir. (Örnekte verilen rakamlar temsilidir.) 

 

 Alış bedelinin, gerçeğe uygun değer olmadığı yönünde bir gösterge 

olmadığı için hesaplamalar yapılırken 500 TL’lik bedel dikkate alınacaktır. Bu 

bedelle, işletmenin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri kıyaslanır. Buna 

göre işletme 300 TL ( Net Belirlenebilir Varlıklar : 700 – 400 = 300 TL)  net 

varlığı olan bir işletmeye 500 TL ödemiştir. Aradaki 200 TL şerefiye olarak 

konsolide finansal tabloda raporlanmalıdır. 

 

 

 Ertelenmiş vergi etkisi dikkate alınmadan şerefiye tutarı yukarda da 

bahsedildiği üzere 200 TL olarak hesaplanacaktır. Fakat işletme birleşmeleri 

esnasına ertelenmiş vergi etkisinin de mutlak suretle dikkate alınması 

gerekmektedir. Ertelenmiş vergi etkisi hesaplanırken de varlık ve kaynakların 

gerçek değerleri ile defter değerleri arasındaki farklılık hesap edilir. Bu 

durumda hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 Gerçeğe 
Uygun Değer 

Defter Değeri 
Geçici 

Farklılık 

Net Belirlenebilir Varlıklar ve Geçici 

Farklılıklar 
300 TL 200 TL 100 TL 

Kurumlar Vergisi Oranı   % 20 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü       20 TL 

 

Yukarıda yapılan hesaplama doğrultusunda şerefiye ise aşağıdaki gibi 

hesaplanacaktır. 

 

İşletmenin Gerçeğe Uygun Değeri  500 TL 

Net Belirlenebilir Varlıklar    280 TL (700 – 420 = 280 TL) 

Şerefiye Tutarı     220 TL 
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 Yapılan bu hesaplamalara göre işletmenin ertelenmiş vergi etkisi de 

dikkate alınarak hazırlanmış konsolide bilançosu aşağıdaki gibi oluşmuş 

olacaktır. 

 

 X 
İŞLETMESİ 

Y 
İŞLETMESİ 

ELEMİNASYON 
KONSOLİDE 
TUTARLAR 

Binalar - 450 100  550 

Bağlı Ortaklıklar 500 -  500 - 

Şerefiye   220  200 

Diğer Varlıklar 900 150   1 050 

 TOPLAM 1 400 600   1 800 

      

Ticari Borçlar  400   400 

Sermaye 1 250 160 160  1 250 

Dağıtılmamış Kâr 150 40 40  150 

Ertelenmiş Vergi Yük.    20  

TOPLAM 1 400 600 520 520 1800 

 

Ertelenmiş vergi borcunun dahil edildiği muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi 

olacaktır; 

 
 

3.10.5. İşletme Birleşmeleri Sırasında Şerefiyenin Oluşması 
Bakımından Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 

 

  

BİNALAR HS. 

ŞEREFİYE HS. 

SERMAYE HS. 

DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR HS. 

             BAĞLI ORTAKLIKLAR HS. 

             ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HS. 

 

100 

220 

160 

40 

 

 

 

 

 

500 

20 
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TMS-12/21’ e göre şerefiye; TFRS-3 “İşletme Birleşmeleri” Standardı’na 

göre hesaplanmış transfer bedeli, TFRS-3 “İşletme Birleşmeleri” standardına 

uygun olarak muhasebeleştirilmiş edinilen işletmedeki herhangi bir azınlık 

payının (kontrol gücü olmayan payın) tutarı ve aşamalı olarak gerçekleşen 

işletme birleşmesinde, daha evvelden edinen işletmenin elinde tuttuğu 

edinilen işletmedeki öz kaynak tutarlarının toplamının, yine TFRS-3 “İşletme 

Birleşmeleri” Standardı’na uygun olarak hesaplanmış elde edilen 

tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen borçların birleşme tarihindeki net 

tutarlarını geçen kısmı  olarak tanımlanmıştır. 

 

TMS1-12/21A’ya göre şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesinde ortaya 

çıktığı için muhasebeleştirilmemiş olan ertelenmiş vergi borcunda sonraki 

dönemlerde meydana gelen azalmalar da, ertelenmiş vergi borcu şerefiyenin 

ilk muhasebeleştirilmesi nedeniyle ortaya çıktığı için, TMS-12/15. paragraf 

doğrultusunda muhasebeleştirilmez. 

 

Yukarda ki maddeden de anlaşılabildiği üzere şerefiyenin 

muhasebeleştirilebilmesi için vergilendirilebilir geçici fark ve ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünün şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında doğmaması 

şartı ile muhasebeleştirilebilir.  

 

 Örneğin, eğer bir işletme birleşmesinde edinilen şerefiyenin maliyeti 100 

TL ve vergi açısından elde etme yılından başlamak üzere yıllık %20 

amortismana tabi ise, şerefiyenin ilk muhasebeleştirme sırasındaki vergiye 

esas değeri 100 TL, devralınan ilk yılın sonundaki vergiye esas değeri ise 80 

TL olacaktır. Şerefiyenin defter değerinin, edinilen yılın sonunda 100 TL 

olarak sabit kalmış olması düşünülecek olursa, anılan yılın sonunda 20 TL 

vergilendirilebilir geçici fark doğacaktır. Bu vergilendirilebilir geçici fark, 

şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesinden doğmadığı için, ortaya çıkan  

ertelenmiş vergi yükümlülüğü muhasebeleştirilebilir. 
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Sonuç olarak; İşletme birleşmeleri ile alakalı olarak  ; varlıkların veya 

borçların defter değerlerleri ile konsolide bilançoda yer alan gerçeğe uygun 

değerleri arasında meydana gelen geçici farklar nedeniyle ertelenmiş vergi 

yükümlülüğü veya varlığı (şerefiye tutarını etkilese bile) 

muhasebeleştirilecektir. Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında 

meydana gelen geçici farklar için ise  ertelenmiş vergi borcu 

muhasebeleştirilmezken, işletme birleşmesinde ortaya çıkan şerefiyenin 

defter değerinin vergiye esas değerinden düşük olması durumlarda ise 

ertelenmiş vergi varlığı işletme birleşmesinin bir parçası olarak kabul edilir ve 

yine bir parçası olmak kaydı ile  muhasebeleştirilir74. 

 

 

3.10.6. Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerlerinden 
Gösterilmeleri Bakımından Ertelenmiş Vergi 
Yükümlülüğü 

 
UFRS (TFRS) gerçeğe uygun değer tanımını “tarafsız, danışıklı olmayan, 

ilişkili taraflar arasında olmayan ve objektif olan, bilgili ve istekli taraflar 

arasında bir varlığın değişimi veya bir borcun kapanması için kabul edilen 

tutarıdır.” diyerek tanımlamaktadır75. 

 

TMS-12’nin 20. paragrafına bakıldığında ise gerçeğe uygun değer için 

yaptığı açıklama şu şekilde olmuştur: “ TFRS’ ler bazı varlıkların gerçeğe 

uygun değerden gösterilmelerine ya da bunlar için yeniden değerleme 

yapılmasına izin vermekte ya da bu işlemi zorunlu kılmaktadır. (örneğin : 

“TMS 16 Maddi Duran Varlıklar”, “TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar”, 

“TFRS 9 Finansal Araçlar” ve “TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” 

Standartları gibi ) 

                                                
74 Hilmi Kırlıoğlu, Ahmet Gündoğan, “ İşletme Birleşmelerinde Ertelenmiş Vergilerin Oluşumu ve 
Özel Bir Durum: Şerefiyeden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergiler”, Sayı : 98, Mali Çözüm Dergisi, 
2010, s.85. 
75 Fatma Pamukçu, “ Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi Ve Finansal Tablolara Etkisi ”, Sayı:103, 
Mali Çözüm Dergisi, 2011, s.84. 
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 Bazı yasal düzenlemelere göre, bir varlığın yeniden değerlemeye tabi 

tutulması veya diğer şekillerde değerinin yeniden belirlenerek gerçeğe uygun 

değerine yükseltilmesi cari dönemin vergiye tabi kârını (mali zararını) 

etkileyebilir. Sonuç olarak, varlığın vergiye esas değeri de arttırılır ve 

herhangi bir geçici fark doğmaz. Bazı diğer yasal düzenlemelerin olduğu 

ortamlarda ise, varlığın yeniden değerlemesi veya değerinin yeniden 

belirlenmesi, bu işlemin yapıldığı dönemin vergiye tabi kârını etkilemez ve 

varlığın vergiye esas değerinde herhangi bir düzeltme yapılmaz. Buna 

rağmen, defter değerinin gelecekte geri kazanılması yoluyla işletmeye 

vergiye tabi ekonomik fayda girişi olacaktır, ancak vergi açısından indirilebilir 

olan tutar söz konusu olan ekonomik fayda tutarından farklı olacaktır. Bu 

durumda, yeniden değerlenen varlığın defter değeri ile vergiye esas değeri 

arasındaki fark geçici bir farktır ve geçici vergi borcu veya geçici vergi alacağı 

doğurur. Bu durum, aşağıdaki durumların varlığında da geçerlidir: 

 

a) İşletme ilgili varlığı elden çıkarmak niyetinde değildir. Bu nedenle yeniden 

değerlenmiş defter değeri, varlığın işletmede kullanılması ile gelecek 

dönemlerde yaratılacak vergiye tabi gelir şeklinde geri kazanılacak bu 

tutar da, vergi mevzuatına göre ileriki yıllarda gider yazılabilecek olan 

amortisman tutarından daha fazla olacaktır,   veya 

 

b) Satış halinde, satıştan elde edilen tutar benzer bir varlığın satın 

alınmasında kullanılırsa, değer artışından elde edilen kazancın vergisi 

ertelenmiş olacaktır. Böyle durumlarda, satın alınan benzer varlığın satışı 

veya işletmede kullanımı sonucunda, vergi ödenecek hale gelecektir”. 

Hisse Senetleri Değer Artışı 
 
Örnek 76 : 01.02.2013 tarihinde bir hisse senedi grubu 13 000.00 TL’ye satın 

alınmış ve alım satım amaçlı varlık olarak kaydedilmiştir. Söz konusu hisse 

                                                
76 Örten, Kaval, Karapınar, a.g.e., s.165. (Örneğin tamamı alınmıştır.) 
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senedi grubunun 01.08.2013 tarihindeki gerçeğe uygun değeri ise 15 000.00 

TL olarak tespit edilmiştir. 

 

   Ertelenmiş vergi yükümlülüğü açısından örnek olaya bakılacak olursa ; 

Vergi mevzuatı, hisse senetlerinin alış bedelleri ile değerlenmesini kabul 

etmektedir. Vergi değeri açısından bakılacak olduğunda hisse senedi 

grubunun vergi değerinin 13 000.00 TL olacağı görülecektir. Fakat muhasebe 

standartlarına göre ise hisse senedi grubunun muhasebe değeri 15 000.00 

TL’dir. Bu durumda ise hisse senetlerinin muhasebe değeri, vergi değerinin 

üstünde olmaktadır. Sonuç olarak bu durumda ertelenmiş vergi 

yükümlülüğünü doğuracaktır. 

 

Vergi Değeri < Muhasebe Değeri 
Vergilendirilebilir 

Geçici Fark 
Ertelenmiş Vergi 

Yükümlülüğü 

13 000.00 < 15 000.00 2 000.00 2 000.00 x 0,20 = 400.00 

 

 İşletme, muhasebe standartları açısından bakılırsa 2 000.00 TL kâr 

etmiştir. Vergi mevzuatı ise muhasebe standartlarının kabul ettiği bu kârı 

kabul etmediği için vergisini istememektedir. Fakat bu kâr hisse senetleri 

satıldığında gerçekleşecek ve vergisi o zaman ödenecektir. Ödenmesi 

gereken vergi tutarı ise yukarda da hesaplandığı üzere 400.00 TL’dir. İşlemin 

muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 ------------------------ 01.08.2013---------------------------- 

HİSSE SENETLERİ HS. 

             BORSA DEĞER ARTIŞ  KAZANÇLARI HS. 

 

 

2 000.00 

 

 

2 000.00 

 ----------------------- 01.08.2013----------------------------- 

MATRAHTAN İND. BORÇLU HS. 

                   MATRAHTAN İNDİRİM ALACAKLI HS. 

 

 

2 000.00 

 

 

2 000.00 
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 -------------------------- 01.08.2013--------------------------- 

ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ HS. 

             ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HS. 

 

 

400.00 

 

 

400.00 

 

 

3.10.7. Varlık ya da Borçların İlk Muhasebeleştirilmesi 
Bakımından Ertelenmiş   Vergi Yükümlülüğü 

 

TMS-12, 22. paragrafında varlık ya da borçların ilk 

muhasebeleştirilmesinden kaynaklanan vergi yükümlükleri ile ilgili olarak şu 

şekilde bir açıklama getirilmiştir: “Bir varlık veya borcun ilk 

muhasebeleştirilmesi aşamasında geçici bir fark meydana gelebilmektedir ; 

örnek olarak,  bir varlığın maliyetinin kısmen veya tamamen vergi mevzuatına 

göre indirim konusu yapılamayacak olması durumunda  böyle bir durum söz 

konusu olacaktır. Bu tür geçici farkların muhasebeleştirme yöntemi söz 

konusu varlığın ilk muhasebeleştirilmesine yol açan işlemin özelliğine bağlı 

olmaktadır. Bu özellikler ise aşağıda belirtilmiştir;   

 

a) Bir işletme birleşmesinde, eğer işletme herhangi bir ertelenmiş vergi 

borcu veya vergi varlığı muhasebeleştirir ve bu da şerefiyeyi veya 

edinimin maliyetinden, devralanın sahiplendiği, devrolanın 

belirlenebilir varlıkları ve üstlenilen borçları ile koşullu borçlarının 

elde etme tarihindeki net gerçeğe uygun değerleri çıkarıldıktan 

sonra kalan tutarı etkilemesi durumunda,  

 

b) Diğer taraftan işlem muhasebe kârını veya vergiye tabi kârı ya da 

her ikisini birden etkiler, işletme ertelenmiş vergi borcu veya varlığı 

muhasebeleştirilir ve bundan kaynaklanan ertelenmiş vergi gideri 

veya gelirini de gelir tablosuna yansıtılması durumlarında söz 

konusu olacaktır”. 
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TMS-12, 22. pragrafın (c) bendinde aşağıdaki istisnai durum anlatışmış 

ve konu ile ilgili aşağıda belirtilen örnek verilmiştir: “Eğer işlem bir işletme 

birleşmesi değilse ve ne muhasebe kârını ne de vergiye tabi kârı 

etkilemiyorsa, işletme, standardın  15 ve 24. paragraflarında belirtilen istisnai 

durumlar haricinde, oluşan ertelenmiş vergi borcunu veya varlığını 

muhasebeleştirir ve varlık veya borcun defter değerini de aynı tutar kadar 

düzeltilmektedir.  

 

Bu tür düzeltmeler finansal tabloları daha az şeffaf hale getirirler. O 

nedenle bu standart, bir işletmenin, ilk muhasebeleştirmede veya sonraki 

değişiklikler söz konusu olduğunda ya da ortaya çıkan ertelenmiş vergi borcu 

veya varlığı muhasebeleştirmesine izin vermemektedir. Bunun dışında, daha 

önceden muhasebeleştirilmemiş olan ertelenmiş vergi borcu veya varlığında 

bir varlığın amortismana tabi tutulması nedeniyle daha sonra meydana gelen 

değişiklikler de muhasebeleştirilmemektedir”.  

 

Bir işletme maliyeti 100 TL olan bir varlığı beş yıllık ekonomik ömrü 

boyunca kullanmayı, bu sürenin bitiminde de sıfır olan kalıntı değeri ile elden 

çıkarmayı planlamıştır. Vergi oranı %40’tır. Amortisman, vergi mevzuatına 

göre gider yazılamamaktadır. Elden çıkarma sonucunda oluşacak satış kârı 

veya zararı da vergiye tabi kâr veya mali zararın tespitinde dikkate 

alınamayacaktır. İşletme bu varlığın defter değerini geri kazanmaya 

başladığında 1000 TL tutarında vergiye tabi kâr elde edecek ve 400 TL 

tutarında da vergi ödeyecektir. İşletme varlığın ilk muhasebeleştirilmesinde 

ortaya çıktığı için  400 TL tutarındaki ertelenmiş vergi borcunu 

muhasebeleştirmez. Bir sonraki yıl, varlığın defter değeri 800 TL’dir. İşletme 

800 TL tutarında vergiye tabi kâr elde ettiğinde 320 TL tutarında vergi 

ödeyecektir. İşletme, varlığın ilk muhasebeleştirilmesi ile ilgili olduğu için 320 

TL için de ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirmeyecektir. 
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3.10.8. Vadeli Satışlar Bakımından Ertelenmiş Vergi 
Yükümlülüğü 

 

Vadeli satışlarda, hesaplanan vade farkı faiz geliri olarak kabul edilmekte 

ve ertelenmiş gelirler adı altında ayrı bir alacak hesabı seklinde gösterilmesi 

TMS-18 Hasılat standardına göre istenmektedir. Yine bu standartta, tahsilat 

gerçekleştiğinde ertelenmiş gelirlerin kapatılıp faizi geliri olarak kaydedilmesi 

gerektiği söylenmektedir. Vergi kurallarına göre ise, satış gelirinin tahakkuk 

etmesi için teslimin gerçekleşmesinin yeterli olduğu kabul edilmektedir. Bu 

durumda ortaya geçici bir fark çıkacaktır.   

 

Örneğin,  peşin fiyatı 700 lira olan emtia aralık ayında vadeli olarak 900 

liraya satılmıştır. Muhasebe standartlarına göre 200 liralık vade farkının 

gelecek yıla gelir kaydedilmesi gerekmektedir. Bu durumda satısın 

muhasebe değeri 700 iken vergi değeri 900 olacaktır. Arada ortaya çıkan 200 

TL’lik fark ise 200 lira vergilendirilebilir geçici fark olacaktır77. 
 
 

3.10.9. Duran Varlıklarda Değer Artışı Bakımından 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 

 

TMS-16, Maddi Duran Varlıklar Standardına göre maddi duran 

varlıkların aktife alındıktan sonraki dönemlerde ya Maliyet Modeli yada 

Yeniden Değerleme Modeli ile değerlemesi olanaklıdır. Bu değerlemelerin 

aynısını TMS- 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı içinde söylemek 

mümkündür. Yeniden değerleme modeli, enflasyon muhasebesi 

uygulamalarında olduğu gibi maliyet bedelinin genel fiyat düzeyine 

getirilebilmesi için belirli bir katsayı uygulaması değil, bundan bağımsız 

olarak değerlemeye konu varlığın değerleme günündeki cari değerinin 

bilanço değeri olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Yeniden Değerleme 

                                                
77 Dinç, a.g.m.,  s.33-34. 
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Modeli seçildiğinde tüm benzer nitelikteki maddi/maddi olmayan duran varlık 

gruplarına uygulanması mecburidir78. 

 

Yeniden değerleme işlemi söz konusu olduğunda bahsedilen varlığın 

vergi değeri ile muhasebe değeri birbirinden farklılaşmaktadır. Bu fark ileri 

dönemlerde fazla ayrılan amortismanlar oranında azalır ve amortisman 

süresinin sonunda ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla TMS-12 Gelir Vergileri 

Standardı kapsamında bu fark geçici farktır. Bu standarda göre herhangi bir 

varlığın muhasebe değeri vergi değerinden yüksek ise ileride 

vergilendirilebilir geçici fark yaratır ve ertelenmiş vergi yükümlülüğüne neden 

olmaktadır. Bu yüzden pasifte bu farkın vergi oranı ile çarpımı ölçüsünde 

ertelenmiş vergi  yükümlülüğünün deftere kaydedilmesi gerekmektedir. Fakat 

geçici farklardan doğan ertelenen vergi borcu veya vergi alacağı kar zararda 

değil, diğer kapsamlı gelir içinde kaydedilirler. Her yıl vergi değerine göre 

ayrılandan daha fazla amortisman ayrılacağı için bu farklarda vergi 

borcundan düşülürken, dönem kar zararına alacak kaydedileceklerdir79. 

Örnek 80 : İşletme muhasebe politikasını değiştirmiş ve maddi duran 

varlıklarını yeniden değerlenmiş değerleri üzerinden bilançoya almayı kabul 

etmiştir. Bu nedenle değişik maddi duran varlık hesaplarının değerleme 

öncesi değeri 180 000.00 TL iken değerleme sonrası değer 197 500.00 TL 

olmuştur. ( Vergi oranı % 20 ‘dir.) 

  Ertelenmiş vergi yükümlülüğü açısından örnek olaya bakılacak olursa ; 

 

Vergi Değeri < Muhasebe Değeri 
Vergilendirilebilir 

Geçici Fark 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 

180 000.00 < 197 500.00 17 500.00 17 500.00 x 0,20 = 3 500.00 

 
                                                
78 Hasan Kaval, “Maddi /Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerlemesi Ve Diğer Kapsamlı 
Gelirlerde Raporlanması”, http://www.akademikdenetim.com.tr/dosya/1323450503a0b9-
Maddi_Maddi_Olmayan_Duran_Varliklar_ve_Diger_Kapsamli_Gelirler_Tablosu_Prof.Dr.Hasan_K
AVAL.pdf, Erişim Tarihi : 01.07.2013. 
79 Kaval, a.g.e., s.4. 
80 Örten, Kaval, Karapınar, a.g.e., s.169. 
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 Muhasebe standartları, bazı varlıkların gerçeğe uygun değerle 

değerlemesinde ortaya çıkan değer artış veya azalışının, gelir-gider 

tablosunda muhasebeleştirilmesi yerine, bilançoda öz kaynaklar içinde 

muhasebeleştirilmesi ilkesini benimsemiştir. Örneğin; satışa hazır menkul 

kıymetlerin değerlemesinde ortaya çıkan artış veya azalışlar öz kaynaklar 

içinde muhasebeleştirilir. Benzer şekilde maddi duran varlıkların yeniden 

değerlenmesi halinde ortaya çıkan değer artışları da öz kaynaklarda 

muhasebeleştirilmektedir. Tabiatıyla öz kaynaklarda meydana gelen bu artış 

veya azalışlar (kapsamlı kar hariç) dönem karını etkilemez. Dolayısıyla 

dönem karını etkilemeyen unsurların vergi etkilerinin de vergi gideri veya 

vergi geliri olarak değil, öz kaynaklara ilave veya indirim şeklinde 

muhasebeleştirilmesi gerekmektedir81.  

