
TFRS YORUM 23 
GELİR VERGİSİ UYGULAMALARINA 

İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER 



Neden ihtiyaç duyuldu?

TMS 12  Gelir Vergileri; 

«Cari ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin ölçümüne ve 
muhasebeleştirmesine ilişkin hükümleri düzenlemektedir.»

«ANCAK, vergi kanununun belirli bir işleme veya duruma nasıl 
uygulanacağının belirsiz olduğu durumlarda; bu hususlara ilişkin 

özel hükümler içermemektedir.» 
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Neden ihtiyaç duyuldu?

İşletmeler belirsiz bir vergi uygulaması ile karşılaştıklarında farklı 
muhasebe uygulamalarına başvurmaktadır.

Uygulamadaki eksikliklerin ve farklılıkların giderilmesi amacıyla; 

TFRS Yorum 23 yayımlanmıştır. 
Bu yorum, gelir vergisi uygulamalarına ilişkin belirsizliğin olduğu 

durumlarda TMS 12’de yer alan finansal tablolara alma ve ölçüm 
hükümlerinin nasıl uygulanacağına açıklık getirir. 
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Ne Getiriyor? 

• “Belirsiz vergi uygulaması” ilgili vergi idaresi tarafından vergi kanunu 
kapsamında kabul edilip edilmeyeceği belirsiz olan bir vergi uygulamasıdır.

Örnek 

• Belli bir gider için bir indirimin talep edilmesi veya gelirin belirli bir kalemini bir 
vergi iadesine dahil etmeme kararı, kabul edilebilirliğinin vergi kanunları 

kapsamında belirsiz olması halinde, belirsiz bir vergi uygulamasıdır. 
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İşletmenin belirsiz vergi uygulamalarını ayrı ayrı değerlendirip değerlendirmeyeceğini,

• İşletme, hangi yaklaşımın belirsizliğin çözümünü daha iyi öngördüğüne göre karar verir.

Vergi idareleri tarafından incelenen vergi uygulamaları hakkında işletmenin yaptığı varsayımları,

• İşletme, vergi uygulamasını inceleme ve sorgulama hakkına sahip bir vergi idaresinin, bu uygulamaları inceleyeceğini ve ilgili tüm bilgilere tam olarak 
haiz olduğunu varsaymak zorundadır.

İşletmenin vergiye tabi kârı (mali zararı), vergiye esas değeri, kullanılmamış mali zararları, kullanılmamış vergi 
avantajlarını ve vergi oranlarını nasıl belirlediğini ,

• İşletmenin söz konusu oran ve tutarları belirlerken vergi idaresinin belirsiz bir vergi uygulamasını kabul etmesinin muhtemel olup olmadığını 
değerlendirmesi gerekmektedir.

İşletmenin durum ve şartlarda meydana gelen değişiklikleri nasıl değerlendirdiğini.

• İşletme, yapmış olduğu  muhakeme veya tahmini yeniden değerlendirir ve

• Değişikliğin etkisini, TMS 8 uyarınca muhasebe tahminlerinde bir değişiklik olarak yansıtır.

Neleri Düzenliyor?
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Vergi idaresinin belirsiz bir vergi 
uygulamasını kabul etmesi muhtemel midir? 

Finansal tablolardaki tutar, vergi 
beyannamesi ile aynıdır. 

Finansal tablolardaki tutar, vergi 
beyannamesi ile aynı değildir. 

Belirsizliğin Etkisi Nasıl 
Muhasebeleştirilir?

Evet Hayır 
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Belirsizliğin Etkisi Nasıl 
Muhasebeleştirilir?

Vergi idaresinin belirsiz bir 
vergi uygulamasını kabul 

etmesi muhtemel değilse, 

Finansal tablolardaki tutar 
vergi beyannamesi ile aynı 

olmayacaktır.

İşletmenin  belirsizliğin  
etkisini; 

vergileye tabi kârın (mali 
zararın), vergiye esas 

değerin, kullanılmamış mali 
zararların, kullanılmamış 

vergi avantajlarının ve vergi 
oranlarının belirlenmesine 

yansıtması gerekir.

İşletme  belirsizliğin 
etkisini;

En Muhtemel Tutar ve

Beklenen Değer 

yöntemlerinden birini 
kullanarak yansıtır. 
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Beklenen Değer Yöntemi 

Örnek-1: A işletmesi gelir vergisi beyannamesinde, 100 TL  indirim yapmıştır.   Ancak 
bu indirimin, vergi idaresi tarafından kabul edilmesinin muhtemel olmadığını tahmin 

etmekte olup, aşağıdaki tahminleri yapmaktadır:

Olasılıklar Vergi idaresince kabul edilecek vergi 
indirim tutarı

%30 25 TL

%30 60 TL 

%40 100 TL 
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• En muhtemel tutar yöntemine göre; finansal tablolarda vergiye tabi gelirin
hesaplanmasında kullanılan vergi indirimi 100 TL olacaktır, çünkü bu sonuç tüm
senaryolar arasında en yüksek olasılığa sahiptir.

