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Öz

Bu çal›flman›n amac›, Ar-Ge indiriminin niteli¤inin ve muhasebelefltiril-

mesinin Türkiye Muhasebe Standartlar›ndan “TMS 12 Gelir Vergileri” bak›-

m›ndan de¤erlendirmektir. TMS 12, ticari kâr ile mali kâr aras›ndaki farkl›l›k-

lar› sürekli ve geçici farklar olarak s›n›fland›rmaktad›r. Standartta geçici fark-

lar; vergiye tabi geçici farklar veya indirilebilir geçici farklardan oluflmakta-

d›r. Çal›flmada TMS 12 ve Ar-Ge indirimi birlikte de¤erlendirildi¤inde Ar-Ge

indiriminin sürekli fark ve/veya vergiye tabi geçici fark oldu¤u ortaya konul-

mufltur. Dönem kazanc›n›n yetersiz olmas› halinde indirim konusu yap›lama-

yan ve bu nedenle vergiye tabi geçici fark say›lan Ar-Ge indirimi ertelenmifl
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vergi varl›¤› olarak muhasebelefltirilir. Çal›flman›n son bafll›¤›nda Ar-Ge indi-

riminin TMS 12 çerçevesinde muhasebelefltirilmesi bir örnekle gösterilmifltir.

Anahtar Sözcükler: Türkiye Muhasebe Standard› 12, Ar-Ge indirimi,

Sürekli farklar, ‹ndirilebilir geçici fark, Ertelenmifl vergi varl›¤›

Abstract

The purpose of this study is to evaluate character and accounting practi-

ces of R&D deduction in terms of Turkish Accounting Standard 12 Income

Taxes (TAS 12). The variations between accounting profit and taxable profit

are classified as permanent and temporary differences in TAS 12. Temporary

differences may be either; taxable temporary differences or deductible tempo-

rary differences. This study introduces that when TAS 12 and R&D deducti-

on is evaluated together, R&D deduction will be characterized as permanent

differences or/and deductible temporary difference. When R&D deduction is

defined as temporary differences, this deduction will be recorded as a defer-

red tax asset. Accounting practices of R&D deduction is introduced in the last

part of the study.

Key words: Turkish Accounting Standard 12, R&D deduction, Perma-

nent differences, Deductible temporary difference, Deferred tax asset

1. G‹R‹fi

Ortak bir iflletme dili oluflturmak amac›yla sürdürülen çal›flmalar sonu-

cunda Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›’nda Türkiye Muhasebe-Finansal

Raporlama Standartlar›na (TMS/TFRS) uyma zorunlulu¤u öngörülmektedir.

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan haz›rlanan Tasarruf

Mevduat› Sigorta Fonunun Kontrolündeki fiirketlerin Tasfiyesine Dair Yönet-

melik’te (26333 say›l› Resmi Gazete, 2006) banka sektörü için

TMS/TFRS’lerin zorunlu hale getirilmesi, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
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2008 y›l› içinde Seri XI No 29 Tebli¤ ile Seri XI No 25 Tebli¤i’ni yürürlük-

ten kald›rarak TMS/TFRS ve Uluslararas› Muhasebe-Finansal Raporlama

Standartlar› (UMS/UFRS) uygulamalar›n› kabul etmesi konuyla ilgili yap›lan

di¤er çal›flmalard›r. Söz konusu standartlar›n uygulamas›ndan kaynaklanabi-

lecek sorunlar›n giderilmesi uygulay›c›lar aç›s›ndan önem arz etmektedir.

Özellikle geçerli oldu¤u ülkelerde uygulay›c›lar›n en çok zorland›klar› stan-

dart olarak nitelendirilen Gelir Vergileri Standard›n›n ülkemizde uygulamas›-

n›n ortaya konulmas› önemli olmaktad›r. 

Bilindi¤i gibi, muhasebe ilkelerine göre tespit edilen kâr (muhasebe kâ-

r›) ile vergi kanunlar›na göre hesaplanan kâr (vergi matrah›) aras›ndaki fark-

lar gelir vergilerine iliflkin Türkiye Muhasebe Standard› (TMS 12)’ye göre sü-

rekli ve geçici fark olarak s›n›fland›r›lmakt›r. Ar-Ge indirimi de muhasebe kâ-

r› ile vergi matrah› aras›ndaki fark olmas› nedeniyle TMS 12’ye göre de¤er-

lendirilmeli ve mali tablolarda gösterilmelidir. TMS 12 kapsam›nda Ar-Ge in-

dirimi de¤erlendirildi¤inde; Ar-Ge indirimi, dönem kazanc›n›n yeterli olup

olmamas›na göre sürekli ya da geçici fark olarak ele al›nmal›d›r. Çal›flmam›z-

da da Ar-Ge indiriminin TMS 12 karfl›s›ndaki niteli¤i ve muhasebelefltirilme-

si bir uygulama örne¤i ile çeflitli yönlerden de¤erlendirilmifltir.