 

 Örneğimizde yeniden değerleme işlemi sonucunda sonuç olarak 3 

500.00 TL’lik ertelenmiş vergi yükümlülüğü doğmuş durumdadır. İşlemin 

muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

  

MADDİ DURAN VARLIKLAR HS. 

             MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI HS. 

 

17 500.00 

 

 

17 500.00 

  

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN 

GELİR/GİDERLERİN VEGİ ETKİSİ  

             ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HS. 

 

3 500.00 

 

 

3 500.00 

 

 

3.10.10. Sabit Kıymet Yenileme Fonu Bakımından Ertelenmiş 
Vergi Yükümlülükleri 

 
İşletme varlıklarının yenilenmesi için kurdan ayrılan fonlara yenileme 

akçeleri denilmektedir. Yenileme akçeleri sadece sabit kıymetler için süz 

                                                
81 Özkan, a.g.m.,  s.107. 
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konusudur. Sabit varlıkları yenilenerek yedek akçeleri, bu varlıkların brüt aktif 

değerleri üzerinden düzenli olarak ayrılan amortismanlar dışında, işletme 

karlarından isteğe bağlı olarak ayrılabilen fonlardır. Mevzuatımızda yedek 

akçe yerine yenileme fonu kavramı kullanılmaktadır. Yenileme fonu 

oluşturulması suretiyle alınacak vergilerin ertelenmesi yoluna gidilmektedir. 

Vergi mevzuatımızda yer alan bazı düzenlemeler ile işletme için yatırımlar 

teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Yenileme fonu da işletmeler için vergi 

ertelemesi yöntemi olarak oluşturulan bir teşvik türüdür82.  

 

Yenileme fonu V.U.K.’ nun 328. ve 329. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Bu maddeler uyarınca yenileme amaçlı satılan duran varlıklardan elde edilen 

karların, üç yıl süreyle vergilendirilmeyeceği, bu süre içinde bu karların 

yenilenen duran varlık için ayrılacak amortisman payları ile yok edilebileceği 

belirtilmiştir. Üç yıl içinde yok edilemeyen yenileme fonları, üçüncü yıl 

sonunda tekrar gelir olarak yazılıp vergilendirilmeleri gerekir. Elde edilen 

satış gelirinin, yenileme fonu olarak yazılıp sonraki dönemlere devredilmesi, 

vergilendirilebilir geçici farkların doğmasına neden olmaktadır83. 

 

Örnek 84 : ABC İşletmesinin duran varlıklarında yer alan ve kayıtlı değeri 30 

000.00 TL olan taşıtını ( taşıt için ayrılan birikmiş amortisman tutarı  : 22 

000.00 TL) 2010 yılında yenilemek amacıyla 15 000.00 TL’ye satmıştır. 

Sonrasında işletme 2012 yılında 40 000.00 TL tutarında, % 10 amortismana 

tabi tutulacak binek oto sınıfında olmayan yeni bir taşıt satın almıştır. ( Vergi 

Oranı % 20’dir.)  

 

 

                                                
82 M. Vefa Toroslu, “Yenileme Fonu Ve Muhasebesi,  archive.ismmmo.org.tr/docs/mali cozum/.../06-
MVefaToroslu26.doc , s.1, Erişim Tarihi : 15.04.2013. 
83 Dinç, a.g.m., s.34. 
84 Örnek belirtilen tezden uyarlanarak hazırlanmıştır. ( Aslan, a.g.e., s.122-123.) 
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Çözüm : 

 

  2013 yılında yenilenen taşıt için ayrılan 4 000.00 TL’lik birikmiş 

amortismanın tamamı yenileme fonundan mahsup edileceği için dönem 

gideri olarak kaydedemeyecektir. 2013 yılında ayrılacak olan amortisman da 

yine öncelikle yenileme fonundan mahsup edilecektir. Fakat, 7 000.00 TL’lik 

yenileme fonu hesabının 4 000.00 TL’si geçen dönem mahsup edildiği için bu 

dönem fonda kalan 3 000.00 TL’lik kısım mahsup edilebilinecektir. Geriye 

kalan 1 000.00 TL’lik amortisman gideri fondan mahsup edilemeyeceği için 

dönem gideri olarak kaydedilecektir. 

 Yenileme fonu dolayısıyla ortaya çıkan geçici farklar ise aşağıdaki gibi 

olacaktır;  

YIL 
Muhasebe 

Değeri 
Vergiye Esas 

Değer 
Vergilendirileblir 

Geçici Fark 

Ertelenmiş 
Vergi 

Yükümlülüğü 

2010 7 000.00 - 7 000.00 1 400.00 

2011 - - - - 

2012 - 4 000.00 ( 4 000.00) ( 800.00 ) 

2013 - 3 000.00 ( 3 000.00 )  ( 600.00 ) 

 

 Tablodan da anlaşılabileceği üzere, öncelikle taşıtın kayıtlı değeri ve 

birikmiş amortisman tutarı karşılaştırılarak net defter değeri bulunmuştur. 

Daha sonra satış fiyatı ile net defter değeri karşılaştırılarak satış sonucunda 

bir kâr mı yoksa bir zarar mı ortaya çıktığı hesaplanmıştır. Hesaplamanın 

Taşıtın Kayıtlı Değeri                    30 000.00 TL 

Birikmiş Amortisman            (-)   22 000.00 TL 

Taşıtın Net Defter Değeri                8 000.00 TL 

Satış Tutarı                                     15 000.00 TL 

Taşıtın Net Defter Değeri       (-)     8 000.00 TL 

Satış Kârı ( Yenileme Fonu )          7 000.00 TL 
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sonucunda ortaya 7 000.00 TL’lik bir kâr çıktığı görülmüştür. Taşıt yenilemek 

amacıyla satıldığı için ortaya çıkan bu kâr yenileme fonunda tutulmak 

durumundadır.  

 Sonuç itibari ile muhasebe kurallarına göre hesaplanan vergi, yasalar 

uyarınca hesaplanan vergiden, 1 400.00 TL daha yüksek olacaktır. Diğer bir 

deyişle işletme yenileme fonu uygulamasından yararlanarak devlete, 

muhasebe kurallarına göre hesapladığı vergiden 1 400.00 TL daha az vergi 

ödeyecek, 1 400.00 TL’lik borcunu ödemeyip ertelemiş olacaktır. Bu işlem 

sonucunda ise ertelenmiş vergi yükümlülüğü ortaya çıkacaktır. 

  Yeni taşıt alındığında ise taşıtın amortisman gideri dönem 

kârlarını azaltıcı etki yapmayacak, bunun yerine yenileme fonundaki bu satış 

kârı tutarından düşülecektir. Dolayısıyla, geçmişteki kâr ileriye ertelenmiş 

olacak ve dönem kârının ve bu kâr üzerinden ödenecek verginin azalmasını 

önleyerek kapatılmasını sağlamış olacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

 

4. ÖRNEK UYGULAMA 
 
 Tezimizin son bölümünde şimdiye kadar olan bölümlerde anlatılan 

geçici farklar sonucunda ortaya çıkan indirilebilir ve vergilendir ilebilir geçici 

farklara ilişkin somut örnek uygulamalara yer verilecektir. Uygulama 

yapılırken işletmenin Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan bilanço ve gelir 

tabloları en başta verilecek ve dönem sonu düzeltmeleri yapılarak ertelenmiş 

vergi etkileri hesaplanıp TFRS’ye uygun olarak işletmenin yeni Finansal 

Durum Tablosu ve Gelir Tablosu düzenlenecektir.  

 

 Verilecek örnek de ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri 

hesaplanacak ve bu hesaplamalar sonucunda muhasebe kayıtları uygun 

şekilde yapılarak nihai finansal tabloları hazırlanacaktır. 

 

 Örnek olarak ABC Gıda A.Ş.’nin, 31.12.2012 tarihli Vergi Usul 

Kanunu’na göre ertelenmiş verginin dikkate alınmadığı Bilanço ve Gelir 

Tablosu verilmiştir. Verilen tabloların ardından da şirkettin ertelenmiş vergi 

etkisini ortaya çıkartan işlemleri verilmiştir. Verilen bu işlemlere göre 

ertelenmiş vergi etkileri hesaplanarak muhasebe kayıtları yapılıp son 

aşamada TMS’ye göre yeni finansal tablolar hazırlanacaktır. 
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ABC GIDA A.Ş. 31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇOSU ( V.UK. ‘A GÖRE ) 

AKTİF 
DÖNEN VARLIKLAR TUTARI 

PASİF 
K.V.Y.KAYNAKLAR TUTAR 

I-DÖNEN VARLIKLAR                     2.759.500,00 I-KISA VAD.YABANCI 
KAYNAKLAR 1.920.000,00 

     A-HAZIR DEĞERLER                   259.500,00      A-MALİ BORÇLAR 1.350.000,00 

          1-KASA                        17.500,00           1-BANKA KREDİLERİ 1.350.000,00 

          2-ALINAN ÇEKLER                12.000,00      B-TİCARİ BORÇLAR 570.000,00 

          2-BANKALAR                     350.000,00           2-BORÇ SENETLERİ 570.000,00 

          4-VER. ÇEK VE ÖD. EMİRLERİ -120.000,00           3-BORÇ SNTLRİ REESKONT. 0,00 

     B-MENKUL KIYMETLER                 250.000,00 
PASİF 

U.V.Y.KAYNAKLAR 
ÖZ KAYNAKLAR 

TUTAR 

         1-HİSSE SENETLERİ              250.000,00 II-UZUN VAD.YABANCI 
KAYNAKLAR 25.000,00 

     C-TİCARİ ALACAKLAR                 1.050.000,00      G-DİĞER UZUN VADELİ  
         YAB.KAYNAK 25.000,00 

         1-ALICILAR                     450.000,00           1-GE.YI. ERT.TERKİN   
             EDİLEN KDV 25.000,00 

         2-ALACAK SENETLERİ             600.000,00           2-DİGER UZUN VADELİ  
             YAB.KAYNAKLAR 0,00 

         3-ALACAK SNTL REESKONTU   0,00 III-ÖZ KAYNAKLAR 5.829.500,00 

         5-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR    5.000,00      A-ÖDENMİŞ SERMAYE 4.760.000,00 

         6-ŞÜPHELİ TİC. ALC. KARŞ. (-) -5.000,00           1-SERMAYE 4.760.000,00 

     E-STOKLAR                          1.200.000,00      C-KAR YEDEKLERİ 274.500,00 

          4-TİCARİ MALLAR                1.200.000,00           1-YASAL YEDEKLER 250.000,00 

AKTİF 
DURAN VARLIKLAR TUTARI           2-STATÜ YEDEKLERİ 24.500,00 

 II-DURAN VARLIKLAR                    5.015.000,00      D-GECMİŞ YILLAR KARLARI   

     D-MADDİ DURAN VARLIKLAR           5.015.000,00      E-GEÇMİŞ YILLAR  
         ZARARLARI   

          1-ARAZİ VE ARSALAR             500.000,00      F-DÖNEM NET KARI(ZARARI) 795.000,00 

          2-YERALTI,YERÜSTÜ DÜZ. 50.000,00 

          3-BİNALAR                      6.000.000,00 

          4-TESİS,MAKİINA VE CİHAZ. 400.000,00 

          5-TAŞITLAR                     150.000,00 

          6-DEMİRBAŞLAR                  15.000,00 

          8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR      -2.100.000,00 

AKTİF TOPLAM 7.774.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASİF TOPLAMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.774.500,00 
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ABC GIDA A.Ş.  
31.12.2012 TARİHLİ GELİR TABLOSU (V.U.K.'a GÖRE ) 

Gelir Tablosu Açıklamaları TUTARI 

A. BRÜT SATIŞLAR   3.100.000,00    

  1- Yurtiçi Satışlar 3.100.000,00    

C- NET SATIŞLAR   3.100.000,00    

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)   -1.850.000,00    

  1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)   

  2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -1.850.000,00    

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 1.250.000,00    

E- FAALİYET GİDERLERİ (-)   -390.000,00    

  1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00   

  2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -300.000,00    

  3- Genel Yönetim Giderleri (-) -90.000,00    

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 860.000,00    

H- FİNANSMAN GİDERLERİ(-)   -65.000,00    

  1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -65.000,00    

  2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)   

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 795.000,00    

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 795.000,00    

  Vergi Karşılığı - 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 795.000,00    
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 Ertelenmiş vergi etkisi dikkate alınmadan hesaplanan bilanço ve gelir 

tabloları yukarıdaki gibi iken geçici farklara neden olan olaylar ise aşağıda 

verilmiştir. 

 

1. Şirketin hisse senetlerinin toplam değeri 250.000,00 TL iken , bu hisse 

senetlerinin değerinde 25.000,00 TL’lik değer artışı tespit edilmiştir. 

 

2. Şirketin alıcılar hesabındaki toplam tutar olan 450.000,00 TL’nin,  

45.000 TL’sinin  şüpheli hale geldiği fakat icra ve dava işlemlerine 

başlanılmadığı tespit edilmiştir. 

 

3. Mevcut alacak senetlerinin ortalama vadesinin 120 gün olduğu tespit 

edilmiştir. Ortalama faiz oranı ise % 15 tir. 

 

4. Yapılan incelemede ticari mallarda % 15’lik değer düşüklüğü tespit 

edilmiş ve bu stok değer düşüklüğü için karşılık ayrılmıştır. 

 

5. İşletme, taşıtlar hariç tüm maddi duran varlıklarını değerlemeye tabi 

tutmuş ve bu değerleme sonucunda maddi duran varlıkların değerinde 

artış tespit edilmiştir. Maddi duran varlıkların bu artış sonucunda 

bugünkü değerinin ise  7.820.000TL olduğu belirlenmiştir. 

 

6. İşletme taşıtlarına V.U.K’na göre  30.000,00 TL amortisman ayırmış 

fakat firma aldığı bu araçları 10 sene kullanmayı düşünmektedir. 

Taşıtların hurda değeri sıfırdır. 

 

7. Vadeleri aşağıda verilen senetsiz alacaklar için reeskont 

hesaplanmıştır. 

   50.000 TL - 90 günden az  

 400.000 TL - 90 günden fazla ortalama olarak 120 gün vadelidir. 

 Ortalama faiz oranı yıllık % 15’tir. 
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8. Borç senetlerine reeskont hesaplanmıştır. Senetlerin ortalama vadesi 

180 gün olup oran %15’tir. 

 

9. Gerçekleşen yurt içi satışların ortalama 150 gün vade ile yapıldığı ve 

faiz oranın % 10 olduğu anlaşılmıştır. 

 

 Yukarda verilen işlemler aşağıda ayrı ayrı hesaplanıp muhasebe 

kayıtları yapıldıktan sonra geçici farklar bir tablo vasıtası ile gösterilecektir. 

Bulunan geçici farklar netleştirilme yapıldıktan sonra TMS’ye uygun olarak 

hazırlanan mali tablolar aracılığı ile farkların etkileri gösterilecektir.  

 

 Vergi etkisi hesaplanırken çalışmamızın önceki bölümünde verilen 

geçici farkların niteliğinin hesaplanmasına ilişkin tablo örnek uygulamamızda 

yol gösterici nitelikte olacaktır. 

 

 

Geçici Farkların Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları  
 

1. 25.000,00 TL’lik değer artışı sonucunda bu tutarın vergi mevzuatınca 

dönem kârından indirim yapılmasını gerektirecektir. Bu durum 

sonucunda ise vergilendirilebilir bir geçici fark ortaya çıkacaktır. Geçici 

fark karşılığında ortaya çıkan vergi yükümlülüğü ise aşağıdaki gibidir. 

 

 

 FARKIN NİTELİĞİ FARKIN VERGİ ETKİSİ 

         AKTİF KALEMLER   

Vergi Değeri> Muhasebe Değeri İndirilebilir Geçici Fark Ertelenmiş Vergi Alacağı 

Vergi Değeri< Muhasebe Değeri Vergilendirilebilir Geçici 
Fark 

Ertelenmiş Vergi Borcu 

PASİF KALEMLER   

Vergi Değeri> Muhasebe Değeri Vergilendirilebilir Geçici 
Fark 

Ertelenmiş Vergi Borcu 

Vergi Değeri< Muhasebe Değeri İndirilebilir Geçici Fark Ertelenmiş Vergi Alacağı 
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Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü = 25.000,00 x 0.20 = 5.000,00 TL 

 

 

HİSSE SENETLERİ 

                            HİSSE SENEDİ DEĞER ARTIŞI 

 

25.000,00 

 

 

25.000,00 

 

HİSSE SENEDİ DEĞER ARTIŞI 

          DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL    

          YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI HS. 

 

25.000,00 

 

 

25.000,00 

 

ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ 

            ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

5.000,00 

 

 

5.000,00 

 

2. Şüpheli ticari alacak olan 40.000,00 TL henüz dava aşamasına 

gelmediği için vergi kanunlarınca kabul edilmeyecektir. Bu nedenle 

mali kârın hesaplanmasında ilavesi söz konusu olacaktır. Bu durum 

sonucunda indirilebilir geçici fark ortaya çıkacaktır. 

 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü = 40.000,00 x 0.20 = 8.000,00 TL 

 

 

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

                                           ALICILAR 

 

40.000,00 

 

 

40.000,00 

 

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI 

                    ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

 

40.000,00 

 

 

40.000,00 

 

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 

         ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ 

 

8.000,00 

 

 

8.000,00 

 

 



 106 

3. Reeskont işleminin vergi mevzuatınca kabul edilmemesi sonucunda 

geçici farkın mali kâra ilavesi söz konusu olacaktır. 

 Reeskont Gideri = 600.000,00 / ((1+0,15)^(120/365)) = 573.054,33 TL 

 Reeskont Tutarı = 600.000 – 573.054 = 26.946,00 TL  

 Ertelenmiş Vergi Varlığı =26.946,00 x 0,20 = 5.389,00 TL 

 

 

4. Yapılan incelemede stoklarda % 15 değer düşüklüğü tespit edilmiş ve 

karşılık ayrılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Fakat ayrılacak bu karşılık 

vergi mevzuatı açısından kabul edilmeyen bir gider niteliğinde 

olduğundan bu durum  indirilebilir geçici farkın doğmasına neden 

olacaktır. 

 Değer Düşüklüğü = 1.200.000 x 0,15 = 180.000,00 TL 

 Ertelenmiş Vergi Varlığı = 180.000 x 0,2 = 36.000,00 TL 

 

 

5. Vergi mevzuatı gereğince maddi duran varlıklar gerçek değerleri ile 

değerlenmelidir. TMS’ye göre değer artış kaydı yapıldığında ortaya 

vergilendirilebilir geçici fark çıkacaktır. 

 

REESKONT FAİZ GİDERİ 

                         ALACAK SENETLERİ REESKONTU 

 

26.946,00 

 

 

26.946,00 

 

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 

           ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ 

 

5.389,00 

 

 

5.389,00 

 

KARŞILIK GİDERLERİ 

                  STOK DEĞER DÜŞÜKLÜK KARŞILIĞI 

 

180.000,00 

 

 

180.000,00 

 

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 

        ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ 

 

36.000,00 

 

 

36.000,00 
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 Maddi Duran Varlık Değer Artışı = 7.820,00 – 4.865,00 = 2.955,00 TL  

 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü = 2.955,00 x 0.20 = 591,00 TL 

 

 

6. Amortisman  konusunda vergi mevzuatı ve TMS arasındaki 

hesaplamaya ilişkin fark aşağıda verilmiştir. Vergi mevzuatı mevcut 

dönem içinde 30.000,00 TL amortisman ayrılması gereğinin 

savunurken TMS’ye göre işletme mevcut yıl için 15.000,00 TL 

amortisman hesaplamıştır. Bunun sonucunda ortaya vergilendirilebilir 

geçici fark çıkacaktır. 

 
 TMS’ye Göre Amortisman = 150.000,00 x 0,10 = 15.000,00 

 VUK Amortisman – TMS Amortisman = 30.000,00 - 15.000,00 = 15.000,00  

 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü = 15.000,00 x 0.20 = 3 000,00 TL  

 

 

ARAZİ VE ARSALAR 

YER ALTI ÜSTÜ DÜZENLERİ 

BİNALAR 

TESİS MAKİNE CİHAZLAR 

DEMİRBAŞLAR 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

                         MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN   

                          DEĞERLEME ARTIŞI 

 

300.000,00 

50.000,00 

350.000,00 

100.000,00 

85.000,00 

2.070.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

2.955.000,00 

 

ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ 

                 ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

591.000,00 

 

 

591.000,00 

 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

                         GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

 

15.000,00 

 

 

15.000,00 

 

ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ 

                      ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

3.000,00 

 

 

3.000,00 
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7. İşletme senetsiz ticari alacakları için reeskont hesaplamıştır. Vergi 

mevzuatında ayrılan reeskont kabul edilmediğinden ortaya indirilebilir 

geçici fark çıkmıştır. 

 
 Alacakların Bugünkü Değeri = 400.000/(1+0,15)^(120/365)= 382.036,00  

 Reeskont Tutarı = 400.000,00 - 382.036,00 = 17.964,00  

 Ertelenmiş Vergi Varlığı = 17.964,00 x 0,2 = 3.593,00 TL 

 
 

8. İşletme borç senetlerine reeskont uygulamış ve reeskont geliri vergi 

mevzuatınca kayıtlara alınmamış olmasından dolayı vergilendirilebilir 

geçici fark doğacaktır. 