• Ancak, olasılıkların dağılımı birbirine oldukça yakın üç olasılığın olduğunu
göstermektedir, bu durum tek bir sonucun en muhtemel olduğu sonucuna
varmayı güçleştirir.

• Bu nedenle, en muhtemel tutar yönteminden ziyade beklenen değer yönteminin
belirsizliğin çözümünü daha iyi öngöreceği beklenmektedir.

Beklenen Değer Yöntemi
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• Beklenen değer yöntemi kullanılarak hesaplanan vergi idaresince kabul edilecek 
vergi indirim tutarı 66 TL olacaktır.

Beklenen Değer Yöntemi 

Olasılıklar Vergi idaresince
kabul edilecek 
vergi indirimi 

%30 25 TL %30*25

%30 60 TL %30*60

%40 100 TL %40*100

=66
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Beklenen Değer Yöntemi 

Vergi oranın %35 olduğu varsayımı altında;
A işletmesi  belirsizliğin etkisini yansıtmak için aşağıdaki kaydı yapar : 

(100-66)*0,35=12 TL 

Vergi Gideri 12
Ödenecek Vergi  12
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Örnek-2:B işletmesi, 100 TL değerinde belirsiz ömrü olan dolayısıyla TMS 38 MODV uyarınca itfa edilmeyen ayrı olarak 
tanımlanabilir bir maddi olmayan duran varlık satın almıştır. Vergi kanunu uyarınca  maddi olmayan duran varlıkların 

maliyeti vergiden mahsup edilebilir, ancak bu indirimin ne zaman yapılabileceği belirsizdir.

 Bu yorumun 6. paragrafını uygulayan B İşletmesi, bu vergi uygulamasını ayrı olarak değerlendirmenin belirsizlik kararını
daha iyi öngördüğü sonucuna varmıştır.

 B İşletmesi gelir vergisi beyannamesinde, 1. yıl için vergiye tabi kârın hesabında 100 TL indirim yapar  (maddi olmayan 
duran varlığın maliyeti).

 1. yıl sonunda  B İşletmesi, vergi idaresinin vergi uygulamasını kabul etmesinin muhtemel olmadığı sonucuna varır. 

 Sonuç olarak B İşletmesinin  belirsizliğin etkisini, vergiye tabi kârın belirlenmesinde yansıtması gerekmektedir.

 B İşletmesi, vergi otoritesinin 1. yıl için indirim tutarı olarak kabul edeceği en yüksek tutarın 10 TL olduğu ve en
muhtemel tutarın belirsizliğin etkisini daha iyi yansıtacağı sonucuna varır.

En Muhtemel Tutar Yöntemi 
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Buna göre, 1'inci yılın sonunda ertelenmiş vergi yükümlülüğünün 
muhasebeleştirilmesinde ve ölçümünde TMS  12'yi uygulayan  B İşletmesi ;

En Muhtemel Tutar Yöntemi 

Ertelenmiş vergi 
yükümlülüğünün 

hesaplanmasında;

Gelir vergisi beyannamesi 
esas alınarak hesaplanan 

vergi matrahı (0 TL) 
yerine,

Belirsizliğin etkisini 
yansıtmak amacıyla, en 

muhtemel tutara 
dayanan  (100 TL- 10 TL) 

90 TL vergi matrahını  
esas alır.
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B İşletmesi, vergiye tabi kârın belirlenmesindeki belirsizliğin etkisini; ertelenmiş
vergi yükümlülüğünün hesaplanmasında kullanılan muhakeme ve tahminlerle tutarlı
muhakeme ve tahminleri kullanarak yansıtır.

B İşletmesi TMS 12’yi uygulayarak ; cari vergi yükümlülüğünü (100 TL-10TL) 90 
TL’lik vergiye tabi kârı esas alarak muhasebeleştirir ve ölçer . 

En Muhtemel Tutar Yöntemi 

90 TL, gelir vergisi 
beyannamesinde yer alan  vergiye 

tabi kâra dahil edilir.

Bunun nedeni, B İşletmesinin, 1. yıl için 
vergiye tabi kârın hesaplanmasında 100 
TL tutarında bir indirim yapması, buna 

karşın en muhtemel indirim tutarının  10 
TL olmasıdır.. 
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TEŞEKKÜRLER…