2. AR-GE FAAL‹YETLER‹N‹N TEfiV‹K‹NDE AR-GE ‹ND‹R‹M‹ 

Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin Ar-Ge faaliyetlerinin teflviki-

ne yönelik Ar-Ge indirimi, Ar-Ge faaliyeti kapsam›nda yap›lan ve muhasebe

ilkelerine göre muhasebelefltirilen giderlerin beyanname üzerinde bir kez da-

ha kazançtan indirimi fleklinde uygulanmaktad›r. Bu bak›mdan, Ar-Ge indiri-

mi uygulamas› ve TMS 12 bak›m›ndan de¤erlendirilmesine geçmeden önce

Ar-Ge faaliyetinin ne oldu¤unun ortaya konulmas›nda yarar bulunmaktad›r.
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2.1. Ar-Ge Faaliyeti

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤’inin 10.2.2. paragraf›nda,

belirli amaçlara yönelik olarak yap›lan faaliyetlerin Ar-Ge faaliyeti olarak de-

¤erlendirilece¤i belirtilmifltir. Tebli¤de bu amaçlar;

• Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunlar›

ayd›nlatmak amac›yla, bilim ve teknolojinin geliflmesini sa¤layacak yeni tek-

nik bilgilerin elde edilmesi,

• Yeni yöntemle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler,

ifllemler, sistemler gelifltirilmesi, tasar›m ve çizim çal›flmalar› ile yeni teknik-

ler ve prototipler üretilmesi,

• Yeni ve özgün tasar›ma dayanan yaz›l›m faaliyetleri,

• Yeni üretim yöntem, süreç ve ifllemlerin araflt›r›lmas› veya gelifltirilmesi,

• Bir ürünün maliyetini düflürücü, kalite, standart veya performans›n›

yükseltici yeni tekniklerin/teknolojilerin araflt›r›lmas› fleklinde s›ralanm›flt›r.1

Ar-Ge faaliyetleri, Maddi Olmayan Duran Varl›klara ‹liflkin Türkiye

Muhasebe Standard›’nda (TMS 38), “araflt›rma faaliyetleri” ve “gelifltirme fa-

aliyetleri” olarak ayr› ayr› ele alm›flt›r.2 TMS 38’in tan›mlar bafll›kl› 8. parag-

raf›nda araflt›rma faaliyeti “yeni bir bilimsel ya da teknik bir bilgi ve anlay›fl

kazanma amac›yla üstlenilen özgün ve planl› inceleme” olarak tan›mlanm›fl-

t›r. TMS 38’in 56. paragraf›nda da yeni bilgi elde edilmesine yönelik faaliyet-

ler; araflt›rma bulgular› ve di¤er bilgilerin uygulanmas›na yönelik olarak de-

¤erlendirme ve nihai seçim araflt›rmas›; malzeme, ayg›t, ürün, süreç, sistem

veya hizmetler için alternatif araflt›rmas›; yeni veya gelifltirilmifl malzeme, ay-

g›t, ürün, süreç, sistem veya hizmetlerin olas› alternatiflerinin oluflturulmas›,
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1 5746 say›l› Kanunun gere¤i Maliye ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan müflterek haz›rlanan Araflt›rma ve

Gelifltirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ‹liflkin Uygulama ve Denetim Yönetmeli¤i’nde ise bu faaliyetlere ek olarak

çevreye uyumlu ürün tasar›m› faaliyetleri de Ar-Ge faaliyeti olarak de¤erlendirilmifltir (Kurdo¤lu 2008, 37). 
2 Ar-Ge faaliyetlerinin tan›m›na 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i ve TMS 38 d›fl›nda, 5746 say›l› Araflt›rma

ve Gelifltirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Kanun ve 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu’nda

yer verilmifltir. Ancak, TMS 38’in d›fl›ndaki düzenlemelerin tamam›nda Ar-Ge faaliyeti bir bütün olarak tan›mlanm›flt›r.
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tasarlanmas›, de¤erlendirilmesi ve nihai seçimi araflt›rma faaliyetlerine örnek

gösterilmifltir.