 
 Borçların  Bugünkü Değeri = 570.000,00 /((1+0.15)^(180/365)) = 532.037,00 

 Reeskont Tutarı = 570.000 - 532.037,00 = 37.963,00 

 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü = 37.963,00 x 0,2= 7.593,00 TL 

 

  

 

 

 

REESKONT FAİZ GİDERİ 

                      TİCARİ ALACAKLAR  REESKONTU 

 

17.964,00 

 

 

17.964,00 

 

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 

               ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ 

 

3.593,00 

 

 

 3.593,00 

 

BORÇ SENETLERİ REESKONTU 

                                       FAİZ GELİRLERİ 

 

37.963,00 

 

 

 

37.963,00 

 

ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ 

                  ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

7.593,00 

 

 

7.593,00 
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9. TMS Hasılat Standardına göre vadeli satışlarda, hesaplanan vade 

farkı faiz geliri olarak kabul edilmekte ve tahsilat gerçekleştiğinde 

ertelenmiş gelirlerin kapatılıp faizi geliri olarak kaydedilmesi gerektiği 

söylenmekte iken vergi kurallarına göre ise satış gelirinin tahakkuk 

etmesi için teslimin gerçekleşmesinin yeterli olduğu kabul edilmektedir. 

Bu durumda ortaya indirilebilir bir geçici fark ortaya çıkacaktır. 

 

 Hasılattan faiz gelirlerinin ayrılması; 

 

 Hasılatın Bugünkü Değeri = 3.100.000 / ((1+0.10)^(150/360)) = 2.980.925,00 

 Ertelenmiş Faiz Geliri = 3.100.000,00 - 2.980.925,00= 119.075,00 

 Ertelenmiş Vergi Varlığı = 119.075 x 0,20 = 23.815,00 TL 

 

 

 

 Yapılan hesaplamalar sonucunda tespit edilen geçici farklardan 

kaynaklanan ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki tabloda 

toplu şekilde gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YURTİÇİ SATIŞLAR 

                     ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 

 

119.075,00 

 

 

119.075,00 

 

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 

             ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ 

 

23.815,00 

 

 

23.815,00 
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HESAP ADI TMS 
DEĞERİ 

VERGİ 
DEĞERİ 

GEÇİCİ 
FARKLAR 

ERTLNMŞ 
VERGİ 

VARLIĞI 

ERTLNMŞ 
VERGİ 
YÜKÜM 

VARLIK 
YÜKÜMLÜLÜK 

Hisse Senetleri 275.000 250.000 25.000 İ.G.F 5.000 
 

Vergi Varlığı 

Şüpheli Ticari 
Alacaklar 45.000 5.000 40.000 İ.G.F 8.000 

 
Vergi Varlığı 

Alacak 
Senetleri 

Reeskontu 
26.496 0 26.496 İ.G.F 5.389 

 
Vergi Varlığı 

Reeskont 
Hesabı 17.964 0 17.964 İ.G.F 3.593 

 
Vergi Varlığı 

Stok Değer 
Düşüklüğü 180.000 0 180.000 İ.G.F 36.000 

 
Vergi Varlığı 

Maddi Duran 
Varlık Değer 

Artışı 

2.955.0
00 0 2.955.000 V.G.F  -591.000 Vergi 

Yükümlülüğü 

Birikmiş 
Amortisman 15.000 30.000 15.000 V.G.F  -3.000 Vergi 

Yükümlülüğü 
Borç Senetleri 

Reeskontu 37.963 0 37.963 V.G.F  -7.593 Vergi 
Yükümlülüğü 

Ertelenmiş 
Vade Farkı 

Geliri 
119.075 0 11.9075 İ.G.F 23.815 

 
Vergi Varlığı 

   TOPLAM 81.797 -601.593  

   Netleştirme  -519.796 Vergi 
Yükümlülüğü 

       

 

 Yapılan işlemler sonucunda yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere 

601.593 E.V.Y. > 81.797  E.V.V. olduğu görülecektir. Bu durum sonrasında ise 

netleştirme yapılacak olursa 519.796,00 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ortaya 

çıkmış olacaktır.Son olarak mahsuplaştırma ve dönem sonu kâr/zarar hesabı 

kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 

ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
       ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI 
   

 

81.797,00 

 

 

81.797,00 
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Kapanış kayıtları ;  

 

 

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 

             ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDER ETKİSİ 

 

519.796,00 
 

 

 

519.796,00 
 

 

DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 

                            DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 

 

30.368,00 

 

 

30.368,00 

 

DÖNEM NET ZARARI 

                        DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 

 

30.368,00 

 

 

30.368,00 

 
 

 İşletmenin TMS’ye uygun şekilde yapılan hesaplamaları ve vergi 

etkileri dikkate alınarak oluşturulan düzeltilmiş mali tablolarının son hali 

ise aşağıda verilmiştir. Mali tablolara bakıldığında ertelenmiş verginin 

dikkate alınmadığı tablolar ile son hazırlanan tablolar arasında önemli 

farklılıklar bulunmaktadır.  
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ABC GIDA A.Ş. 31.12.2012 TARİHLİ TFRS’YE GÖRE DÜZENLENMİŞ BİLANÇOSU 

AKTİF 
DÖNEN VARLIKLAR TUTARI PASİF 

K.V.Y.KAYNAKLAR TUTARI 

I-DÖNEN VARLIKLAR                     2.490.965,00 I-KISA VAD.YABANCI  
   KAYNAKLAR 1.882.037,00 

     A-HAZIR DEĞERLER                  259.500,00      A-MALİ BORÇLAR 1.350.000,00 

          1-KASA                        17.500,00           1-BANKA KREDİLERİ 1.350.000,00 

          2-ALINAN ÇEKLER                12.000,00      B-TİCARİ BORÇLAR 532.037,00 

          2-BANKALAR                     350.000,00           2-BORÇ SENETLERİ 570.000,00 

          4-VERİLEN ÇEKLR -120.000,00           3-BORÇ SENETLERİ REES. -37.963,00 

     B-MENKUL KIYMETLER                155.925,00 
PASİF 

U.V.Y.KAYNAKLAR 
ÖZ KAYNAKLAR 

TUTARI 

         1-HİSSE SENETLERİ              275.000,00 II-UZUN VAD.YABANCI 
KAYNAKLAR 554.796,00 

         3-ERTELENMİŞ VADE  
            FARKI GELİRLERİ -119.075,00      F-GE.YIL.GELİR,GİDER  

         TAHAKKUK 519.796,00 

     C-TİCARİ ALACAKLAR                965.540,00           1-ERTELENMİŞ VERGİ  
             YÜKMLÜLÜĞÜ 519.796,00 

         1-ALICILAR                     410.000,00           2-GİDER  TAHAKKUKLARI 0,00 

         2-ALACAK SENETLERİ            600.000,00      G-DİĞER UZUN VADELİ  
         YAB.KAYNAK 25.000,00 

         3-ALACAK SENT. REESK. -26.496,00           1-GE.YL.ERT.TERKİN   
              EDİLEN KDV 25.000,00 

         4-TİCARİ ALCK REESKNT -17.964,00           2-DİG.UZUN VADELİ Y.K.          0,00 

         5-ŞÜPHELİ TİCARİ ALCK. 45.000,00 III-ÖZ KAYNAKLAR 7.959.132,00 
         6-ŞÜPHELİ TİC. ALACAK.  
            KARŞILIĞI (-) -45.000,00      A-ÖDENMİŞ SERMAYE 4.760.000,00 

     E-STOKLAR                          1.020.000,00           1-SERMAYE 4.760.000,00 

          4-TİCARİ MALLAR                1.200.000,00      B-SERMAYE YEDEKLERİ 2.955.000,00 

          6-STOK DEGER DÜŞ.KARŞ. -180.000,00           3-M.D.V. Y.D. ARTŞLARI         2.955.000,00 

AKTİF 
DURAN VARLIKLAR TUTARI      C-KAR YEDEKLERİ 274.500,00 

 II-DURAN VARLIKLAR                    7.985.000,00           1-YASAL YEDEKLER 250.000,00 
     D-MADDİ DURAN 
VARLIKLAR            7.985.000,00           2-STATÜ YEDEKLERİ 24.500,00 

          1-ARAZİ VE ARSALAR            800.000,00  D-GECMİŞ YILLAR KARLARI   

          2-YERALTI,YERÜSTÜ DÜZ 100.000,00 E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI   

          3-BİNALAR                      6.350.000,00  F-DÖNEM NET KARI(ZARARI) -30.368,00 

          4-TESİS,MAKİINA VE CİH. 500.000,00 

          5-TAŞITLAR                     150.000,00 

          6-DEMİRBAŞLAR                  100.000,00 
          8-BİRİKMİŞ  
            AMORTİSMANLAR       -15.000,00 

AKTİF TOPLAM 10.385.965,00 

 
 
 
 
 
 
 

PASİF TOPLAMI 

 
 
 
 
 
 
 

10.385.965,00 
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ABC GIDA A.Ş. 31.12.2012 TARİHLİ TFRS’YE GÖRE DÜZENLENMİŞ  
GELİR TABLOSU 

Gelir Tablosu Açıklamaları TUTARI 

A. BRÜT SATIŞLAR 2.980.925,00    

 1- Yurtiçi Satışlar 2.980.925,00   

C- NET SATIŞLAR 2.980.925,00    

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -1.850.000,00    

  1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)  0,00 

  2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -1.850.000,00   

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 1.130.925,00    

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) -375.000,00    

  1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00   

  2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -300.000,00   

  3- Genel Yönetim Giderleri (-) -75.000,00   

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 755.925,00    

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 62.963,00    

  3- Faiz Gelirleri 37.963,00   

  8-Hisse Senetleri Değer Artış Kârı 25.000,00   

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -264.460,00    

  2- Karşılık Giderleri (-) -220.000,00   

  5- Reeskont Faiz Giderleri (-) -26.496,00   

  6- TİCARİ ALACAKLAR REESKONTU (-) -17.964,00   

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -65.000,00    

  1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -65.000,00   

  2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)  0,00 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 489.428,00    

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 489.428,00    

ERTELENMİŞ VERGİ GELİR GİDER ETKİSİ -519.796,00   

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -30.368,00    

  

 Vergi etkisinin dikkate alınmadığı tablolarda işletme 795.000,00 TL 

kârda gözükürken TMS’ye uygun şekilde yapılan kayıtlardan sonra işletmenin 

30.368,00 TL zarar ettiği gözükecektir. TMS’ye uygun olarak yapılan kayıtlar 

sonucunda işletmenin mali tablolarının daha etkili ve gerçekçi sonuçlar 

gösterdiği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu sayede işletmelerin bilgi kullanıcıları 

söz konusu işletmelerin mali tablolarına baktıklarında daha etkin, sağlıklı ve 

gerçekçi bilgilere kavuşmuş olacaklardır. 
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SONUÇ 
 
 
 Çalışma boyunca anlatılan TMS-12 çerçevesinde ertelenmiş vergi, 

ülkemiz açısından şu an itibari ile uygulanabilirlik kapsamı çok yüksek 

olmayan bir konudur. Uygulanabilirlik kapsamından kastedilen ise muhasebe 

standartlarının işletmelerde yıllardır kullanılan tek düzen muhasebe 

sisteminden farklı olarak yeni uygulamaları getirmesi ve işletmelerin hepsinin 

henüz bu duruma hazır olmayışıdır. Uygulamanın kapsam geçerliliğinin 

düşük olmasının bir diğer sebebi ise ülkemizde uygulanan vergi mevzuatının 

bir çok kalemde muhasebe standartlarından farklı uygulamalar içermesi ve 

standardı uygulayacak işletmelerin, kurumsallaşan veya uluslararası işlem 

görenler dışındakilerin konuya tam olarak hakim olmamasıdır. Zaten hali 

hazırda standartların uygulama zorunluluğu ülke çapındaki bütün işletmeleri 

kapsamamaktadır. Ayrıca bu uygulamanın bütün işletmeleri kapsaması 

mevcut alt yapı ve bilgi birikimi ile mümkün değildir. Özellikle şahıs işletmeleri 

ve sermaye şirketi olsa dahi büyük çapta iş yapmayan veya uluslararası 

ilişkileri olmayan işletmelerin standartların tamamını uygulayabilmesi çok zor 

görünmektedir. Standartların uygulama amacına bakıldığında da daha çok 

uluslararası çalışan veya sermaye piyasasında işlem gören işletmelerin 

muhasebe uygulamalarının tek bir düzene bağlanması hedeflenmektedir. 

 

 Yukarıda bahsedilen zorluklar ise SPK, TMSK, BDDK ve son olarak da 

KGK gibi kuruluşlar yıllardır kapsamı sınırlı tutulsa dahi standartlar üzerinde 

çalışmalar yaparak uyum sürecini hızlandırmış ve standartların TTK ile doğru 

orantılı olarak vergi mevzuatı içinde yer almaya başlamasını sağlamışlardır. 

 

 Özellikle çalışmanın konusu olan 12 no’lu Gelir Vergiler Standardı 

içerdiği ertelenmiş vergi kavramı ile bütün standartların “ Kilit Noktasını” 

oluşturduğundan ve çok detaylı bilgi gerektirdiğinden dolayı meslek 

mensuplarının tamamı tarafından  hemen uygulamaya konulması ilk 

aşamada mümkün olmayacaktır. Ertelenmiş vergi kavramının anlaşılmasının 
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dışında, ertelenmiş vergiyi ortaya çıkartan her bir unsur için standarttaki 

ifadelerin bilinmesinin yanında bunları vergi mevzuatı ile de karşılaştırabilmek 

yani standartların tamamına hakim olmak bilgisi gerektirmektedir. 

 

 12 no’lu standarda bakıldığında özellikle globalleşen ekonomide 

uluslararası ticaret yapan ve sermaye piyasasında işlem gören işletmelerin 

bahsi geçen bu standardı en doğru şekilde uygulaması, işletme ve 

işletmelerin finansal tablolarının net, doğru, şeffaf ve evrensel olması 

açısından çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de çok uzun yıllardan beri 

işletmeler muhasebe sistemlerini vergi odaklı gerçekleştirirken, standartlar ile 

muhasebe için muhasebe yapılması sağlanmış olacaktır. Ülkemizde 

maalesef muhasebe uygulamaları vergi otoritelerinin isteği doğrultusunda 

gerçekleşmekte ve bu durum işletmelerin çıkarlarına ve muhasebe 

fonksiyonlarına tamamen aykırı olmaktadır. 

 

 Bu çalışma ile ertelenmiş vergi noktasında karşılaşılan güçlükler 

giderilmeye çalışılarak yine işletmelere yol gösterici olmak hedeflenmiştir. 

Yukarıda bahsedilen vergi otoritelerinin isteğine göre yapılan muhasebe 

sonucu ortaya çıkan kâr ile işletmenin kendi bünyesinde ortaklarına 

açıkladığı kâr olan, ticari kâr rakamları yine yukarıda bahsedilen nedenlerden 

dolayı aynı çıkmamaktadır. Bunun nedeni ise işletmelerin ticari kârını 

muhasebe standartlarına göre belirlerken, mali kârını ise vergi mevzuatına 

göre belirlemesidir. Bu nedenle de anlaşılacağı üzere bu iki kar rakamı 

arasında uygulama farklılıklarından kaynaklanan belirli farklılıklar ortaya 

çıkacaktır. Bu farklılıkların sürekli devam etmeyecek yani ortadan kalkacak 

türden geçici nitelikte olması da vergilendirilebilir veya indirilebilir geçici 

farkların doğuşunu gerektirecek ve yine bu farklılıkların finansal tablolarda 

gösterilmesi, finansal tabloların gerçek durumu yansıtması açısından şart 

olacaktır. Finansal tablolarda ise bu farklılıklar farkın etkisine göre ayrı ayrı 

raporlanmak zorundadır. 

 



 116 

 Ertelenmiş verginin ve TMS-12’nin standartlar içerisinde nasıl bir 

öneme sahip olduğu ve bütün standartların uygulanması aşamasında 

karşılaşılacak zorunlu bir uygulama olduğu çalışma boyunca değişik 

örneklerle anlatılmıştır. Bu noktada ertelenmiş verginin hesaplanması ve 

finansal tablolarda gösterilmesi kaçınılmaz bir sonuç olacağından 

standartların uygulanması ile ilgili daha  net ve farklı yaklaşımları ortadan 

kaldıracak uygulamaların yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanması ve meslek 

mensuplarının işinin kolaylaştırılması gerekmektedir. Uygulamaya 

bakıldığında kullanılacak hesaplar konusunda tam bir netlik bulunmamakta 

ve farklı yaklaşımlar söz konusu olabilmektedir. Bu konuda Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun yaptığı çalışmalar ve 

yayınladığı ilke kararlarının aydınlatıcı olacağı gerçektir. 
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EKLER 
EK: TMS-12 Gelir Vergileri 

 
Amaç 
 
Bu Standardın amacı; gelir vergilerinin (kurum kazancı üzerinden hesaplanan 

vergilerin) muhasebeleştirilmesini düzenlemektir. Gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesindeki 
en önemli konu aşağıdaki durumlarda cari ve ilerideki dönemlerde vergisel sonuçlarının 
belirlenmesidir:  

(a) Bir işletmenin finansal durum tablosunda (bilançosunda) yer alan varlıkların ve 
borçların defter değerlerinin ileride varlıklar için fayda elde etme, borçlar için ise ödemenin; 
ve  

(b) Cari dönemde oluşan ve sonuçları işletmenin finansal tablolarına yansıyan işlemler 
veya diğer olayların vergisel sonuçları. 

Finansal raporlama yapan kuruluş bir varlığı veya borcu muhasebeleştirdiğinde 
bunların defter değerleri kadar bu varlıktan ileride fayda temin edileceğini, borcun ise 
ödeneceğini bekler. Eğer defter değerleri tutarında ileride fayda elde edildiği veya borç 
ödendiğinde ödenecek vergiler, bu faydanın elde edilmesi veya borcun ödenmesinin vergisel 
etkisinin olmadığı duruma göre fazla veya az olacaksa; bu Standart, bazı istisnai durumların 
dışında, işletmenin ertelenmiş vergi borcu veya ertelenmiş vergi alacağı 
muhasebeleştirmesini zorunlu kılar.  

Bu Standart işletmenin işlemlerin ve diğer olayların vergisel sonuçlarını işlemleri ve 
diğer olayları muhasebeleştirdiği şekilde muhasebeleştirmesini zorunlu kılar. Bu nedenle, 
işlemler ve diğer olaylar kâr veya zararda muhasebeleştirilmişse, bunlarla ilgili vergi etkileri 
de kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Kar veya zararlar içerisinde (ya özkaynaklarda 
muhasebeleştirilecek kar veya zararlarda ya da direkt özkaynaklarda) 
muhasebeleştirilmeyen işlemlerin ve diğer olayların ilgili vergi etkileri de kar veya zararlar 
içerisinde muhasebeleştirilmez. Benzer şekilde, işletme birleşmelerinde ertelenmiş vergi 
alacağının veya vergi borcunun muhasebeleştirilmesi, işletme birleşmesinde oluşan şerefiye 
tutarının veya muhasebeleştirilmiş pazarlıklı alımdan kaynaklanan kazançların tutarını 
etkiler.     

 
Bu Standart, aynı zamanda, henüz kullanılmamış olan geçmiş yıl zararları nedeniyle 

oluşan ertelenmiş vergi varlıklarının veya kullanılmamış vergi avantajlarının 
muhasebeleştirilmesi, gelir vergilerinin finansal tablolarda sunumunu ve gelir vergileri ile ilgili 
bilgilerin açıklanması konularını da düzenler. 

 
Kapsam 
1. Bu Standart gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesinde uygulanır.  
2. Bu Standardın uygulanmasında, gelir vergileri vergiye tabi gelir üzerinden 

hesaplanan bütün yurt içi ve yurt dışı vergileri içerir. Gelir vergileri aynı zamanda bağlı 
ortaklık, iştirak ve iş ortaklıklarının raporlayan işletmeye kâr dağıtımlarında kaynakta kesinti 
suretiyle ödenen vergileri de kapsar.  

3. “-” 
4. Bu Standart, devlet teşviklerinin (bakınız: TMS 20 Devlet Teşviklerinin 

Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması) veya yatırımlara ilişkin vergi 
avantajlarının muhasebeleştirilmesi yöntemleri ile ilgili herhangi bir husus içermez. Ancak, bu 
Standart devlet teşviklerinden veya yatırımlara ilişkin vergi avantajlarından kaynaklanan 
zamanlama farklarının muhasebeleştirilmesi ile ilgili düzenlemeler içerir. 

Tanımlar 
5. Bu Standartta geçen terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir: 
Muhasebe kârı (muhasebe zararı): Vergi gideri öncesi dönem kârını (zararını) ifade 

eder. 
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Vergiye tabi kâr (mali zarar): Vergi otoriteleri tarafından konulan kurallara göre bir 
hesap dönemi için tespit edilen ve üzerinden vergi ödenen (vergi geri kazanımı sağlayan) 
kârı (zararı) ifade eder.    

Vergi gideri (vergi geliri): Dönem kârının veya zararının belirlenmesinde dönem 
vergisi ve ertelenmiş vergi açısından dikkate alınan toplam tutarı ifade eder.  

Dönem vergisi: Vergiye tabi kâr (mali zarar) açısından o döneme ait ödenecek gelir 
vergisini (geri kazanılacak gelir vergisini) ifade eder.  

Ertelenmiş vergi borçları: Vergiye tabi geçici farklar üzerinden gelecek dönemlerde 
ödenecek gelir vergilerini ifade eder.    

Ertelenmiş vergi varlıkları: Aşağıdaki durumlarda gelecek dönemlerde geri 
kazanılacak olan gelir vergisi tutarlarını ifade eder: 

(a) İndirilebilir geçici farklar; 
(b) Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zararlar; ve  
(c) Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış vergi avantajları. 
Geçici farklar: Bir varlığın veya borcun finansal durum tablosundaki (bilançodaki) 

defter değeri ile bunların vergi açısından taşıdıkları değerler arasındaki farkları ifade eder. 
Geçici farklar aşağıdakilerden biri şeklinde olabilir: 

(a) Vergiye tabi geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme 
yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını belirlerken vergiye tabi tutarlar 
oluştururlar; ya da  

(b) İndirilebilir geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme 
yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını belirlerken vergi matrahından 
indirilebilir tutarlardır.  

Vergiye esas değer: Bir varlık veya borcun vergisel açıdan taşıdığı tutarı/değeri ifade 
eder.  

6. Vergi gideri (vergi geliri), dönem vergi gideri (dönem vergi geliri) ile ertelenmiş vergi 
gideri (ertelenmiş vergi geliri) toplamından oluşur. 

