TMS Yorum 31
HASILAT – REKLAM HİZMETLERİ
İÇEREN TAKAS (BARTER) İŞLEMLERİ
GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ


“TMS Yorum 31 Hasılat – Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri”
Yorumu 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak
üzere 09/03/2007 tarih ve 26457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.



Sözü edilen Yoruma ilişkin herhangi bir değişiklik Tebliği bulunmamaktadır.

TMS Yorum 31
Hasılat - Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri
İlgili düzenlemeler


TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar



TMS 18 Hasılat

Konu
1.

Bir işletme (satıcı), müşterisinden (müşteri) reklam hizmeti alması karşılığında reklam hizmeti vermeye
yönelik bir takas (barter) işlemine girebilir. Reklamlar internet veya ilan sitelerinde gösterilebilir,
televizyon veya radyoda yayınlanabilir, dergi veya gazetelerde basılabilir veya başka bir organ aracılığıyla
sunulabilir.

2.

Bazı durumlarda, işletmeler arasında herhangi bir nakit veya diğer tür bir bedelin değişimi söz konusu
olmaz. Diğer bazı durumlarda ise, eşit veya eşite yakın tutarda bir nakit veya diğer başka bir bedel
işletmeler arasında el değiştirir.

3.

Reklam hizmetleri olağan faaliyetleri içerisinde yer alan bir satıcı, reklam hizmetini içeren takas
işleminden elde ettiği hasılatı, diğer koşulların yanı sıra, her iki tarafın karşılıklı olarak verdikleri
hizmetlerin birbirlerinden farklı nitelikte olduğu (TMS 18.12) ve hasılat tutarının güvenilir olarak
ölçülebildiği durumlarda (TMS 18.20 (a)) TMS 18’e göre muhasebeleştirir. Bu Yorum, sadece, tarafların
birbirlerine farklı nitelikte reklam hizmeti verdiği işlemler için uygulanır. Karşılıklı olarak benzer nitelikte
reklam hizmetlerinin verildiği işlemler TMS 18’e göre hasılat yaratıcı bir işlem değildir.

4.

Konu; hasılatın satıcı tarafından, takas işlemi çerçevesinde elde edilen veya sunulan reklam hizmetinin
gerçeğe uygun değeri üzerinden hangi durumlarda güvenilir olarak ölçülebileceğidir.

Görüş birliği
5.

Reklam içeren bir takas işlemine ilişkin hasılat, elde edilen reklam hizmetlerinin gerçeğe uygun değeri
üzerinden güvenilir olarak ölçülemez. Ancak satıcının sözü edilen hasılatı, yalnızca, aşağıdaki niteliklere
sahip takas dışı işlemleri referans almak suretiyle, takas işleminde kendisinin sunduğu reklam
hizmetlerinin gerçeğe uygun değerinden güvenilir olarak ölçmesi mümkündür:
(a) Takas işlemindeki reklamla benzer nitelikte bir reklam hizmeti içeren;
(b) Sık gerçekleşen;
(c) Takas işlemindeki reklamla benzer nitelikte bir reklam hizmeti verilmesini içeren işlemlerin
tamamıyla karşılaştırıldığında hakim sayıda işlem ve tutarı temsil eden;
(d) Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen nakit ve/veya diğer tür bir bedel (örneğin
pazarlanabilir menkul kıymetler, parasal olmayan varlıklar ve diğer hizmetler) içeren; ve
(e) Takas işlemi ile aynı karşı tarafı içermeyen.
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