Vergiye esas değer 
7. Bir varlığın vergiye esas değeri, işletmenin gelecekte söz konusu varlığın defter 

değeri tutarında sağlayacağı vergiye tabi ekonomik yarardan vergisel açıdan gider olarak 
indirilebilecek olan tutarı ifade eder. Eğer ilerideki ekonomik faydalar vergiye tabi 
olmayacaksa, anılan varlığın vergiye esas değeri defter değerine eşittir. 

 
 
 

Örnekler  

1. Bir makinenin maliyeti 100 TL’dir. Vergi açısından içinde bulunulan dönemde 
ve önceki dönemlerde ayrılan amortisman tutarı 30 TL’dir. Makinenin kalan 
maliyeti gelecek dönemlerde ya amortisman ayırmak suretiyle ya da satış 
sırasında kalan maliyet olarak düşülebilecektir. Bu makineyi kullanarak elde 
edilen gelir vergiye tabidir, satış sonucu oluşan kâr da vergiye tabidir. Satışın 
zararla sonuçlanmasında da zarar vergi açısından indirilebilir durumdadır. 
Halihazırda makinenin vergiye esas değeri 70 TL’dir.   

2. Tahakkuk ettirilmiş olan faiz alacaklarının defter değeri 100 TL’dir. Bununla 
ilgili faiz gelirleri nakit esasına göre vergiye tabi olacaktır. Bu durumda faiz 
alacaklarının vergiye esas değeri sıfırdır.  

3. Satışlardan alacakların defter değeri 100 TL’dir. İlgili satış geliri vergiye tabi 
kârın (mali zararın) tespitinde dikkate alınmıştır. Alacakların vergiye esas 
değeri 100 TL’dir.  

4. Bir bağlı ortaklıktan tahsil edilecek temettünün defter değeri 100 TL’dir. 
Temettü geliri işletmede vergiye tabi değildir. Esas olarak bu varlığın 
değerinin tamamı gelir olarak muhasebeleştirilmiş olan ekonomik yarardan 
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Örnekler  

indirilebilir durumdadır. Sonuç olarak temettü alacaklarının vergiye esas olan 
değeri 100 TL’dir.85 

5. Finansal alacak olarak muhasebeleştirilmiş olan verilmiş bir borcun defter 
değeri 100 TL’dir. Verilen borç geri alındığında bunun herhangi bir vergisel 
sonucu olmayacaktır. Bu alacağın vergiye esas değeri 100 TL’dir.    

 
8. Bir borcun vergiye esas değeri, onun defter değerinden bu borçla ilgili olarak 

gelecek dönemlerde vergi açısından indirilebilir tutarlar düşüldükten sonra kalan tutardır. 
Avans olarak alınmış olan hasılat örneğinde, ilgili borcun vergiye esas değeri alınan avansın 
tutarından gelecek dönemlerde vergiye tabi olmayacak olan gelir tutarları düşüldükten sonra 
kalan değerdir. 

 
Örnekler  

1. 
Kısa vadeli borçlar; defter değeri 100 TL olan, tahakkuk ettirilmiş giderleri 
içermektedir. İlgili gider, vergi açısından nakit olarak ödendiğinde gider 
yazılabilecektir. Gider tahakkukunun vergiye esas değeri sıfırdır.  

2. 
Kısa vadeli borçlar; peşin olarak tahsil edilen ve defter değeri 100 TL olan faiz 
gelirini içermektedir. İlgili faiz geliri nakit olarak tahsil edildiğinde vergi matrahına 
dahil edilmiştir. Peşin olarak tahsil edilen faiz gelirinin vergiye esas değeri 
sıfırdır.  

3. 
Kısa vadeli borçlar; defter değeri 100 TL olan tahakkuk ettirilmiş giderleri 
içermektedir. İlgili gider vergi açısından halihazırda gider yazılmıştır. Tahakkuk 
ettirilmiş giderin vergiye esas değeri 100 TL’dir.  

4. 
Kısa vadeli borçlar defter değeri 100 TL olan tahakkuk ettirilmiş ceza ve tazminat 
içermektedir. Ceza ve tazminatlar vergi açısından gider kabul edilmemektedir. 
Tahakkuk ettirilen ceza ve tazminatların vergiye esas değeri 100 TL’dir.86 

5. 
Bir kredi borcunun defter değeri 100 TL’dir. Kredinin geri ödemesi yapıldığında 
herhangi bir vergisel sonuç doğmamaktadır. Kredinin vergiye esas değeri 100 
TL’dir.  

 
9. Bazı kalemlerin vergiye esas değeri olmakla birlikte bunlar finansal durum 

tablosuna (bilançoya) varlık ve borç olarak yansıtılmazlar. Örneğin, araştırma giderleri 
oluştukları dönemin muhasebe kârının hesabında gider olarak dikkate alınırlar, ancak daha 
sonraki bir döneme kadar vergiye tabi kârın (mali zararın) belirlenmesinde gider olarak kabul 
edilmeyebilirler.  Araştırma giderlerinin gelecek dönemlerde vergi otoritelerinin vergi 
hesabında gider olarak indirimine izin verdiği tutardan oluşan vergiye esas değeri ile sıfır 
olan defter değeri arasındaki fark, ertelenmiş vergi varlığı doğuran indirilebilir bir geçici 
farktır.  

10. Bir varlığın veya borcun vergiye esas değerinin olup olmadığının açık olmadığı 
durumlarda bu Standardın dayandığı temel ilkenin dikkate alınması yardımcı olacaktır; bu 
ilke şudur: Bazı belirli sınırlamaların dışında, bir varlığın defter değeri geri kazanıldığı veya 
bir borcun defter değeri ödendiğinde, bu varlığın defter değerinin kazanılması veya borcun 
defter değerinin ödenmesinin hiç bir vergi etkisi doğurmayacağı duruma nazaran, işletmenin 
gelecekte ödeyeceği vergiler daha fazla olacaksa ertelenmiş vergi borcu, daha az olacaksa 

                                                
85 Bu analize göre vergilendirilebilir geçici fark yoktur. Alternatif bir analiz de şöyle olabilir; tahakkuk ettirilen 
temettü alacaklarına uygulanacak vergi oranı sıfır olduğu için oluşan 100 TL vergilendirilebilir geçici farka sıfır 
oranı uygulandığında vergiye esas değeri de sıfırdır. Her iki analizde de ertelenmiş vergi borcu doğmamaktadır.  
86 Bu analize göre indirilebilir geçici fark yoktur. Alternatif bir analiz de şöyle olabilir; tahakkuk ettirilen 
cezaların ve tazminatların vergiye esas değerleri sıfırdır ve ortaya çıkan 100 TL tutarındaki geçici indirilebilir 
farka sıfır vergi oranı uygulanır. Her iki analizde de ertelenmiş vergi varlığı doğmamaktadır 
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ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. Aşağıdaki 51A Paragrafını izleyen Örnek C bu 
temel ilkenin kullanımının dikkate alınabileceği durumları açıklamaktadır, örneğin, bir varlığın 
veya borcun vergiye esas değerinin geri kazanımın veya borç ödemenin şekline bağlı olduğu 
durumlarda olduğu gibi.  

11. Konsolide finansal tablolarda geçici farklar, varlık ve borçların konsolide finansal 
tablolardaki defter değerlerinin bunların uygun vergiye esas değerleri ile karşılaştırılması 
suretiyle belirlenir. Konsolide vergi beyannamelerinin verilmesinin yasal olarak mümkün 
olduğu durumda vergiye esas değer, konsolide vergi beyannamesi esas alınarak belirlenir. 
Konsolide vergi beyannamelerinin söz konusu olmadığı durumlarda vergiye esas değer, 
gruba ait işletmelerin her birinin vergi beyannamesi dikkate alınarak tespit edilir.  

 Dönem vergi borcu ve dönem vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi 
12. Cari dönemin ve önceki dönemlerin vergileri, henüz ödenmemiş kısımla sınırlı 

olmak üzere, borç olarak muhasebeleştirilir. Eğer cari dönem ve önceki dönemler için 
ödenen vergiler bu dönemlere ait vergiden fazla ise aşan kısım varlık (vergi varlığı) olarak 
muhasebeleştirilir.  

13. Bir mali zararın önceki dönemin dönem vergisine mahsup edilebilir bir şekilde 
geriye taşınabildiği hallerde faydalanılabilecek tutar bir varlık olarak muhasebeleştirilir. 

14. Bir mali zararın önceki dönemin ödenecek vergisine mahsup edilebildiği ve bu 
mahsubun yapıldığı durumda mali zararın ortaya çıktığı dönemde, işletmenin bu faydadan 
yararlanacağının olası olması ve faydanın da güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi nedenleriyle, 
işletme, bu faydayı bir varlık olarak muhasebeleştirir.  

 Ertelenmiş vergi borçlarının ve ertelenmiş vergi varlıklarının 
muhasebeleştirilmesi 

Vergiye tabi geçici farklar  
15. Bütün vergiye tabi geçici farklar için ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilir. 

Ancak aşağıdaki durumlarda meydana gelen geçici farklar için ertelenmiş vergi borcu 
muhasebeleştirilmez:  

(a) Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında; veya   
(b) Aşağıdaki işlemler sonucunda oluşan bir varlık veya borcun ilk 

muhasebeleştirilmesi sırasında: 
(i) İşletme birleşmesi niteliğinde olmayan işlemler; ve  
(ii) Oluşmasının ne muhasebe kârını ne de vergiye tabi kârı (mali zararı) etkilemediği 

işlemler.  
Ancak, bağlı ortaklıklar, şubeler, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar ile ilgili 

olarak ortaya çıkan vergiye tabi geçici farklar için, 39 uncu Paragraf uyarınca, ertelenmiş 
vergi borcu muhasebeleştirilir.   

16. Bir varlığın muhasebeleştirilmesi işlemi, ilgili varlığın defter değerinin bir ekonomik 
yarar olarak işletmeye gelecek dönemlerde geri kazanılacağını gösterir. Eğer varlığın defter 
değeri onun vergiye esas değerini aşarsa, bu varlık nedeniyle ileride muhasebe kârının 
tespitinde gider yazılabilecek tutar vergi mevzuatına göre gider yazılabilecek tutarı aşıyor 
demektir. Bu fark, vergiye tabi bir geçici farktır ve sonuçta oluşan gelir vergilerini gelecek 
dönemlerde ödeme yükümlülüğü ise bir ertelenmiş vergi borcudur. İşletme bu varlığın defter 
değerini geri kazandıkça vergilendirilebilir geçici fark tersine dönecek ve vergiye tabi kâr 
ortaya çıkacaktır. Bu durumda, işletmeden vergi ödemeleri şeklinde ekonomik fayda çıkışı 
olacaktır.  Bu nedenle, bu Standart,  15 ve 39 uncu Paragraflarda tanımlananların dışındaki 
bütün durumlarda ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilmesini zorunlu kılar. 

 
Örnek  

Bir varlığın maliyeti 150 TL, defter değeri 100 TL, vergi mevzuatına göre ayrılmış 
olan birikmiş amortismanı 90 TL ve vergi oranı da % 25’tir. 

Varlığın vergiye esas değeri 60 TL (maliyet 150 TL – birikmiş amortisman 90 
TL)’dir. Defter değeri 100 TL’nin geri kazanılabilmesi için, işletme 100 TL vergiye tabi 
gelir elde etmelidir. Ancak vergi mevzuatına göre indirebileceği amortisman tutarı 60 
TL’dir. Sonuç olarak, işletmenin bu varlığın defter değerini geri kazandığında ödeyeceği 
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Örnek  

vergi 10 TL’dir (40 TL’nin % 25’i). Defter değeri 100 TL ve vergiye esas değeri 60 TL 
arasındaki fark, 40 TL vergiye tabi bir geçici farktır. İşletme, varlığın defter değerini geri 
kazandığında geliri üzerinden ödeyeceği vergi 10 TL’yi (40 TL’nin % 25’i) ertelenmiş 
vergi borcu olarak muhasebeleştirir.   

 
17. Bazı geçici farklar gelir veya giderin bir dönemin muhasebe kârına dahil edilmiş 

olmasına rağmen vergiye tabi kârın hesabında farklı bir dönemde dikkate alınmış 
olmasından kaynaklanabilir. Bu tür farklar, zamanlama farkı olarak adlandırılır. Aşağıdaki 
örneklerde yer verilen farklar ertelenmiş vergi borcu doğuran bu tür vergiye tabi zamanlama 
farklarıdır: 

  
(a) Faiz gelirleri muhasebe kârının tespitinde faiz işleyen zaman esasına göre 

belirlenebilirken, vergi mevzuatına göre nakit tahsil edilen faiz tutarları gelir yazılabilir. 
Finansal durum tablosuna (bilançoya) yansıtılmış ancak tahsil edilmemiş bu tür faiz 
alacaklarının vergiye esas değeri sıfır olacaktır; çünkü bu gelirler nakit olarak tahsil 
edilmedikleri için vergiye tabi geliri etkilemez.  

(b) Muhasebe kârının (zararının) tespitinde dikkate alınan amortisman, vergiye tabi 
kârın (mali zararın) tespitinde dikkate alınan amortismandan farklı olabilir. Bir varlığın defter 
değeri ile o varlığın vergiye esas değeri, ki varlığın orijinal maliyetinden o varlıkla ilgili olarak 
vergi mevzuatının içinde bulunulan dönemin ve önceki dönemlerin vergiye tabi kârları tespit 
edilirken izin verdiği bütün indirimler düşüldükten sonra kalan tutardır, arasındaki fark geçici 
farktır. Vergi açısından hızlandırılmış amortisman uygulanması halinde ertelenmiş vergi 
borcu doğuran vergiye tabi bir geçici fark ortaya çıkar (vergi açısından uygulanan 
amortismanın ticari muhasebede uygulanan amortismandan daha yavaş olması halinde 
indirilebilir bir geçici fark oluşur ve ertelenmiş vergi varlığı ortaya çıkar); ve  

(c) Geliştirme giderleri ticari muhasebe açısından aktifleştirilip, muhasebe kârının 
hesabında gelecek dönemler boyunca amortismana tabi tutulabilir, vergiye tabi kârın 
tespitinde ise oluştukları dönemde gider yazılabilir. Bu tür geliştirme giderlerinin vergiye esas 
değeri, bu giderler vergi tabi kârın tespitinde dikkate alınmış oldukları için sıfırdır. Geliştirme 
giderlerinin defter değeri ile sıfır olan vergiye esas değeri arasındaki fark geçici farktır.   

18. Geçici farklar aşağıdaki durumlarda da ortaya çıkabilir:  
(a) Bir işletme birleşmesinde edinilen belirlenebilir varlıklar ve üstlenilen borçlar, 

“TFRS 3 İşletme Birleşmeleri” Standardı uyarınca gerçeğe uygun değerleri üzerinden 
muhasebeleştirilir, fakat buna eşdeğer bir düzeltme vergisel açıdan yapılamaz (bakınız: 
Paragraf 19);    

(b) Varlıkların yeniden değerlendiği ancak, vergisel açıdan buna eşit bir değerlemenin 
yapılmadığı bir durumda (bakınız: Paragraf 20);   

(c) İşletme birleşmelerinde şerefiye oluşması durumunda (bakınız: Paragraf 21 ve 32);  
(d) Bir varlık veya borcun ilk muhasebeleştirilmesindeki vergiye esas değerinin 

başlangıç defter değerinden farklı olması durumunda, örneğin işletmenin bu varlıkla ilgili 
olarak vergiye tabi olmayan devlet teşviklerinden yararlanması durumunda (bakınız: 
Paragraf 22 ve 33); veya    

(e) Bağlı ortaklıkların, şubelerin, iştiraklerin ve iş ortaklıklarındaki yatırımların defter 
değerlerinin bunların vergiye esas değerlerinden farklı olması durumlarında (bakınız: 
Paragraf 38-45).  

İşletme birleşmeleri  
19. İşletme birleşmelerinde devralınan belirlenebilir varlıklar ve üstlenilen borçlar, 

sınırlı istisnai durumlar haricinde, devir tarihindeki gerçeğe uygun değerleri üzerinden 
muhasebeleştirilir. Eğer devralınan belirlenebilir varlıkların ve üstlenilen borçların vergiye 
esas değerleri işletme birleşmesinden etkilenmemişse veya farklı bir şekilde etkilenmişse, 
geçici farklar ortaya çıkar. Örneğin, eğer bir varlığın defter değeri gerçeğe uygun değerine 
yükseltilmiş ancak vergiye esas değeri önceki sahiplerine olan maliyeti ile kalmışsa 
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ertelenmiş vergi borcu doğuran bir geçici fark ortaya çıkar. Oluşan bu ertelenmiş vergi borcu 
da şerefiyeyi etkiler (bakınız: Paragraf 66).” 

Gerçeğe uygun değerinden izlenen/gösterilen varlıklar  
20. TFRS’ler bazı varlıkların gerçeğe uygun değerden gösterilmelerine ya da bunlar 

için yeniden değerleme yapılmasına izin vermekte ya da bu işlemi zorunlu kılmaktadır 
(örneğin bakınız: “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar”, “TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar”, 
“TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” ve ““TFRS 9 Finansal Araçlar” Standartları”). Bazı 
yasal düzenlemelere göre, bir varlığın yeniden değerlemeye tabi tutulması veya diğer 
şekillerde değerinin yeniden belirlenerek gerçeğe uygun değerine yükseltilmesi cari dönemin 
vergiye tabi kârını (mali zararını) etkileyebilir. Bazı yasal düzenlemelere göre, bir varlığın 
yeniden değerlemeye tabi tutulması veya diğer şekillerde değerinin yeniden belirlenerek 
gerçeğe uygun değerine yükseltilmesi cari dönemin vergiye tabi kârını (mali zararını) 
etkileyebilir. Sonuç olarak, varlığın vergiye esas değeri de arttırılır ve herhangi bir geçici fark 
doğmaz. Bazı diğer yasal düzenlemelerin olduğu ortamlarda ise, varlığın yeniden 
değerlemesi veya değerinin yeniden belirlenmesi, bu işlemin yapıldığı dönemin vergiye tabi 
kârını etkilemez ve varlığın vergiye esas değerinde herhangi bir düzeltme yapılmaz. Buna 
rağmen, defter değerinin gelecekte geri kazanılması yoluyla işletmeye vergiye tabi ekonomik 
fayda girişi olacaktır, ancak vergi açısından indirilebilir olan tutar söz konusu olan ekonomik 
fayda tutarından farklı olacaktır. Bu durumda, yeniden değerlenen varlığın defter değeri ile 
vergiye esas değeri arasındaki fark geçici bir farktır ve geçici vergi borcu veya geçici vergi 
alacağı doğurur. Bu durum, aşağıdaki durumların varlığında da geçerlidir:  

(a) İşletme ilgili varlığı elden çıkarmak niyetinde değildir. Bu nedenle yeniden 
değerlenmiş defter değeri, varlığın işletmede kullanılması ile gelecek dönemlerde yaratılacak 
vergiye tabi gelir şeklinde geri kazanılacak bu tutar da, vergi mevzuatına göre ileriki yıllarda 
gider yazılabilecek olan amortisman tutarından daha fazla olacaktır; veya 

(b) Satış halinde, satıştan elde edilen tutar benzer bir varlığın satın alınmasında 
kullanılırsa, değer artışından elde edilen kazancın vergisi ertelenmiş olacaktır. Böyle 
durumlarda, satın alınan benzer varlığın satışı veya işletmede kullanımı sonucunda, vergi 
ödenecek hale gelecektir.     

Şerefiye 
21. Bir işletme birleşmesinde ortaya çıkan şerefiye, (a)’nın (b)’yi aşan kısmı olarak 

aşağıdaki şekilde hesaplanır: 
(a) Aşağıdakilerin toplamı: 
(i) Genellikle birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri gerektiren, TFRS 3’e uygun 
olarak hesaplanmış transfer bedeli; 
(ii) TFRS 3’e uygun olarak muhasebeleştirilmiş edinilen işletmedeki herhangi bir 
azınlık payının (kontrol gücü olmayan payın) tutarı; ve   
(iii) Aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesinde, daha evvelden edinen 
işletmenin elinde tuttuğu edinilen işletmedeki özkaynak payı. 
(b) TFRS 3’e uygun olarak hesaplanmış elde edilen tanımlanabilir varlıkların ve 

üstlenilen borçların birleşme tarihindeki net tutarları. 
Pek çok vergileme otoritesi, şerefiyenin defter değerindeki azalmaların vergiye tabi 

karının belirlenmesinde gider olarak indirilebilmesine izin vermez. Ayrıca, bu çevrelerde, 
iştirak öncelikli (esas) işini elden çıkardığında, şerefiyenin maliyeti genellikle indirilemez. Söz 
konusu muhasebe çevrelerinde, şerefiyenin vergiye esas değeri sıfırdır. Şerefiyenin defter 
değeri ile sıfır olan vergiye esas değeri arasındaki fark vergilendirilebilir bir geçici farktır. 
Ancak, bu Standart, ortaya çıkan ertelenmiş vergi borcunun muhasebeleştirilmesine izin 
vermez; çünkü şerefiye bir kalan tutar olarak hesaplanır ve ertelenmiş vergi borcu 
muhasebeleştirilmesi şerefiyenin defter değerinin artmasına neden olur. 

 
21A. Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesinde ortaya çıktığı için muhasebeleştirilmemiş 

olan ertelenmiş vergi borcunda sonraki dönemlerde meydana gelen azalmalar da, ertelenmiş 
vergi borcu şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi nedeniyle ortaya çıktığı için, Paragraf 15 (a) 
uyarınca muhasebeleştirilmez. Örneğin, işletme birleşmesinde bir işletmenin kaydettiği 
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şerefiye 100 TL ise fakat vergiye esas değeri sıfırsa, Paragraf 15 (a), işletmenin ortaya çıkan 
ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirmesine izin vermez. Eğer işletme daha sonra şerefiye 
için 20 TL değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirirse, şerefiye ile ilgili geçici fark 100 TL den 
80 TL’ye düşer, muhasebeleştirilmemiş olan ertelenmiş vergi borcunun tutarında da azalma 
meydana gelir. Muhasebeleştirilmemiş ertelenmiş vergi borcunun tutarındaki bu azalma da, 
şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi ile ilgili sayılır ve bu nedenle Paragraf 15 (a) uyarınca 
muhasebeleştirilmez. 

 
21B. Şerefiye ile ilgili vergilenebilir geçici farkların ertelenmiş vergi borçları şerefiyenin 

ilk muhasebeleştirilmesi esnasında doğmamış olmaları koşuluyla muhasebeleştirilir. 
Örneğin, eğer bir işletme birleşmesinde edinilen şerefiyenin maliyeti 100 TL ve vergi 
açısından elde etme yılından başlamak üzere yıllık %20 amortismana tabi ise, şerefiyenin ilk 
muhasebeleştirme sırasındaki vergiye esas değeri 100 TL, devralınan ilk yılın sonundaki 
vergiye esas değeri ise 80 TL’dir. Şerefiyenin defter değerinin, edinilen yılın sonunda 100 TL 
olarak değişmeden kalmış olması durumunda, anılan yılın sonunda 20 TL vergilendirilebilir 
geçici fark oluşacaktır. Bu vergilendirilebilir fark, şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi ile ilgili 
olmadığı için, meydana gelen ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilir.   

  
Bir varlık veya borcun ilk muhasebeleştirilmesi  
22. Bir varlık veya borcun ilk muhasebeleştirilmesinde geçici bir fark meydana 

gelebilir; örneğin bir varlığın maliyetinin kısmen veya tamamen vergi mevzuatına göre indirim 
konusu yapılamayacak olması halinde böyle bir durum söz konusudur. Bu tür geçici farkların 
muhasebeleştirme yöntemi söz konusu varlığın ilk muhasebeleştirilmesine yol açan işlemin 
niteliğine bağlıdır:  

(a) Bir işletme birleşmesinde, eğer işletme herhangi bir ertelenmiş vergi borcu veya 
vergi varlığı muhasebeleştirir ve bu da şerefiyeyi veya edinimin maliyetinden, devralanın 
sahiplendiği, devrolanın belirlenebilir varlıkları ve üstlenilen borçları ile koşullu borçlarının 
elde etme tarihindeki net gerçeğe uygun değerleri çıkarıldıktan sonra kalan tutarı etkilerse 
(bakınız: Paragraf 19);  

(b) Eğer işlem muhasebe kârını veya vergiye tabi kârı ya da her ikisini birden etkiler, 
işletme ertelenmiş vergi borcu veya varlığı muhasebeleştirir ve bundan kaynaklanan 
ertelenmiş vergi gideri veya gelirini de gelir tablosuna yansıtırsa (bakınız: Paragraf 59);  

(c) Eğer işlem bir işletme birleşmesi değilse ve ne muhasebe kârını ne de vergiye tabi 
kârı etkilemiyorsa, işletme, Paragraf 15 ve 24’te belirtilen istisnai durum haricinde, oluşan 
ertelenmiş vergi borcunu veya varlığını muhasebeleştirir ve varlık veya borcun defter 
değerini de aynı tutar kadar düzeltirse. Bu tür düzeltmeler finansal tabloları daha az şeffaf 
hale getirirler. O nedenle bu Standart, bir işletmenin, ilk muhasebeleştirmede veya sonraki 
değişikliklerde (aşağıdaki örneğe bakınız) ortaya çıkan ertelenmiş vergi borcu veya varlığı 
muhasebeleştirmesine izin vermez.  Buna ek olarak, daha önceden muhasebeleştirilmemiş 
olan ertelenmiş vergi borcu veya varlığında bir varlığın amortismana tabi tutulması nedeniyle 
daha sonra meydana gelen değişiklikler de muhasebeleştirilmez. 

 
22 inci Paragrafı açıklayan örnek 

Bir işletme maliyeti 100 TL olan bir varlığı beş yıllık ekonomik ömrü boyunca 
kullanmayı, bu sürenin bitiminde de sıfır olan kalıntı değeri ile elden çıkarmayı 
planlamıştır. Vergi oranı %40’tır. Amortisman, vergi mevzuatına göre gider 
yazılamamaktadır. Elden çıkarma sonucunda oluşacak satış kârı veya zararı da vergiye 
tabi kâr veya mali zararın tespitinde dikkate alınamayacaktır. 

İşletme bu varlığın defter değerini geri kazanmaya başladığında 1000 TL 
tutarında vergiye tabi kâr elde edecek ve 400 TL tutarında da vergi ödeyecektir. İşletme 
varlığın ilk muhasebeleştirilmesinde ortaya çıktığı için  400 TL tutarındaki ertelenmiş 
vergi borcunu muhasebeleştirmez. 

Bir sonraki yıl, varlığın defter değeri 800 TL’dir. İşletme 800 TL tutarında vergiye 
tabi kâr elde ettiğinde 320 TL tutarında vergi ödeyecektir. İşletme, varlığın ilk 
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22 inci Paragrafı açıklayan örnek 

muhasebeleştirilmesi ile ilgili olduğu için 320 TL için de ertelenmiş vergi borcu 
muhasebeleştirmez. 

 
23. “TMS 32 Finansal Araçlar: Açıklamalar ve Sunum” Standardı uyarınca, bileşik 

finansal araçları (örneğin hisse senedine dönüştürülebilir tahvilleri) çıkaran işletme finansal 
aracın borç kısmını borç, özkaynak kısmını da özkaynak olarak sınıflandırır. Eğer vergi 
mevzuatına göre, borç kısmının ilk muhasebeleştirmedeki vergiye esas değeri borç ve 
özkaynak kısımlarının ilk defter değerlerinin toplamına eşit sayılıyorsa, vergilendirilebilir 
geçici fark ticari muhasebedeki ilk muhasebeleştirmede özkaynak kısmının borç kısmından 
ayrı olarak muhasebeleştirilmesi sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu durumda, Paragraf 15 
(b)’de belirtilen istisna geçerli değildir ve işletme ortaya çıkan ertelenmiş vergi borcunu 
muhasebeleştirir. Paragraf 61A uyarınca ertelenmiş vergi doğrudan özkaynak kısmının 
defter değerinden mahsup edilir. Ertelenmiş vergi borcunda meydana gelen sonraki 
değişiklikler ise Paragraf 58 uyarınca kapsamlı gelir tablosunda ertelenmiş vergi geliri (gideri) 
olarak muhasebeleştirilir.  

İndirilebilir geçici farklar  
24. Vergisel açıdan indirilebilir gider niteliğindeki bütün geçici farklar için, ileriki 

dönemlerde bu giderlerin indirilmesine yetecek kadar vergiye tabi gelir oluşacağının 
muhtemel olması koşuluyla ve ertelenmiş vergi varlığının aşağıda sayılan işlemler 
sonucunda bir varlık veya borcun ilk muhasebeleştirilmesinden kaynaklanmamış olması 
halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir.  

(a) İşlem bir işletme birleşmesi değildir; ve  
(b) İşlem, ne muhasebe kârını ne de vergiye tabi kârı (mali zararı) etkilememektedir.   
Ancak, bağlı ortaklıklar, şubeler ve iştirakler ile iş ortaklıklarındaki hisseler ile ilgili 

indirilebilir geçici farklar için Paragraf 44 uyarınca ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. 
25. Bir borcun muhasebeleştirilmesi bu borcun defter değeri tutarında bir ekonomik 

fayda içeren kaynakların gelecek dönemlerde işletmeden çıkacağını ve borcun böylece 
kapatılacağını gösterir. Kaynaklar işletmeden çıkarken, bunların tutarlarının tamamı veya bir 
kısmı borcun muhasebeleştirildiği dönemden sonra gelen, çıkışların olduğu dönemlerin 
vergiye tabi kârının tespitinde gider olarak indirilebilir. Böyle durumlarda, bir borcun defter 
değeri ile vergiye esas değeri arasında geçici bir fark doğar. Buna bağlı olarak da, ileriki 
dönemlerde bu farka ilişkin borç tutarının vergiye tabi kârın tespitinde gider olarak 
indirilmesine izin verildiğinde geri kazanılacak vergileri ifade eden bir ertelenmiş vergi varlığı 
oluşur. Benzer şekilde, eğer bir varlığın defter değeri vergiye esas değerinden daha az ise, 
aradaki fark ilerideki dönemlerde geri kazanılacak vergileri belirten ertelenmiş vergi varlığının 
doğmasına neden olur. 

 
Örnek 

Bir işletme tahakkuk ettirdiği garanti giderleri için 100 TL tutarında borç 
muhasebeleştirmiştir. Vergisel açıdan ürün garantisi giderleri garanti talepleri 
ödenmediği sürece gider yazılamamaktadır. Vergi oranı % 25’tir.   

Borcun vergiye esas değeri sıfırdır (defter değeri 100 TL – borçla ilgili olarak 
gelecek yıllarda vergiye tabi kârın tespitinde indirilebilecek tutar 100 TL).    İşletme 
borcun defter değerini kaydederken, ilerideki vergiye esas kârını 100 TL azaltacak ve 
dolayısıyla ileride ödeyeceği vergi de 25 TL (100 TL’nin % 25’i) azalacaktır. Defter 
değeri 100 TL ile sıfır olan vergiye esas değer arasındaki fark olan 100 TL indirilebilir bir 
geçici farktır.  Bu durumda, ileriki dönemlerde bu giderlerin indirilmesine yetecek kadar 
vergiye tabi gelir oluşacağının olası olması koşuluyla,  işletme 25 TL (100 TL’nin % 25’i) 
tutarında ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirir.    

 
26. Ertelenmiş vergi varlığı doğuran indirilebilir geçici farklara ilişkin örnekler aşağıda 

gösterilmiştir:  
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(a) Emeklilik tazminatlarının maliyeti çalışanların hizmet verdikleri sürece muhasebe 
kârının hesabında gider olarak dikkate alınabilir, ancak vergisel açıdan ya bir fona 
yatırıldığında ya da emeklilik halinde çalışana ödendiğinde gider yazılabilmesi mümkün 
olabilir.  Bu durumda borcun defter değeri ile genellikle sıfır olan vergiye esas değeri 
arasında bir indirilebilir geçici fark ortaya çıkar. Bu indirilebilir geçici fark da, gelecek 
dönemlerde emeklilik fonlarına ya da emeklilere doğrudan ödeme yapıldığında vergiye tabi 
kârdan indirilmek suretiyle bir ekonomik fayda olarak geri dönecek olan bir ertelenmiş vergi 
varlığı oluşmasına yol açar; 

 (b) Araştırma giderleri muhasebeleştirildikleri dönemin muhasebe kârının hesabında 
gider olarak dikkate alınabilirler; ancak vergiye esas kârın (mali zararın) tespitinde daha 
sonraki bir dönemde gider olarak indirilmeleri söz konusu olabilir. Araştırma giderlerinin vergi 
mevzuatının gelecek dönemlerde gider olarak yazılmasına izin verdiği tutar olan vergiye 
esas değeri ile sıfır olan defter değeri arasındaki fark, ertelenmiş vergi varlığı doğuran bir 
indirilebilir geçici farktır; 

(c) Bir işletme; işletme birleşmesinden devralınan belirlenebilir varlıkları ve üstlenilen 
borçları, sınırlı istisnai durumlar haricinde, devir tarihindeki gerçeğe uygun değerleri 
üzerinden muhasebeleştirir. Elde etme tarihinde üstlenilen bir borçla ilgili maliyet, eğer vergi 
mevzuatı açısından sonraki bir döneme kadar gider olarak indirilemiyorsa, ertelenmiş vergi 
varlığı yaratan bir indirilebilir geçici fark oluşur. Edinilen bir belirlenebilir varlığın gerçeğe 
uygun değeri o varlığın vergiye esas olan değerinden daha az olması durumunda da 
ertelenmiş vergi varlığı oluşur. Her iki durumda da oluşan ertelenmiş vergi varlığı şerefiyenin 
tutarını etkiler (bakınız: Paragraf 66); ve   

(d) Bazı varlıklar gerçeğe uygun değerleri ile gösterilebilir ya da bunlar için yeniden 
değerleme yapılabilir ancak vergisel açıdan buna eşit bir düzeltme yapılamamış olabilir 
(bakınız: Paragraf 20). Bir varlığın vergiye esas değerinin o varlığın defter değerini aştığı bu 
gibi durumlarda indirilebilir geçici fark ortaya çıkar.  

27. İndirilebilir geçici farklar ilerideki dönemlerde iptal edildiğinde o dönemlerin vergiye 
tabi kârlarından indirilecek giderler oluşur. Ödenecek vergide meydana gelecek azalmalar 
şeklinde işletmeye geri dönecek olan ekonomik fayda ancak işletmenin indirimlerin 
yapılabileceği tutarlarda vergiye tabi gelir elde etmesine bağlıdır. Bu nedenle bir işletmenin 
ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirmesi için indirilebilir geçici farkların düşülebileceği 
kadar vergiye tabi gelir elde edeceğinin muhtemel olması gerekir.   

28. Eğer bir işletmenin aynı vergi idaresi ile ilgili olarak indirilebilir geçici farkların 
indirilmesine yetecek kadar, aşağıdaki dönemlerde tersine dönmesi beklenen, vergiye tabi 
geçici farkları bulunuyorsa, indirilebilir geçici farkların kullanılabilmesine yeterli vergiye tabi 
gelirin olduğu olası demektir:    

(a) İndirilebilir geçici farkların tersine dönmesi beklenen dönemde; veya   
(b) Ertelenmiş vergi varlığı nedeniyle oluşan mali zararın geriye veya ileriye 

taşınmasının mümkün olduğu dönemlerde. 
Yukarıdaki durumlarda indirilebilir geçici farkların doğduğu dönemlerde ertelenmiş 

vergi varlığı muhasebeleştirilir.  
29. Eğer bir işletmenin aynı vergi idaresi ile ilgili olan vergiye tabi geçici farkları 

indirilebilir geçici farkların indirilmesine yetecek tutarda değilse ertelenmiş vergi varlığı, 
aşağıdaki koşullara göre muhasebeleştirilir:  

(a) İşletmenin indirilebilir geçici farklarının tersine döneceği dönemde (veya ertelenmiş 
vergi varlığı nedeniyle mali zararın oluştuğu ve mali zararın geriye veya ileriye taşınmasının 
mümkün olduğu durumlarda, bu taşımanın yapıldığı dönemlerde), geçici farklara yetecek 
tutarda, aynı vergi idaresi tarafından vergilenebilecek yeterince gelirinin olması halinde. 
İşletme gelecek dönemlerde yeterli vergiye tabi kârının olup olmayacağını değerlendirirken 
gelecek dönemlerde ortaya çıkabilecek indirilebilir geçici farkları dikkate almaz; çünkü 
gelecekte ortaya çıkabilecek indirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi 
varlıklarının kullanılabilmesi için söz konusu dönemlerden sonra gelen dönemlerde yeterli 
tutarda vergiye tabi kârın bulunması gerekir; veya  
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(b) İşletmenin söz konusu dönemlerde vergilendirilebilir gelir yaratacak vergi 
planlaması olanaklarının olması halinde.  

30. Vergi planlaması olanakları işletmenin mali zararının veya vergi avantajının 
kullanımının zamanaşımına uğramasından önceki dönemde yapabileceği ve 
vergilendirilebilir gelir yaratabileceği veya bu geliri arttırabileceği eylemlerdir. Örneğin, 
aşağıdaki durumlarda vergi mevzuatı vergilendirilebilir gelir yaratılmasına veya 
arttırılabilmesine imkan verebilir:  

(a) Faiz gelirinin tahsil veya tahakkuk esasından birine göre vergilendirilmesi seçmeye 
tabi olabilir; 

(b) Bir borcun vergilendirilebilir gelirden indirilmesinin ertelenebilmesi; 
(c) Amortismana tabi tutulmuş ancak vergiye esas değeri bu amortismanı 

yansıtmayan maddi varlıkların satılması, belki de geri kiralanması; ve  
(d) Vergiye tabi olmayan gelir yaratan bir varlığın (örneğin devlet tahvillerinin 

satışından elde edilen gelirin vergiye tabi olmadığı bir vergileme rejiminin olması durumunda) 
geliri vergilendirilebilir olan bir varlık satın alınması durumunda.    

Vergi planlama olanaklarının kullanılarak daha sonra oluşacak vergiye tabi gelirin 
önceki bir döneme çekilmesi suretiyle geçmiş dönemlerden gelen mali zararın veya vergi 
avantajının söz konusu döneme taşınabilmesi için de ilerideki dönemde oluşacak 
vergilendirilebilir gelirin o dönemde ortaya çıkacak geçici farkların dışındaki kaynaklardan 
oluşması gerekir.  

31. Eğer bir işletme son dönemlerde zararlı ise 35 ve 36 ncı Paragraflardaki 
açıklamaları dikkate almalıdır.  

32. “-“ 
 
Şerefiye 
32A. İşletme birleşmesinde ortaya çıkan şerefiyenin defter değerinin vergiye esas 

değerinden düşük olması durumunda, söz konusu fark bir ertelenmiş vergi varlığına neden 
olur. Kullanılabilir geçici farklara karşı vergilendirilebilir mali kar kullanılabilir olduğu sürece, 
şerefiyenin daha önceki muhasebeleştirilmesinden ortaya çıkan söz konusu ertelenmiş vergi 
varlığı işletme birleşmesinin bir parçası olarak muhasebeleştirilir. 

Bir varlık veya borcun ilk muhasebeleştirilmesi 
33. Bir varlığın ilk muhasebeleştirmesi esnasında ertelenmiş vergi varlığının oluştuğu 

bir durum; varlığa ilişkin vergiye tabi olmayan devlet teşviklerinin ilgili varlığın defter 
değerinin hesaplanması sırasında indirilmiş, ancak amortismana tabi değerinin (diğer bir 
deyişle, vergiye esas değerinin) hesaplanması sırasında vergisel açıdan böyle bir indirim 
yapılmamış olduğu durumda söz konusu olur. Anılan durumda, varlığın defter değerinin 
vergiye esas değerinden düşük olduğu, indirilebilir geçici bir fark doğar. Devlet teşvikleri 
ertelenmiş gelir olarak da muhasebeleştirilebilir. Bu durumda ertelenmiş gelirin defter değeri 
ve sıfır olan vergiye esas değeri arasındaki fark indirilebilir geçici bir fark olur. İşletme bu iki 
yöntemden hangisine göre sunum yaparsa yapsın, Paragraf 22 de açıklanan nedenden 
dolayı ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştiremez.   

Kullanılmamış mali zararlar ve vergi avantajları  
34. Henüz kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları ve vergi avantajları için ilerideki 

dönemde bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir gelir elde 
edileceğinin muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir.    

35. Geçmiş yıl mali zararları ve vergi avantajlarının ileriye taşınması nedeniyle 
ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilmesinin koşulları indirilebilir geçici farklar nedeniyle 
ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilmesinin koşulları ile aynıdır. Ancak, işletmenin mali 
zararının olması ilerideki dönemde yeterli vergilendirilebilir gelirinin olamayabileceğinin de 
güçlü bir işaretidir. Bu nedenle işletmenin mali zararları olan bir geçmişi varsa kullanılmamış 
mali zararı veya vergi avantajı üzerinden ayırabileceği vergi varlığının tutarı indirilebilir geçici 
farklarının tutarı ve diğer geçerli güçlü karinelere dayanmak kaydıyla, işletmenin bu zarar 
veya avantajları mahsup edeceği varsayılan vergilendirilebilir gelirin tutarı ile sınırlıdır. Bu 
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gibi durumlarda, Paragraf 82 ertelenmiş vergi varlığının tutarının ve muhasebeleştirilmesini 
destekleyen gerekçelerin niteliklerinin açıklanmasını gerektirir.    

36. Bir işletme birikmiş mali zararlarını ve vergi avantajlarını kullanabilmesinin olanaklı 
olup olmadığını belirlerken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurur:  

(a) Aynı vergi idaresi ile ilgili olarak aynı vergi mükellefinin henüz kullanılmamış mali 
zararlarının ve vergi avantajlarının zaman aşımına uğramadan önce kullanılmasına yetecek 
tutarlarda vergiye tabi tutarlar oluşmasına neden olacak vergilendirilebilir geçici farklarının 
oluşup oluşmayacağı;  

(b) İşletmenin kullanılmamış mali zararlarının ve vergi avantajlarının zaman aşımına 
uğramasından önce vergiye tabi kâr elde etmesinin mümkün olup olmayacağı;  

(c) Kullanılmamış mali zararları oluşturduğu belirlenebilen koşulların tekrarlanıp 
tekrarlanmayacağı; ve   

(d) İşletmenin birikmiş mali zararlarını ve vergi avantajlarını kullanmak istediği 
dönemlerde vergiye tabi kâr yaratabilecek vergi planlaması olanaklarının (bakınız: Paragraf 
30) olup olmadığı. 

Kullanılmamış mali zararların veya vergi avantajlarının kullanılmasına yetecek 
tutarlarda vergilendirilebilir gelir elde etme olanağı olmadığı durumlarda ertelenmiş vergi 
varlığı muhasebeleştirilmez.   

Muhasebeleştirilmemiş ertelenmiş vergi varlıklarının tekrar değerlendirilmesi 
37. İşletme her raporlama dönemi sonunda (bilanço gününde) önceki dönemlerde, 

muhasebeleştirmediği ertelenmiş vergi varlıklarını tekrar gözden geçirilmelidir. Bir işletme 
ileriki dönemde vergiye tabi kâr elde etmesinin olası olması halinde bu tutarlarla sınırlı olmak 
üzere önceden muhasebeleştirmediği ertelenmiş vergi varlığını muhasebeleştirebilir. 
Örneğin, piyasa koşullarındaki olumlu gelişmeler nedeniyle, gelecekte işletmenin önceden 
muhasebeleştirmediği ertelenmiş vergi varlığını kullanmasına yetecek tutarlarda vergiye tabi 
kâr elde edebileceği öngörülüyorsa Paragraf 24 veya 34’te belirlenen muhasebeleştirme 
koşulları sağlanmış olur. Diğer bir örnek,  işletmenin ertelenmiş vergi varlığını bir işletme 
birleşmesinin olduğu tarihte veya daha sonra gözden geçirmesidir (bakınız: Paragraf 67 ve 
68). 

Bağlı ortaklar, şubeler ve iştiraklerdeki yatırımlar ile iş ortaklıklarındaki paylar 
38. Bağlı ortaklardaki, şubelerdeki, iştiraklerdeki yatırımlar ile iş ortaklarındaki payların 

(ana şirketin veya yatırımcının bağlı ortaklık, şube, iştirak veya yatırım yapılan kuruluştaki, 
şerefiyenin defter değerini de içeren net varlıklarındaki hisseleri) defter değerinin bunların 
vergiye esas değerinden (çoğunlukla maliyet tutarıdır) farklı olması nedeniyle geçici farklar 
ortaya çıkabilir. Bu farklar aşağıda belirtilen birkaç değişik şekilde ortaya çıkabilir, örneğin;   

(a) Bağlı ortaklıkların, şubelerin, iştiraklerin veya iş ortaklıklarının dağıtılmamış 
kârlarının bulunması;  

(b) Ana ortaklığın ve yatırımın farklı ülkelerde olduğu durumlarda döviz kurlarında 
değişiklik olması; ve 

(c) İştirakteki yatırımın defter değerinin daha düşük olan geriye kazanılabilir tutara 
indirilmek suretiyle azaltılması.  

Ana ortaklığın yatırımını, bireysel finansal tablolarda, maliyeti veya yeniden 
değerlenmiş tutarıyla taşıdığı durumda bu finansal tablolardaki geçici farklar ile konsolide 
finansal tablolardaki geçici farklar aynı olmayabilir. 

39. Bir işletme bağlı ortaklıklarındaki, şubelerindeki, iştiraklerindeki yatırımları ve iş 
ortaklarındaki hisseleri ile ilgili tüm vergilendirilebilir geçici farklar için, aşağıdaki her iki 
koşulun da mevcut olduğu durumlar hariç, ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirir:  

(a) Ana ortaklık, yatırımcı veya iş ortaklığındaki ortak olarak işletme geçici farkların 
tersine dönme zamanlarını kontrol edebilmektedir; ve 

(b) Büyük bir ihtimalle geçici fark öngörülebilen bir gelecekteki süre içinde tersine 
dönmeyecektir.   

40. Ana ortaklık, bağlı ortaklığın temettü dağıtım politikasını kontrol ediyorsa, bu 
yatırımla ilgili geçici farkların (sadece dağıtılmamış kârlarla ilgili farkları değil, başka para 
birimine çevrim nedeniyle ortaya çıkan çevrim farklarından kaynaklanan geçici farkları da 
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içerir) tersine dönmesinin zamanlamasını da kontrol eder. Öte yandan, geçici farkların 
tersine döndüğü zaman ödenmesi gerekecek olan vergi tutarının belirlenmesi çoğunlukla pek 
kolay değildir. Bu nedenle, ana ortaklık, bağlı ortaklığın dağıtılmamış kârlarının öngörülebilen 
bir gelecekteki süre içinde dağıtılmayacağını belirlemişse, ertelenmiş vergi borcu 
muhasebeleştirmez. Bu durum şubelerdeki yatırımlar için de geçerlidir.   

41. Bir işletmenin parasal olmayan varlıkları ve borçları o işletmenin geçerli para birimi 
ile ölçülür (bakınız: TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri). Eğer işletmenin vergiye tabi kârı veya 
mali zararı (ve dolayısıyla parasal olmayan varlık ve borçlarının vergiye esas değerleri) farklı 
bir para birimi ile belirleniyorsa, kurlardaki değişiklikler ertelenmiş vergi borcu veya (24 üncü 
Paragraftaki gibi) varlığının muhasebeleştirilmesi sonucunu doğuran geçici farkların 
doğmasına neden olur.  Ortaya çıkan ertelenmiş vergi, kâr ve zarar hesabına gider veya gelir 
kaydedilir (bakınız: Paragraf 58). 

 42. Bir işletmede iştiraki olan bir yatırımcı o işletmenin kontrolüne sahip değildir ve 
genellikle o iştirakin yatırım politikasını belirleyebilecek pozisyonda değildir. Bu nedenle, 
iştirakin öngörülebilen bir gelecekteki süre içinde kâr dağıtımı yapmayacağına dair bir 
anlaşmanın olmaması halinde yatırımcı iştirakteki yatırımı ile ilgili olarak ortaya çıkan 
vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi borcunu muhasebeleştirir.  
Bazı durumlarda bir yatırımcı iştirakteki yatırımının maliyetini geri kazanması halinde 
ödemesi gereken verginin tutarını belirlemekten yoksun olabilir, ancak verginin eşit olacağı 
veya aşacağı bir asgari tutarı belirleyebilir. Böyle durumlarda ertelenmiş vergi borcuna ölçü 
olarak bu asgari tutar dikkate alınır.  

43. Bir iş ortaklığında iş ortakları arasındaki anlaşma genellikle kâr dağıtımının nasıl 
yapılacağını düzenler ve bütün iş ortaklarının onayı ile veya iş ortaklarının belli bir 
çoğunluğunun onayı ile alınabilecek kararları belirler. Bir iş ortağı kâr dağıtımını kontrol 
edebiliyorsa ve öngörülebilen bir gelecekteki süre içinde kâr dağıtımı yapılmayacağı olasılığı 
varsa, ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilmez.  

44. Bir işletme bağlı ortaklıklarındaki, şubelerindeki, iştiraklerindeki yatırımları ile iş 
ortaklıklarındaki paylarından kaynaklanan bütün indirilebilir geçici farklar için yalnız ve yalnız 
aşağıdaki durumlarla sınırlı olarak ve her iki durumun da muhtemel olması halinde 
ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirir:  

(a) Geçici farklar öngörülebilir bir gelecekteki süre içinde tersine dönecektir; ve  
(b) Geçici farkların kullanılmasına yeter tutarlarda vergilendirilebilir gelir olacaktır. 
45. Bir işletme bağlı ortaklıklarındaki, şubelerindeki, iştiraklerindeki yatırımları ve iş 

ortaklıklarındaki payları ile ilgili indirilebilir geçici farklar için ertelenmiş vergi varlığı 
muhasebeleştirip muhasebeleştirmeyeceğini belirlerken 28-31 inci Paragraflardaki 
açıklamaları dikkate alır.  

 Ölçme 
46. Cari dönemin ve önceki dönemlerin dönem vergisi olarak vergi idaresine ödenecek 

(veya mahsup edilecek) dönem vergi borçlarının (varlıklarının) tutarı raporlama dönemi sonu 
(bilanço tarihi) itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi 
oranları (ve vergi kanunları) dikkate alınarak hesaplanır.  

47. Ertelenmiş vergi varlıkları veya borçları raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) 
itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranlarına (ve vergi 
kanunlarına) dayanılarak varlıkların gelire dönüştüğü veya borçların ödendiği dönemlerde 
uygulanması beklenen vergi oranları kullanılmak suretiyle hesaplanır.  

48. Cari ve ertelenmiş vergi varlıkları ile borçları genellikle yürürlükteki vergi oranları 
(ve vergi kanunları) kullanılarak ölçülür. Ancak, bazı durumlarda, hükümetin vergi oranlarına 
(ve vergi kanunlarına) ilişkin açıklamaları yasalaşma yönünde çok önemli etkiye sahip olabilir 
ve açıklama yapıldıktan birkaç ay sonraki bir dönemde de yasalaşma gerçekleşebilir. Bu gibi 
durumlarda vergi varlığı ve borcu açıklanan vergi oranları (veya kanunları) dikkate alınarak 
hesaplanır.      

49. Eğer farklı gelir seviyelerine farklı vergi oranları uygulanması söz konusu ise, 
geçici farkların tersine döneceği beklenen dönemlerin vergiye tabi kârına (mali zararına) 
ortalama vergi oranları uygulanarak ertelenmiş vergi borcu ve varlığı hesaplanır. 
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50. “-“ 
51. İşletme, ertelenmiş vergi borçlarını ve ertelenmiş vergi varlıklarını, varlıklarının 

defter değerlerini ne şekilde geri kazanacağı ve borçlarını defter değerleri ile ne şekilde 
ödeyeceği ile ilgili raporlama dönemi sonundaki (bilanço tarihindeki) beklentilerinin vergisel 
sonuçlarıyla tutarlı bir şekilde hesaplar.  

51A. Bazı yasal durumlarda işletmenin varlıklarının (borçlarının) geriye kazanılması 
(ödenmesi) şekli aşağıdakilerden birini veya her ikisini etkileyebilir:  

(a) İşletmenin varlığının (borcunun) defter değerinin geri kazanılacağı (ödeneceği) 
zaman uygulanacak olan vergi oranını; ve 

(b) Varlığın (borcun) vergiye esas değerini.  
Bu durumlarda bir işletme, ertelenmiş vergi borcunu ve ertelenmiş vergi varlığını geri 

kazanımın veya ödemenin gerçekleşmesi beklenen şekille tutarlı olarak hesaplar. 
 

Örnek A  

Bir maddi duran varlık kaleminin defter değeri 100 TL, vergiye esas değeri 60 
TL’dir. Maddi duran varlık kalemi satışından elde edilen kâra uygulanan vergi oranı 
%20, normal şirket kârına uygulanan vergi oranı %30’dur.  

İşletme söz konusu kalemi daha fazla kullanmayacağını ve satacağını bekliyorsa 
8 TL tutarında ertelenmiş vergi borcu (40 TL’ye %20 oranı uygulanacaktır), elde 
tutacağını ve kullanım nedeniyle amortisman ayırmak suretiyle söz konusu kalemin 
defter değerini geri kazanacağını bekliyorsa 12 TL tutarında ertelenmiş vergi borcu (40 
TL’ye %30 oranı uygulanacaktır) muhasebeleştirir.  

 
Örnek B  

Maliyeti 100 TL, defter değeri 80 TL olan bir maddi duran varlık kalemi 150 TL 
olarak yeniden değerlenmiştir. Vergisel açıdan buna paralel bir düzeltme yapılmamıştır. 
Vergisel açıdan birikmiş amortisman 30 TL ve vergi oranı da %30’dur. Eğer bu kalem 
maliyetinin üstünde bir fiyatla satılırsa 30 TL tutarındaki birikmiş amortisman vergiye tabi 
kâra dahil edilecektir ancak maliyetin üstündeki satış hasılatı vergiye tabi olmayacaktır. 

  Bu kalemin vergiye esas değeri 70 TL’dir ve 80 TL tutarında vergilendirilebilir 
geçici fark oluşmuştur. Eğer işletme defter değerini söz konusu kalemi kullanarak geri 
kazanmayı bekliyorsa 150 TL tutarında vergilendirilebilir gelir elde etmelidir, fakat 
sadece 70 TL tutarında bir amortisman gideri düşebilecektir. Bu koşullarda 24 TL (80 
TL’nin %30’u) tutarında bir ertelenmiş vergi borcu doğmaktadır. İşletme hiç 
beklemeksizin kalemi 150 TL’ye satmak suretiyle söz konusu kalemin defter değerini 
geri kazanmayı bekliyorsa ertelenmiş vergi borcu aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 

 
  Vergilendirilebilir 

Geçici Fark  
Vergi 

Oranı 
Ertelenmiş 

Vergi Borcu  
Birikmiş vergisel 
amortisman  30 TL 30% 9 TL 
Satış hasılatının maliyeti 
aşan tutarı 50 TL Sıfır – 

Toplam 80 TL   9 TL 
 

(not: Paragraf 61A uyarınca, yeniden değerleme nedeniyle doğan ilave 
ertelenmiş vergi borcu diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir.) 

 
Örnek C 

Veriler örnek B’dekilerle aynıdır; ancak farklı olarak, eğer söz konusu kalem 
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Örnek C 

maliyetinin üstünde bir bedelle satılırsa birikmiş vergisel amortisman vergiye tabi kârın 
(%30 vergi oranına tabidir) hesabında dikkate alınacaktır; satış bedelinden enflasyon 
düzeltmesi yapıldıktan sonraki maliyet olan 110 TL düşüldükten sonra kalan satış kârı 
ise %40 oranında vergiye tabidir. 

Eğer işletme, kullanım suretiyle kalemin defter değerini geri kazanmayı bekliyorsa 
150 TL tutarında vergilendirilebilir gelir elde etmesi gerekir, fakat sadece 70 TL tutarında 
birikmiş amortismanı düşebilir. Bu koşullarda örnek B de olduğu gibi vergiye esas değer 
70 TL’dir. 80 TL tutarında vergilendirilebilir geçici fark ve 24 TL (80 TL’nin %3’ü) 
tutarında ertelenmiş vergi borcu oluşmaktadır. 

 Eğer işletme hiç beklemeksizin varlığı 150 TL’ye satmak suretiyle söz konusu 
kalemin defter değerini geri kazanmayı bekliyorsa 110 TL tutarındaki endekslenmiş 
maliyeti düşecektir. Net satış hasılatı %40 oranında vergiye tabi olacaktır. Buna ek 
olarak, 30 TL tutarındaki birikmiş vergisel amortisman %30 oranında vergiye tabi olan 
vergiye tabi kârın hesabında gider olarak dikkate alınacaktır.  Bu koşullarda vergiye 
esas değer 80 TL (110 TL - 30 TL)’dir. Vergilendirilebilir geçici fark 70 TL ve ertelenmiş 
vergi borcu 25 TL (40 TL’nin %40’ı artı 30 TL’nin %30’u). Eğer bu örnekte vergi oranları 
açıkça bilinmiyor olsaydı, Paragraf 10’daki temel ilke takip edilmeliydi.  

 (not: 61A Paragrafı uyarınca, yeniden değerleme nedeniyle doğan ilave 
ertelenmiş vergi borcu doğrudan özkaynaklar ile ilişkilendirilir.) 

 
51B. Ertelenmiş vergi borcu veya ertelenmiş vergi varlığı TMS 16’da yer alan yeniden 

değerleme yöntemi kullanılarak ölçülen amortismana tabi olmayan bir varlıktan 
kaynaklanabilir. Bu durumda, ertelenmiş vergi borcu veya ertelenmiş vergi varlığının ölçümü, 
amortismana tabi olmayan varlığın, ölçüm esası dikkate alınmaksızın defter değerinin satış 
yolu ile geri kazanılması sonucu oluşan vergisel sonuçları yansıtır. Buna göre, vergi 
kanunları, bir varlığın kullanımından kaynaklanan vergilendirilebilir tutar üzerinden belirlenen 
vergi oranından farklı olarak, söz konusu varlığın satışından kaynaklanan vergilendirilebilir 
tutara ilişkin bir vergi oranı belirleyebilir. Bu durumda, varlığın satışında söz konusu olan 
oran, amortismana tabi olmayan varlığa ilişkin ertelenmiş vergi borcu veya ertelenmiş vergi 
varlığının ölçümüne uygulanır. 

 
51C. Ertelenmiş vergi borcunun veya varlığının, TMS 40 uyarınca gerçeğe uygun 

değer yöntemi kullanılarak ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkulden kaynaklanması 
durumunda söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün defter değerinin satış yoluyla geri 
kazanılacağına ilişkin aksi ispat edilene kadar geçerli bir varsayım bulunmaktadır. Buna 
göre, varsayımın aksi ispat edilmedikçe, ertelenmiş vergi borcunun ya da ertelenmiş vergi 
varlığının ölçümü, söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün defter değerinin bütünü ile satış 
yoluyla geri kazanılacağına ilişkin vergisel sonuçları yansıtır. Yatırım amaçlı gayrimenkulün 
amortismana tabi olması ve satıştan ziyade zaman içerisinde kendisinden beklenen 
ekonomik faydaların önemli ölçüde tüketme amaçlı bir işletme modeli bünyesinde yer alması 
durumunda, söz konusu varsayımın aksi ispat edilebilir. Varsayımın aksi ispat edilmesi 
halinde 51 ve 51A Paragraflarında yer alan hükümler uygulanır. 

 
51C Paragrafına ilişkin örnek 
 
Bir yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyeti 100 TL, gerçeğe uygun değeri ise 150 TL 

dir. Gayrimenkul TMS 40 uyarınca gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak ölçülmektedir. 
Gayrimenkul, maliyeti 40 TL gerçeğe uygun değeri 60 TL olan bir arsa ile maliyeti 60 TL 
gerçeğe uygun değeri 90 TL olan bir binadan oluşmaktadır. Arsanın faydalı ömrü sınırsızdır.  

Söz konusu binanın vergisel açıdan birikmiş amortisman tutarı 30 TL dir. Yatırım 
amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki gerçekleşmemiş değişiklikler vergiye tabi 
kârı etkilemez. Yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinden daha yüksek bir tutara satılması 
halinde, vergi açısından birikmiş amortismanın iptal edilmiş tutarı vergiye tabi kâra dahil 
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edilecek ve % 30’luk olağan bir vergi oranı ile vergilendirilecektir. Maliyeti aşan satış tutarı 
için, vergi kanunu iki yıldan az bir süredir elde tutulan varlıklar için %25 oranını, iki yıl ve iki 
yıldan daha uzun süreli olarak elde tutulan varlıklar için % 20 oranını belirlemiştir.       

Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün TMS 40 uyarınca gerçeğe  uygun değer 
yöntemi kullanılarak ölçülmesi nedeniyle, işletmenin,  yatırım amaçlı gayrimenkulün defter 
değerinin tamamını satış yoluyla geri kazanabileceğine ilişkin aksi ispat edilene kadar geçerli 
bir varsayım bulunmaktadır. Varsayımın aksi ispat edilmedikçe, ertelenmiş vergi, defter 
değerinin bütünüyle satış yoluyla geri kazanılmasına ilişkin vergisel sonuçları, gayrimenkulün 
satışından önce kira geliri sağlama beklentisi olsa bile yansıtır.  

Satılması durumunda arsanın vergiye esas değeri 40 TL olup, vergilendirilebilir geçici 
fark 20 TL (60 – 40) dir. Binanın vergiye esas değeri, satılması durumunda 30 TL (90 – 30) 
olup, vergilendirilebilir geçici fark ise 60TL (90 – 30) dur. Sonuç olarak, yatırım amaçlı 
gayrimenkulle ilgili vergilendirilebilir toplam geçici fark 80 TL (20 + 60) dir. 

47 nci Paragraf uyarınca, vergi oranı, yatırım amaçlı gayrimenkulün gelire dönüştüğü 
döneme ilişkin olarak uygulanması beklenen orandır. Bu nedenle, ortaya çıkacak ertelenmiş 
vergi borcu, işletmenin söz konusu gayrimenkulü iki yıldan fazla süre elinde tuttuktan sonra 
satma beklentisi olması söz konusu olduğunda, aşağıdaki şekilde hesaplanır:  

 
 Vergilendirilebilir 

Geçici Fark 
Vergi Oranı Ertelenmiş Vergi Varlığı 

Birikmiş Vergisel 
Amortisman 

30 % 30 9 

Satış Hasılatının 
Maliyeti Aşan Tutarı 

50 % 20 10 

Toplam 80  19 
 
İşletme, gayrimenkulü, iki yıldan daha az bir süre elinde tuttuktan sonra satmayı 

düşünüyorsa, yukarıdaki hesaplama, vergi oranının, satış hasılatının maliyeti aşan tutarı için 
% 25 yerine % 20 olarak uygulanması suretiyle değiştirilir.    

İşletme, binayı satmak yerine başka bir amaçla elinde tutabilir. Bina, zaman içerisinde 
kendisinden beklenen ekonomik faydaların önemli ölçüde tüketilmesi amacıyla bir işletme 
modeli çerçevesinde elde tutulabilir. Bu durumda, bina için yapılan varsayımın aksi ispat 
edilebilir. Ancak, arsa amortismana tabi değildir. Bu nedenle, arsa için satış yoluyla geri 
kazanıma ilişkin varsayımın aksi ispat edilemez. Bu durumda, ertelenmiş vergi borcu, 
binanın defter değerinin kullanım yoluyla ve arsanın defter değerinin satış yoluyla geri 
kazanılmasına ilişkin vergisel sonuçları yansıtır.    

Binanın kullanılması halinde vergiye esas değeri 30 TL (60 – 30) olup, 
vergilendirilebilir geçici fark 60TL (90 – 30) ve bundan kaynaklanan ertelenmiş vergi borcu 
18TL (60 TL nin % 30 u)’dir.  

Arsanın vergiye esas değeri, satılması durumunda 40 TL olup, vergilendirilebilir geçici 
fark 20TL (60 – 40) ve bundan kaynaklanan ertelenmiş vergi borcu 4TL (20 TL nin % 20 
si)’dir. 

Sonuç olarak, bina açısından satış yoluyla geri kazanıma ilişkin varsayımın aksinin 
ispat edilmesi halinde, yatırım amaçlı gayrimenkule ilişkin ertelenmiş vergi varlığı 22 TL (18 
+ 4) olur. 

51D. Ertelenmiş vergi borcunun veya ertelenmiş vergi varlığının bir işletme 
birleşmesinde yatırım amaçlı gayrimenkulün sonradan gerçeğe uygun değer yöntemi 
kullanılarak ölçülmesinden kaynaklanması durumunda, 51C Paragrafında belirtilen aksi ispat 
edilene kadar geçerli varsayım uygulanır. 

51E. 51B–51D Paragrafları, ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesinde 
24–33 Paragrafları (indirilebilir geçici farklar) ile 34–36 Paragraflarında (kullanılmamış mali 
zararlar ve vergi avantajları) yer alan esasların uygulanmasına ilişkin hükümleri değiştirmez. 

52A. Bazı yasal durumlarda işletmenin birikmiş kârının tamamının veya bir kısmının 
ortaklarına temettü olarak dağıtımı halinde kurum kazancına uygulanan vergi oranı daha 
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yüksek veya daha düşük olabilir. Bazı diğer yasal durumlarda da, işletmenin net kârının veya 
birikmiş kârının tamamının veya bir kısmının ortaklarına temettü olarak dağıtımı halinde 
kurum kazancı üzerinden ödenen vergiler geri alınabilir veya ilave ödenecek vergiler ortaya 
çıkabilir. Bu gibi durumlarda dönem vergileri ile ertelenmiş vergi varlıkları ve borçlarının 
hesabında dağıtılmamış kârlar için geçerli olan vergi oranı kullanılır.      

52B. Temettü ödemesi için muhasebeleştirilmiş ise, Paragraf 52A da tanımlanan 
durumlarda temettülerin vergisel sonuçları da muhasebeleştirilir. Temettülerin vergisel 
sonuçları ortaklara dağıtımdan daha çok geçmiş işlemlerle ve olaylarla doğrudan ilişkilidir. 
Bu nedenle, temettülerin vergisel sonuçları Paragraf 58 uyarınca, ancak 58 (a) ve 58 (b) de 
tanımlanan durumlarda ortaya çıkan vergisel sonuçlar hariç olmak üzere, dönem kâr veya 
zararında muhasebeleştirilir. 

 
Paragraf 52A ve 52B’yi açıklayan örnek 

İzleyen örnek dağıtılmamış kârların daha yüksek bir oranda (%50) vergilendirildiği 
ve kâr dağıtımı yapıldığında vergi iadesi yapıldığı bir yasal ortamda bir işletmenin 
dönem ve ertelenmiş vergilerinin hesaplanmasını göstermektedir. Dağıtılan kârlara 
uygulanan vergi oranı %35’tir. Raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) olan 31 Aralık 
20X1 de, raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki bir tarihte önerilen veya 
ödeneceği açıklanan temettü için işletme bir borç muhasebeleştirmemiştir. Sonuç 
olarak, 20X1 yılı için temettü muhasebeleştirilmemiştir. 20X1 yılının vergiye tabi geliri 
100.000 TL’dir. 20X1 yılındaki vergilendirilebilir geçici fark 40.000 TL’dir.  

İşletme 50.000 TL tutarında dönem vergi borcu ve dönem vergi gideri 
muhasebeleştirir. İlerideki dönemde temettü dağıtımı halinde vergi iadesi alınma 
olasılığı olan tutar için herhangi bir varlık muhasebeleştirilmez. İşletme aynı zamanda, 
varlıklarının veya borçlarının defter değerlerini geri kazandığı veya ödediği ilerideki 
dönemlerde ödeyeceği vergileri, dağıtılmamış kârlar için geçerli olan vergi oranını 
kullanarak, hesaplar ve 20.000 TL (40.000 TL’nin %50’si)  tutarında ertelenmiş vergi 
borcu ve ertelenmiş vergi gideri muhasebeleştirir. 

Bilanço tarihinden sonra, 15 Mart 20X2 de önceki dönem faaliyet kârından 10.000 
TL tutarında dağıtılacak temettü borcu muhasebeleştirir.  

15 Mart 20X2 de işletme temettü dağıtımı halinde geri kazanacak olduğu 1500 TL 
(borç olarak muhasebeleştirdiği temettünün %15’i) tutarında gelir vergisini 20X2 vergi 
giderinden indirmek suretiyle dönem vergi varlığı olarak muhasebeleştirir.  

 
53. Ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcu iskontoya tabi tutulmaz.  
54. Ertelenmiş vergi varlığının veya vergi borcunun güvenilir bir şekilde iskontoya tabi 

tutulabilmesi için her bir geçici farkın geri dönüşümünün detaylı bir zamanlamasının 
yapılabilmesi gerekir Birçok durumda bu tür bir zamanlama uygulanamazdır veya çok 
karmaşıktır. Bu nedenle, ertelenmiş vergi varlıklarının ve vergi borçlarının iskonto edilmesini 
şart koşmak yerinde değildir. İskontoyu zorunlu kılmamak ancak yapılabilmesine izin vermek 
de ertelenmiş vergi varlıkları ve borçlarının işletmeler arasında karşılaştırılabilmesini 
imkansız hale getirecektir. Bu Standart bu gerekçe ile ertelenmiş vergi varlıklarının ve vergi 
borçlarının iskontoya tabi tutulmasını zorunlu kılmamakta, iskonto yapılabilmesine de izin 
vermemektedir.  

55. Geçici farklar bir varlık veya borcun defter değeri esas alınarak belirlenir. Bu 
prensip defter değerinin kendisinin iskontoya tutulmuş olduğu hallerde de geçerlidir, örneğin 
emeklilik sosyal yardımlarında olduğu gibi (bakınız: TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar).  

56. Ertelenmiş vergi varlıklarının defter değerleri her bilanço tarihinde gözden geçirilir. 
Bir işletme ertelenmiş vergi varlığının tamamından veya bir kısmından yararlanmasına yeterli 
tutarda vergiye tabi kâr elde etme olasılığı yoksa, ertelenmiş vergi varlığının defter değerini 
buna paralel olarak azaltır. Bu tür azaltmalar yeterli vergiye tabi kâr olasılığının tekrar ortaya 
çıkması halinde artışla sınırlı olmak üzere tersine döndürülebilir. 

 Dönem vergisinin ve ertelenmiş verginin muhasebeleştirilmesi 
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57. Bir işlemin veya diğer olayın dönem vergisi ve ertelenmiş vergi açısından 
muhasebeleştirilmesi, ilgili işlem veya diğer olayın muhasebeleştirilmesi ile tutarlı olmalıdır.  
Paragraflar 58-68C bu ilkeyi esas alır.  

Kar veya zararda muhasebeleştirilen kalemler 
            58. Dönem vergisi ve ertelenmiş vergi gelir veya gider olarak, verginin aşağıdaki 
durumlarda ortaya çıkmamış olması koşuluyla, dönemin kâr veya zararına dahil edilir: 

(a) Bir işlemin veya olayın aynı veya farklı bir dönemde, kar veya zarar dışında, ya 
diğer kapsamlı gelirde ya da doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş olması halinde 
(bakınız: 61A–65 inci Paragraflar); veya    

(b) İşletme birleşmelerinde (bakınız: 66–68 inci Paragraflar). (b) İşletme 
birleşmelerinde (bakınız: 66-68 inci Paragraflar).   

59. Ertelenmiş vergi borçlarının ve ertelenmiş vergi varlıklarının çoğu, bir gelir veya bir 
giderin bir dönemin muhasebe kârının hesabında dikkate alınmış olması ancak vergiye tabi 
kâr açısından o dönemden farklı bir dönemde dikkate alınmış olması nedeniyle oluşur. 
Ortaya çıkan ertelenmiş vergi gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Aşağıdaki durumlar örnek 
olarak verilmiştir:  

(a) Oluşmalarını takiben tahsil edilen faiz, isim hakkı, ve temettü gelirleri muhasebe 
kârına, “TMS 18 Hasılat” Standardı uyarınca zaman orantılı esasa göre dahil edilir; fakat 
vergi mevzuatı nakit esasına göre gelir yazmayı öngörüyorsa, tahsil edildiklerinde vergiye 
tabi kâra (mali zarara) gelir yazılabilmeleri söz konusu olabilir; ve 

(b) Maddi olmayan duran varlıkların maliyeti “TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar” 
Standardı uyarınca aktifleştirilir ve kar ya da zarar içerisinde amortismana tabi tutulur; ancak 
vergi mevzuatının izin vermesi durumunda, bu maliyetlerin oluştuklarında gider 
yazılabilmeleri söz konusu olabilir.  

60. Ertelenmiş vergi varlıklarının ve vergi borçlarının defter değerleri, bunlarla ilgili 
geçici farkların değerlerinde bir değişikliğin olmaması halinde dahi değişebilir. Bu 
değişiklikler aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:  

(a) Vergi oranlarında veya vergi kanunlarında değişiklikler olması; veya  
(b) Ertelenmiş vergi varlığının gözden geçirilerek geri kazanılabilecek tutarın yeniden 

belirlenmesi veya   
(c) Varlığın ne şekilde geri kazanılacağına ilişkin beklentinin değişmesi. 

Yukarıdaki nedenlerle ertelenmiş vergilerde meydana gelen değişiklikler, daha önce 
kar ya da zarar dışında muhasebeleştirilmiş olan kalemlerle ilgili değişiklikler hariç olmak 
üzere, kar ya da zararda muhasebeleştirilir. (bakınız: Paragraf 63).  

Doğrudan özkaynaklara borç veya alacak olarak kaydedilen kalemler  
61. “-”  

            61A. Kar veya zarar dışında muhasebeleştirilmiş kalemlerle ilgili olan dönem vergisi 
ve ertelenmiş vergi de aynı dönemde veya farklı dönemlerde kar veya zarar dışında 
muhasebeleştirilir.  Bu nedenle, aynı veya farklı dönemlerde muhasebeleştirilmiş kalemlerle 
ilgili olan dönem vergisi ve ertelenmiş vergi: 

(a) Söz konusu kalemler diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilirse, diğer 
kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir (bakınız: 62 nci Paragraf). 

(b) söz konusu kalemler doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilirse, 
doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir (bakınız: 62A Paragrafı).” 

62. Türkiye Finansal Raporlama Standartları bazı kalemlerin diğer kapsamlı gelirde 
muhasebeleştirilmesini gerektirir veya muhasebeleştirilmesine izin verir. Bu kalemler 
şunlardır: 

 (a)Yeniden değerleme nedeniyle maddi duran varlıkların defter değerlerinde 
meydana gelen değişiklikler (bakınız: TMS 16 Maddi Duran Varlıklar); ve 

(b)  “-” 
(c) Yurtdışındaki işletmenin finansal tablolarının çevrilmesinde kurlardaki 

değişikliklerden kaynaklanan farklar (bakınız: TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri); ve  
(d)  “-”” 
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62A. Türkiye Finansal Raporlama Standartları bazı kalemlerin doğrudan 
özkaynaklara borç veya alacak olarak yazılmasını gerektirir veya yazılmasına izin verir. Bu 
kalemler şunlardır: 

(a) Dağıtılmamış kârların dönem başı bakiyesinde, muhasebe politikalarında yapılan 
ve geçmişe yönelik olarak uygulanan bir değişiklik ya da bir hatanın düzeltilmesi sonucunda 
düzeltme yapılmış olması (bakınız: TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde 
Değişiklikler ve Hatalar);  

   (b) Bileşik finansal araçların ilk muhasebeleştirilmelerinde özkaynak kısmı olarak 
belirlenen tutarlar (bakınız: Paragraf 23). 

 
63. Bazı istisnai durumlarda kar veya zarar dışında muhasebeleştirilmiş (diğer 

kapsamlı gelir veya ya da doğrudan özkaynaklarda [G]) kalemlerle ilgili olan dönem vergisi 
ve ertelenmiş vergi tutarlarını belirlemek zordur. Aşağıdaki durumlarda bu zorluk ortaya 
çıkabilir:  

(a) Verginin artan oranlı olması halinde vergiye tabi kârın (mali zararın) içinde yer 
alan belirli bir kaleme hangi vergi oranının uygulanacağının belirlenmesi mümkün değilse;   

(b) Vergi oranında veya vergi düzenlemelerinde, daha önce özkaynağa gider veya 
gelir yazılmış ve ertelenmiş vergi varlığı veya borcuna neden olmuş bir kalemin tamamını 
veya bir kısmını etkileyen bir değişiklik olmuşsa veya 

(c) Bir işletme daha önce özkaynağa borç veya alacak kaydetmiş olduğu bir kalemin 
tamamı veya bir kısmı ile ilgili olarak önceden muhasebeleştirmemiş olduğu ertelenmiş vergi 
varlığını muhasebeleştirmeye veya önceden tamamını muhasebeleştirmiş olduğu durumda, 
tamamının değil bir kısmının muhasebeleştirilmiş olması gerektiğine karar vermişse.   

Yukarıdaki durumlarda, dönem vergisi ve ertelenmiş vergi sonucunu doğuran kar veya 
zarar dışında muhasebeleştirilmiş kalemlerle ilgili dönem vergisi ve ertelenmiş vergi 
yürürlükteki vergi kanunlarına göre makul olacak bir orantılı dağıtım yöntemiyle veya içinde 
bulunulan koşullarda kullanımı daha makul olan bir başka yöntemle dağıtılmak suretiyle 
bulunur.  

 
64. “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar” Standardı bir işletmenin vergi kanunlarında 

öngörülmeyen bir yeniden değerleme yapmış olması halinde varlıklarının yeniden 
değerlenmiş tutarları üzerinden ayrılan amortismanı veya itfa payları ile bunların maliyet 
bedelleri üzerinden ayrılmış olan amortisman ve itfa payları arasındaki farka eşit olan 
yeniden değerleme fonunu her yıl dağıtılmamış kârlara aktarıp aktarmayacağı konusunda bir 
düzenleme yapmamıştır. Eğer işletme böyle bir aktarma yaparsa, aktarılan tutar bu tutarla 
ilgili ertelenmiş vergi hariç olarak belirlenir. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasında 
dağıtılmamış kârlara yapılan aktarımlarda da aynı şekilde hareket edilir. 

65. Vergisel açıdan yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan bir varlık daha önce ticari 
muhasebede yeniden değerlemeye tabi tutulmuşsa veya bu varlık daha sonraki bir dönemde 
ticari muhasebe açısından da yeniden değerlemeye tabi tutulacaksa, hem yeniden 
değerlemenin hem de vergiye esas değerdeki düzeltmenin vergisel etkisi bu işlemin olduğu 
dönemin özkaynağına borç veya alacak olarak kaydedilir. Ancak, vergisel açıdan yapılan 
yeniden değerleme ticari muhasebe açısından daha önce yapılan bir yeniden değerleme ile 
ilgili değilse veya ticari muhasebede ileride bir yeniden değerleme yapılması beklenmiyorsa, 
vergiye esas değerde yapılan düzeltmenin vergi etkisi kar ya da zararda muhasebeleştirilir.     

65A. Bir işletme ortaklarına temettü ödediğinde, bu temettünün bir kısmını vergi olarak 
kesip ortaklar adına vergi idaresine yatırmak durumunda olabilir. Vergi mevzuatında bu 
şekilde yapılan kesintilere kaynakta kesinti denir. Vergi idaresine bu şekilde ödenen veya 
borç olarak tahakkuk ettirilen tutarlar dağıtılacak kârın bir parçası olarak özkaynaktan 
düşülür.  

İşletme birleşmelerinden doğan ertelenmiş vergi  
66. Paragraf 19 ve 26 (c)’de açıklandığı üzere, işletme birleşmelerinde ertelenmiş 

vergi ortaya çıkabilir. “TFRS 3 İşletme Birleşmeleri” Standardı uyarınca, bir işletme, elde 
etme tarihinde, belirlenebilen varlık olarak Paragraf 24’teki muhasebeleştirme kriterlerinin 
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yerine gelmesi koşuluyla ertelenmiş vergi varlığı veya belirlenebilen borç olarak ertelenmiş 
vergi borcu muhasebeleştirir. Sonuç olarak, bu ertelenmiş vergi varlıkları veya borçları 
işletmenin muhasebeleştireceği şerefiyenin veya pazarlık sonucunda elde etme maliyetinin 
düşürülmesi kazancının tutarını etkiler. Ancak Paragraf 15 (a) uyarınca, bir işletme 
şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi borcunu 
muhasebeleştirmez. 

 
67. İşletme birleşmesinin bir sonucu olarak, edinilen işletmenin birleşme öncesi 

ertelenmiş vergi varlıklarının gerçekleşme olasılığı değişebilir. Edinilen işletme, birleşme 
tarihi öncesinde muhasebeleştirmemiş olduğu kendi ertelenmiş vergisini geri kazanmasının 
mümkün olduğunu düşünebilir. Örneğin, edinen işletme henüz kullanmamış olduğu geçmiş 
yıl mali zararlarını birleşme sonrasında edinilen işletmenin faaliyetlerinden gelecekte elde 
edeceği vergiye tabi kârlardan düşebilecek durumda olabilir. Alternatif olarak, işletme 
birleşmesi sonucunda gelecekte vergilendirilebilir karın ertelenmiş vergi varlığının yeniden 
kazanılmasına izin vermemesi muhtemel olabilir. Böyle durumlarda, edinen işletme 
ertelenmiş vergi varlığındaki değişikliği işletme birleşmesi döneminde muhasebeleştirir, fakat 
bunu işletme birleşmesinin muhasebeleştirilmesinin bir parçası olarak dahil edemez. 
Dolayısıyla; edinen işletme, işletme birleşmesinde muhasebeleştirdiği şerefiyenin veya 
pazarlıklı satın alma kazancının belirlenmesinde söz konusu değişikliği dikkate alamaz. 

   
68. Bir işletme birleşmesinin başlangıçta muhasebeleştirilmesi ancak birleşmenin 

daha sonra gerçekleşmesi halinde, eğer devralınanın birikmiş mali zararlarının veya diğer 
ertelenmiş vergi varlıklarının kullanılması bir potansiyel fayda olarak TFRS 3’teki ayrıca 
muhasebeleştirilme kriterlerini yerine getirmiyorsa, devralan gelir tablosunda ertelenmiş vergi 
geliri muhasebeleştirir. Devralan ayrıca:   

(a) Şerefiyenin defter değerini, birleşmenin gerçekleştiği tarihte ertelenmiş vergi varlığı 
belirlenebilir bir varlık olarak muhasebeleştirilmiş olsaydı şerefiye ne değerde olacaksa o 
değere düşürür; ve  

(b) Şerefiyenin defter değerinden düşülen tutarı gider olarak muhasebeleştirir. 
 
Hisseye dayalı ödeme işlemlerinden doğan dönem vergisi ve ertelenmiş vergi 
68A. Vergi mevzuatının uygun düzenlemeler içermesi halinde, bir işletme çalışanlarına 

işletmenin kendi hisseleri, hisse opsiyonları veya özkaynaklarını temsil eden diğer araçları 
vermek suretiyle yapmış olduğu ödemeleri vergiye tabi kârın hesabında gider olarak dikkate 
alabilir. Gider olarak dikkate alınacak tutar ilgili ödemelerin birikmiş toplam tutarından farklı 
olabilir veya ticari muhasebe açısından daha sonraki bir hesap döneminde giderleştirilebilir. 
Örneğin, “TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler” Standardı uyarınca bir işletme çalışanlarının 
hizmetlerine karşılık nakit ödeme yerine hisse senedi opsiyonu verirse personel gideri 
muhasebeleştirir. Vergi mevzuatı bu tür ödemelere izin veriyorsa, ancak gider kaydetmeyi 
opsiyonların kullanılması koşuluna bağlamışsa, işletme hisse opsiyonlarını verdiği tarihte bir 
gider muhasebeleştirmez, ancak opsiyonların kullanıldığı tarihte gider muhasebeleştirir ve 
gider tutarı da o tarihteki hisse değerleri kullanarak bulunur.  

 
68B. Bu Standardın 9 ve 26 (b) inci Paragraflarında yer verilen araştırma giderlerinde 

olduğu gibi, çalışanların belirli bir tarihe kadar olan hizmetlerinin vergiye esas değeri (vergi 
mevzuatının gelecek dönemlerde gider olarak indirimine izin vermesi halinde) ve sıfır olan 
defter değeri arasındaki fark ertelenmiş vergi varlığı doğuran geçici bir farktır. Eğer hesap 
dönemi sonunda vergi mevzuatına göre gelecekte gider yazılacak tutar bilinmiyorsa, tutar 
mevcut bilgilere göre hesaplanır.  Örneğin, vergi mevzuatına göre ilerideki dönemlerde gider 
yazılabilecek tutar işletmenin hisselerinin gelecekteki belli bir tarihteki fiyatına bağlı ise, 
indirilebilir geçici fark işletmenin hisse senedinin hesap dönemi sonundaki fiyatına 
dayandırılır.  
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68C. Paragraf 68A da açıklandığı üzere, vergisel açıdan gider yazılacak tutar (veya 
Paragraf 68B uyarınca veya ileride gider yazılacak tahmini tutar) bununla ilgili birikmiş maaş 
ve ücret giderlerinden farklı olabilir. Standardın 58 inci Paragrafı uyarınca dönem vergisi ve 
ertelenmiş vergi, verginin (a) aynı veya farklı bir dönemde kar ya da zarar dışında 
muhasebeleştirilmiş bir işlem veya olaydan kaynaklanması veya (b) bir işletme 
birleşmesinden kaynaklanması halleri dışında gelir veya gider olarak o dönemin kâr veya 
zararına dahil edilmelidir. Eğer vergiden indirilecek tutar (veya ileride gider yazılacak tahmini 
tutar) bununla ilgili birikmiş maaş ve ücret giderlerinden fazla ise bu durum vergisel gider 
indiriminin sadece çalışma karşılığı hizmet bedellerini değil özkaynak kalemini de içerdiğini 
gösterir. Bu durumda söz konusu dönem vergisi ve ertelenmiş vergi toplamını aşan kısmın 
doğrudan öz kaynaklarda muhasebeleştirilmesi gerekir.  

 
Sunum 
Vergi varlıkları ve vergi borçları  
69. “-” 
70. “-” 
Mahsup 
71. Bir işletme dönem vergi varlığı ile dönem vergi borcunu ancak ve ancak aşağıdaki 

durumlarda mahsup edebilir:  
(a) Yasal olarak, muhasebeleştirilmiş tutarları birbirlerine mahsup etme vardır; ve  
(b) Ya net tutar üzerinden ödeme veya tahsilat yapacaktır ya da tahsilatı ve ödemeyi 

ayrı ayrı ancak aynı anda yapacaktır. 
72. Her ne kadar dönem vergi varlığı ve vergi borcu ayrı ayrı hesaplanıp ayrı ayrı 

muhasebeleştirilse de finansal durum tablosunda (bilançoda) , “TMS 32 Finansal Araçlar: 
Sunum” Standardındaki kriterlere benzer kriterlere uymak koşulu ile mahsup edebilirler. Bir 
işletmenin dönem vergi varlığı ve dönem vergi borcu aynı vergi idaresi ile ilgili ise ve vergi 
idaresi tek bir net ödeme almayı veya net ödeme yapmayı mümkün kılmışsa, normal olarak 
işletmenin yasal olarak muhasebeleştirilmiş tutarları mahsup etme hakkı vardır.  

73. Konsolide finansal tablolarda, ancak ve ancak konsolidasyona tabi tutulmuş 
işletmelerin yasal olarak tek bir net ödeme alma veya net ödeme yapma hakları varsa ve 
işletmeler ya net tutar üzerinden ödeme veya tahsilat yapacak ya da tahsilatı ve ödemeyi 
ayrı ayrı ancak aynı anda yapacaklarsa, grup içindeki bir işletmenin dönem vergi varlığı diğer 
bir işletmenin dönem vergi borcu ile mahsup edilir. 

74. Bir işletme ertelenmiş vergi varlığı ile ertelenmiş vergi borcunu ancak ve ancak 
aşağıdaki durumlarda mahsup eder: 

  
(a) Yasal olarak dönem vergi varlıklarını dönem vergi borçlarına mahsup etme 

hakkının olması; ve  
(b) Ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcu aynı vergi idaresi tarafından 

konulan aşağıdaki hususlardan herhangi birisi ile ilgilidir: 
(i) Aynı vergi mükellefi; veya  
(ii) Vergiye tabi işletmeler farklı işletmeler olmakla birlikte bu işletmeler, ertelenmiş 

vergi borçlarının ve varlıklarının önemli bir miktarının ödeneceği veya geri kazanılacağı 
tahmin edilen gelecek her dönem itibariyle, vergi borçlarını ve vergi alacaklarını ya net esasa 
göre yerine getirecek ya da tahsilat ve ödemeyi ayrı ayrı ancak aynı zamanda yapacaktır.  

75. Bu Standart her bir zamanlama farkının tersine döneceği zamanı gösteren detaylı 
çizelgeler hazırlama ihtiyacını ortadan kaldırmak için ertelenmiş vergi varlığı ve vergi 
borcunun, bunların aynı işletmeye ait olması, aynı vergi idaresi ile ilgili olması, aynı vergi 
idaresi tarafından konulan gelir vergileriyle ilgili olması ve işletmenin yasal olarak dönem 
vergi varlığını ve dönem vergi borcunu birbirlerine mahsup etme hakkı olması durumunda 
birbiriyle mahsuplaştırılmasını gerektirir. 

76. Bazı az rastlanan durumlarda, bir işletme yasal olarak mahsup hakkına sahip 
olabilir ve mahsup etme niyetinde de olabilir ancak bu mahsup işlemini bazı dönemler için 
uygulayıp diğer dönemler için uygulamama yönüne gidebilir.  Böylesi durumlarda, bir vergi 
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mükellefi işletmenin ertelenmiş vergi borcunun vergi ödemelerinde artış meydana getirdiği 
dönemle ikinci işletmenin ertelenmiş vergi alacağının ikinci işletmenin vergi ödemelerinde 
azalma sonucu verdiği dönemin aynı dönem olup olmadığını güvenilir bir şekilde tespit 
edebilmek için detaylı çizelgelerin hazırlanması zorunlu olabilir.  

Vergi gideri  
Olağan faaliyet kârı (zararı) ile ilgili vergi gideri (geliri)  
77. Olağan faaliyet kârı (zararı) ile ilgili vergi gideri (geliri) kapsamlı gelir tablosunda 

sunulur. 
 
77A. Bir işletmenin kar veya zarar kalemlerini “TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu 

(2008 yılında yayımlanan)” Standardının 81 inci Paragrafında belirtildiği üzere bireysel gelir 
tablosunda sunması durumunda, söz konusu işletme vergi giderlerini (gelirlerini) bu bireysel 
gelir tablosunun olağan faaliyetlerden kar veya zararlar kısmında gösterecektir. 

 
Kur değişimlerinin yabancı ülkelerdeki faaliyetlerle ilgili ertelenmiş vergi 

borcuna veya alacağına etkisi  
78. “TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri” Standardı, kur değişikliklerinin bazı etkilerinin 

gider veya gelir olarak muhasebeleştirilmesini gerekli kılar; ancak bu değişikliklerin etkilerinin 
kapsamlı gelir tablosunda nerede gösterileceğini özel olarak belirlemez. Bu nedenle, 
ertelenmiş yabancı vergi borçları veya varlıklarında kur değişiklikleri nedeniyle meydana 
gelen farkların kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaları durumunda, anılan değişiklikler, bu 
sunumun finansal tablo kullanıcıları açısından en yararlı şekil olduğu düşünülüyorsa, 
ertelenmiş vergi gideri (geliri) olarak sınıflandırılabilir.  

 Açıklama 
79. Vergi giderinin (gelirinin) ana unsurları ayrı ayrı kamuoyuna açıklanır. 
80. Vergi giderinin (gelirinin) unsurları aşağıdakileri içerebilir: 
  
(a) Dönem vergi gideri (geliri);  
(b) Dönem vergisinin ilgili olduğu dönemde önceki dönem vergileri ile ilgili olarak 

yapılan düzeltmeler;  
(c) Bu dönemde meydana gelen veya bu dönemde tersine dönen zamanlama 

farklarının ertelenmiş vergi gideri (geliri) tutarları;   
(d) Vergi oranlarındaki değişiklikler veya yeni konulan vergiler nedeniyle meydana 

gelen ertelenmiş vergi gideri (geliri) tutarları;  
(e) Önceki dönemlerde muhasebeleştirilmemiş mali zarar, vergi avantajı veya geçici 

farkların bu dönemde muhasebeleştirilmesinin dönem vergi giderinde yarattığı vergi 
azalması tutarı;   

(f) Önceki dönemlerde muhasebeleştirilmiş mali zarar, vergi avantajı veya geçici 
farkların bu dönemin ertelenmiş vergi giderinde yarattığı vergi azalmasının tutarı;  

(g) Paragraf 56 uyarınca ertelenmiş vergi varlığında, ilgili varlığın defter değerinde 
yapılan azaltmalar veya önceki defter değeri azaltmalarının bu dönem geri alınması 
nedeniyle meydana gelen değişikliklerin yarattığı ertelenmiş vergi giderinin tutarı;  

(h) TMS 8 uyarınca muhasebe politikalarında yapılan değişiklikler ve hataların 
düzeltilmesi sonucunda, geriye dönük olarak muhasebeleştirilemedikleri için dönem gelir 
veya giderinde gösterilen tutarlarla ilgili ertelenmiş vergi gideri (gelir) tutarları.  

81. Aşağıdakiler de ayrı ayrı kamuoyuna açıklanır: 
(a) Öz kaynağa doğrudan borç veya alacak olarak kaydedilen dönem vergisi ve 

ertelenmiş verginin toplam tutarı (bakınız: Paragraf 62A);  
(a) diğer kapsamlı gelirin her bir kalemiyle ilgili gelir vergisi tutarı bakınız: Paragraf 

62 ve TMS 1 (2008));  
(b)  “-”  
(c) Vergi gideri (geliri) ve muhasebe kârı arasındaki ilişkinin aşağıdaki formlardan biri 

veya her ikisi şeklinde açıklanması;  
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    (i) Vergi gideri (geliri) tutarı ile ve muhasebe kârının vergi oranı ile çarpılması 
sonucunda bulunan tutarın, uygulanan vergi oranı (oranları) da açıklanmak suretiyle 
rakamsal mutabakatı veya 

    (ii) Ortalama etkin vergi oranı ile normal vergi oranının, uygulanan vergi 
oranları da açıklanmak suretiyle rakamsal mutabakatı;  

(d) Önceki hesap dönemi ile karşılaştırıldığında vergi oranlarında meydana gelen 
değişiklikler;  

(e) Finansal durum tablosunda (bilançoda) ertelenmiş vergi varlığı 
muhasebeleştirilmemiş olan indirilebilir geçici farkların, kullanılmamış birikmiş mali zararların 
ve birikmiş vergi avantajlarının tutarları (ve varsa zaman aşımı tarihleri); 

(f) Bağlı ortaklıklar, şubeler ve iştirakler ile iş ortaklıklarındaki hisseler ile ilgili, henüz 
ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilmemiş geçici farkların toplam tutarı (bakınız: Paragraf 
39);   

(g) Her bir çeşit geçici fark, kullanılmamış mali zararlar ve vergi avantajları için:  
   (i) Finansal durum tablosuna (bilançoya) yansıtılmış olan ertelenmiş vergi 

varlığı ile borcunun sunumu yapılan dönemler itibariyle tutarları; 
    (ii) Finansal durum tablolarındaki (bilançodaki) değişikliklerden açıkça 

anlaşılmıyorsa, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmış olan ertelenmiş vergi gelirinin (giderinin) 
tutarı; 

(h) Durdurulan faaliyetlere ilişkin olarak, vergi giderinin ilgili olduğu;   
        (i) Faaliyete son verme kârı veya zararı ve 
      (ii) Durdurulan olağan faaliyetlerinden hesap döneminde ve sunumu yapılan 

diğer dönemlerde elde edilen kâr veya zarar; 
(i) İşletmenin ortaklarına dağıtılması finansal tabloların yayımının onaylanmasından 

önce önerilen veya açıklanan, ancak finansal tablolarda borç olarak muhasebeleştirilmemiş 
olan temettülerin gelir vergisi açısından sonuçlarının tutarı. 

(j) İşletmenin elde eden olduğu işletme birleşmesi edinim öncesi ertelenmiş vergi 
varlıkları için muhasebeleştirilmiş tutarda değişikliğe neden olur (bakınız: Paragraf 67); söz 
konusu değişimin tutarı; ve 

   (k) İşletme birleşmesinden elde edilen ertelenmiş vergi faydalarının elde etme 
tarihinde değil de bu tarihten sonra muhasebeleştirilmesi durumunda (bakınız: Paragraf 
68),ertelenmiş vergi faydalarının muhasebeleştirilmesine neden olacak olan bir olay tanımı 
veya koşullardaki değişiklik. 

82. Bir işletme, aşağıdaki durumlarda, ertelenmiş vergi varlığının tutarını ve 
muhasebeleştirilmesini destekleyen karineleri de kamuoyuna açıklar:  

(a) Ertelenmiş vergi varlığının kullanılmasının gelecekte mevcut vergilendirilebilir 
geçici farkların tersine dönmesinin yaratacağı geliri aşacak tutarlarda gelir elde edilmesine 
bağlı olması halinde; ve   

(b) İşletmenin ertelenmiş vergi varlığının ilgili olduğu vergi idaresinin bulunduğu 
yerdeki faaliyetlerinin cari hesap döneminde veya bir önceki hesap döneminde zararlı olması 
halinde.  

82A. Bir işletme, Paragraf 52A’da belirtilen durumlarda, ortaklarına temettü 
dağıtmasının olası gelir vergisi etkilerinin niteliklerini açıklar. Buna ek olarak, işletme, 
belirlenmesi mümkün olan olası gelir vergilerinin tutarını ve belirlenmesi mümkün olmayan 
gelir vergilerinin olup olmadığını da açıklar.    

83. “-”  
84. Paragraf 81(c)’de açıklanması zorunlu tutulan bilgiler finansal tabloları 

kullananların vergi gideri (geliri) ve muhasebe kârı arasındaki ilişkinin alışılmışın dışında olup 
olmadığını ve bu ilişkiyi ileride etkileyecek etkenlerin neler olduğunu anlamalarına imkan 
verir. Vergi gideri (geliri) ve muhasebe kârı arasındaki ilişki vergiden istisna edilmiş gelirler, 
vergi mevzuatı açısından kanunen kabul edilmeyen giderler, mali zararların sonuçları ve 
yabancı ülkelerdeki vergi oranları gibi etkenler tarafından etkilenebilir.     
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85. Vergi gideri (geliri) ve muhasebe kârı arasındaki ilişkiyi açıklarken bir işletme, 
finansal tablo kullanıcıları için en anlamlı bilgi olan, geçerli olan vergi oranlarını kullanır. 
Genellikle, en anlamlı bilgi işletmenin yasal merkezinin olduğu ülkenin geneli için uygulanan 
vergilerle hemen hemen aynı vergiye tabi kâr (mali zarar) üzerinden uygulanan yerel 
vergilerin toplamından oluşan ulusal vergi oranlarıdır. Ancak, kendi vergi mevzuatı olan ve 
birkaç ayrı yerde faaliyetleri bulunan işletmelerin her bir yer için yerel vergilerin toplamını 
belirten açıklamalar yapmaları daha anlamlıdır. Aşağıdaki örnek geçerli vergi oranlarının 
belirlenmesinin, rakamsal mutabakatın sunumunu nasıl etkilediğini göstermektedir. 

 
Paragraf 85’i açıklayan örnek  

19X2 yılında işletmenin merkezinin olduğu ülkedeki (A ülkesi) muhasebe kârı 
1500 TL’dir (19X1: 2000 TL), B ülkesindeki muhasebe kârı ise 1500 TL’dir (19X1: 500 
TL). A ülkesindeki vergi oranı %30, B ülkesindeki vergi oranı ise %20’dir. A ülkesindeki 
giderlerin 100 TL’si kanunen kabul edilmeyen giderdir ve vergi matrahından 
düşülememektedir.   

Aşağıdaki örnek yerel vergi oranının mutabakatını göstermektedir:  

  
19X1 19X2 

Muhasebe kârı 2500 
TL 

3000 
TL 

Yerel vergi oranı %30 üzerinden hesaplanan vergi 750 
TL 

900 
TL 

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi  60 
TL 

30 
TL 

B ülkesindeki düşük oranlı verginin etkisi   -50 
TL 

-150 
TL 

Vergi gideri  760 
TL 

780 
TL 

 

Takip eden örnek her bir ülke için ayrı ayrı yapılan mutabakatların toplamını 
göstermektedir. Bu yönteme göre, raporlamayı yapan işletmenin kendi ülkesindeki vergi 
oranı ile diğer ülkelerdeki vergi oranları arasındaki farkın etkisi mutabakatta ayrı ayrı 
gösterilmez. Bir işletme, Paragraf 81(d) uyarınca geçerli vergi oranlarındaki değişiklikleri 
ya vergi oranlarındaki önemli değişikliklerin etkisini ya da değişik ülkelerde elde ettiği 
gelirlerin dağılımını açıklayarak belirtebilir.  

Muhasebe kârı  2500 
TL 

3000 
TL 

İşletmenin merkezinin olduğu yerdeki geçerli vergi 
oranına göre hesaplanan vergi  

700 
TL 

750 
TL 

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi  60 
TL 

30 
TL 

Vergi gideri  760 
TL 

780 
TL 

 
86. Ortalama etkin vergi oranı; vergi giderinin (gelirinin) muhasebe kârına bölünmesi 

sonucunda bulunan orandır.  
87. Genellikle bağlı ortaklıklar, şubeler ve iştirakler ile iş ortaklıklarındaki hisselerle 

ilgili olan muhasebeleştirilmemiş ertelenmiş vergi borçlarını belirleyebilmek mümkün olmaz 
(bakınız: Paragraf 39). Bu nedenle bu Standart, işletmenin söz konusu geçici farkların 
toplamını kamuoyuna açıklamasını zorunlu kılmakta; ancak ertelenmiş vergi borcunu 
açıklamasını zorunlu kılmamaktadır. Bununla birlikte, mümkün olan durumlarda, finansal 
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tabloları kullananlar bu bilgiyi faydalı bulacakları için, işletmeler, muhasebeleştirilmemiş 
ertelenmiş vergi borçlarını kamuoyuna açıklamalarını konusunda teşvik edilmektedir.   

87A. Paragraf 82A bir işletmenin ortaklarına temettü dağıtmasının olası vergisel 
sonuçlarının niteliklerini kamuoyuna açıklamasını gerektirir. Bir işletme, vergi sisteminin 
önemli özelliklerini ve temettü dağıtımındaki olası gelir vergilerinin tutarını etkileyen unsurları 
kamuoyuna açıklar. 

87B. Bazı durumlarda bir işletmenin ortaklarına temettü dağıtması nedeniyle ortaya 
çıkacak olası gelir vergilerinin tutarını hesaplamak kolay olmayacaktır. Örneğin, bir 
işletmenin çok sayıda yabancı bağlı ortaklığı varsa böyle bir durum söz konusu olabilir. 
Ancak, böylesi durumlarda dahi, toplam verginin bir kısmı kolaylıkla tespit edilebilir. Örneğin, 
konsolidasyona tabi bir grupta, ana işletme ve bazı bağlı ortaklıklar dağıtılmamış kârlar 
üzerinden daha yüksek oranda vergi ödemiş olabilirler ve gelecekte ortaklara konsolide 
edilmiş dağıtılmamış kârlardan temettü dağıtılması halinde ne kadar vergi iadesi 
alınabileceğini de bilmekte olabilirler. Bu takdirde, iade alınabilecek tutar kamuoyuna 
açıklanır. Eğer söz konusu ise, işletme, hesaplanması henüz mümkün olmayan daha başka 
olası vergi sonuçları olduğunu da kamuoyuna açıklar. Ana ortaklığın sadece kendi 
faaliyetlerini içeren finansal tablolar hazırlaması durumunda, kamuoyuna yapılan açıklamalar 
ana ortaklığın kendisinin dağıtılmamış kârları ile ilgili olası vergisel sonuçları içerir.  

87C. Bir işletmenin Paragraf 82A’daki açıklamaları yapması gerekiyorsa, bağlı 
ortaklıkları, iştirakleri, şubeleri ve iş ortaklıklarındaki yatırımları ile ilgili geçici farklara ilişkin 
açıklamaları da yapması gerekir. Böylesi durumlarda, işletme, Paragraf 82A uyarınca 
yapacağı açıklamaları belirlerken bu durumu dikkate alır. Örneğin, bir işletmenin bağlı 
ortaklıklarındaki yatırımı ile ilgili olan ve ertelenmiş vergi borçları muhasebeleştirilmemiş olan 
geçici farkların toplamını açıklaması gerekebilir (bakınız: Paragraf 81(f)). Eğer 
muhasebeleştirilmemiş ertelenmiş vergi borçlarının tutarını belirlemek mümkün değilse 
(bakınız: Paragraf 87), bu bağlı ortaklıkların temettüleri ile ilgili olarak tutarları pratik olarak 
hesaplanamayan olası vergiler de var olabilir.  

88. Bir işletme “TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” Standardı 
uyarınca vergi ile ilgili koşullu borçlarını ve koşullu varlıklarını kamuoyuna açıklar. Koşullu 
borçlar ve koşullu varlıklar, örneğin vergi idaresi ile olan çözüme kavuşturulmamış 
sorunlardan kaynaklanabilir. Vergi oranlarında veya vergi kanunlarında yapılmış olan ve 
raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra yürürlüğe giren ya da yürürlüğe gireceği 
açıklanan değişiklikler olması halinde, işletme, bu değişikliklerin dönem vergisi ile ertelenmiş 
vergi varlıklarına ve ertelenmiş vergi borçlarına olan önemli etkilerini de kamuoyuna açıklanır 
(bakınız: TMS 10 Raporlama döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar). 

 Yürürlük tarihi 
89. “-“ 
90. “-“ 
91. “-“ 
96. “-” 
Not: 20.03.2011 tarihli ve 27880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TFRS 9 Finansal 

Araçlar Standardını (2011 versiyonunu) Erken Uygulayan İşletmeler için TMS 12’nin 97 nci 
Paragrafı aşağıdaki şekilde eklenmiştir. 

97.  Ekim 2010’da yayımlanan “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardı ile 20 inci 
Paragraf değiştirilmiş ve 96 ncı Paragraf silinmiştir. Söz konusu değişiklikler, Ekim 2010’da 
yayımlanan TFRS 9 uygulandığında uygulanır. 

98. “-” 
          98A. Ekim 2011’de yayımlanan TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardı tarafından 2, 
15, 18(e), 24, 38, 39, 43–45, 81(f), 87 ve 87C paragraflarını değiştirilmiştir. TFRS 11 
Uygulandığında, söz konusu değişiklikler de uygulanır. 
         98B. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumuna ilişkin TMS 1’de yapılan değişiklikler 
ile 77.nci Paragraf değiştirilmiş, 77A Paragrafı silinmiştir. TMS 1’de yapılan bu değişiklikler 
uygulandığında, TMS 12’de yapılan söz konusu değişiklikler de uygulanır. 

99. “-” 



 146 

ÖZET 

 
Yazarın Adı,Soyadı : Yeşim ZEREN 

Tezin Adı   : TMS-12 Gelir Vergileri Standardı Çerçevesinde   

                                             Ertelenmiş Vergi ve Muhasebeleştirilmesi 

Tezin Türü   : Yüksek Lisans Tezi 

Yıl    : İstanbul, 2013 

 

 Uluslararası muhasebe standartlarının ülkemizde uygulanması 

sırasında, ülkemizin mevcut vergi mevzuatı ile muhasebe standartları 

arasında uygulama  farklılıkları ortaya çıkmaktadır.  

  

 İşletmeler ülkelerinde geçerli olan vergi kanunlarına göre hesaplanan 

kâr üzerinden vergilerini hesaplamaktadırlar. Fakat muhasebe standartlarına 

göre hesaplanan muhasebe kârı ile vergi kanunlarına göre hesaplanan kâr 

arasında yukarda bahsettiğimiz fark ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu 

farklılıklar,  geçici fark özelliği taşıyorlar ise ertelenmiş vergi doğmuş 

olacaktır. 

 

 Çalışmamızda, işletmelerin hesapladıkları mali kâr ile muhasebe kârı 

arasında ortaya çıkan farklılıkların hesaplanması ve finansal tablolarda 

gösterilmesi anlatılmıştır. Bu çalışma , Gelir Vergileri Standardının  işletmeler 

tarafından uygulanmasına destek olmak ve ertelenmiş vergi konusunda 

anlaşılmayan noktaları aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler : 
 
1. TMS-12 

2. Ertelenmiş Vergi 

3. Ertelenmiş Vergi Varlığı 

4. Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 

5. Geçici Fark 
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Title Of Thesis                   : Deferred Taxes And Accountıng Of Deferred         

                                              Taxes Accordıng To TMS-12 Income Taxes   

                                               Standards 

Type Of Thesis                  :  Master's thesis 

Year                                    : İstabul, 2013 
 

 Implementation differences ocur between current tax legislation in our 

country and accounting standards during the implementation of international 

accounting standards in our country 

 

 Companies calculate their taxes in compliance with their profits in 

reference to the applicable tax laws of their countries. However, the profit 

calculated in reference to the tax laws differs from the profit according to 

accounting standards as mentioned above. Deferred tax occurs if these 

differences are temporary. 

 

 İn this study, calculation of the differences between financial profit and 

accounting profit and financial statements of differences are stated. This 

study is intended to support the implementation of the income tax standard 

by companies and to clarify the puzzling aspects of defferred tax. 
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