Gelifltirme faaliyeti de yine TMS-38’in tan›mlar bafll›kl› 8. paragraf›nda

tan›mlanm›flt›r. Tan›ma göre, “ticari üretim ya da kullan›ma bafllamadan ön-

ce, yeni veya önemli ölçüde gelifltirilmifl malzeme, ayg›t, ürün, süreç, sistem

ya da hizmetlerin üretim plan› veya tasar›m›nda araflt›rma sonuçlar› ya da di-

¤er bilgilerin uygulanmas›” gelifltirme faaliyetidir. TMS 38’in 59. paragraf›n-

da ise, üretim ve kullan›m öncesi prototip ve modellerin tasar›m›, yap›m› ve

test edilmesi; yeni teknoloji içeren alet, model ve kal›plar›n tasar›m›; ticari

üretim aç›s›ndan ekonomik olmayan bir ölçekteki pilot tesisin tasarlanmas›,

inflas› ve çal›flt›r›lmas›; yeni veya gelifltirilmifl malzeme, ayg›t, ürün, süreç,

sistem veya hizmetler için karar verilmifl bir alternatifin tasar›m›, inflas› ve de-

nenmesi gelifltirme faaliyetlerine örnek gösterilmifltir.

2.2 Ar-Ge ‹ndirimi

2.2.1. Yasal Düzenleme

Vergi sistemimizde Ar-Ge indirimi KVK ve GVK’da düzenlenmifltir.

GVK’da “di¤er indirimler” bafll›kl› md. 89’un 9. bendinde yer alan Ar-Ge in-

dirimi madde hükmünde flöyle ifade edilmifltir: 

“9. Mükelleflerin, iflletmeleri bünyesinde gerçeklefltirdikleri münhas›ran

yeni teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik araflt›rma ve gelifltirme harcamalar›

tutar›n›n % 100'ü oran›nda hesaplanacak "Ar-Ge indirimi". 

Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri ile do¤rudan iliflkili olmayan gider-

lerden ve tamamen araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinde kullan›lmayan

amortismana tabi iktisadi k›ymetler için hesaplanan amortisman tutarlar›ndan

verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden

yararlan›lacak harcamalar›n kapsam› ile uygulamadan yararlan›labilmesi için

gerekli belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.”

Ar-Ge indirimi KVK’da ise “di¤er indirimler” bafll›kl› md. 10’un (a)

bendinde flu flekilde düzenlenmifltir:



a) Mükelleflerin, iflletmeleri bünyesinde gerçeklefltirdikleri münhas›ran

yeni teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik araflt›rma ve gelifltirme harcamalar›

tutar›n›n % 100'ü oran›nda hesaplanacak "Ar-Ge indirimi". 

Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri ile do¤rudan iliflkili olmayan gider-

lerden ve tamamen araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinde kullan›lmayan

amortismana tâbi iktisadî k›ymetler için hesaplanan amortisman tutarlar›ndan

verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrah›n yetersiz ol-

mas› nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yap›lamayan tutar, sonraki he-

sap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden yararlan›lacak harcamalar›n

kapsam›n› ve uygulamadan yararlan›labilmesi için gerekli belgeler ile usûlle-

ri belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.”

Her iki kanunda yer verilen düzenlemede de “Ar-Ge indirimi” GVK md.

89(9) ve KVK md. 10(1)(a)’da dönem içinde yap›lan ve usulüne göre muha-

sebelefltirilen Ar-Ge harcamalar›n›n tamam›n›n (%100’ü oran›nda) bir kez da-

ha iflletme has›lat›ndan indirilmesi olarak ifade edilmifltir.

2.2.2. Ar-Ge ‹ndiriminin Uygulanmas›

Mükellefler, Ar-Ge indiriminden projenin bafllad›¤› geçici vergi döne-

minden itibaren faydalanmaya bafllayabilirler. ‹ster aktiflefltirilsin ister do¤ru-

dan gider yaz›ls›n ilgili dönemde yap›lan Ar-Ge harcamalar›n›n tamam› üze-

rinden %100 oran›nda Ar-Ge indirimi ayr›ca hesaplanacak ve indirim konusu

yap›lacakt›r.

Dönem kazanc›n›n yetersiz olmas› halinde kazançtan indirilemeyen Ar-

Ge indiriminin, izleyen hesap dönemlerine devredilmesi ve y›l s›n›rlamas› ol-

maks›z›n kazanç oluflan ilk dönemde matrahtan indirilmesi de mümkündür

(Küçük, 2008, 107). 5746 say›l› Kanun md. 3(1)’de, KVK md. 10’dan’ farkl›

olarak, matrah yetersizli¤i nedeniyle dönem kazanc›ndan indirilemeyen Ar-

Ge indiriminin izleyen y›llara her y›l belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda

artt›r›larak devredilece¤i hüküm alt›na alm›flt›r. 5520 say›l› KVK md. 10(1)(a)

hükmüne ek olarak, 5736 say›l› Kanunla, 500 ve üzeri tam zaman eflde¤er Ar-
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Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde o y›l yap›lan Ar-Ge ve ye-

nilik harcamas›n›n bir önceki y›la göre art›fl›n›n yar›s› dönem kazanc›ndan in-

dirim konusu yap›labilecektir (Küçük, 2008, 108).

2.3. Ar-Ge Harcamalar› ve Muhasebelefltirilmesi

Ar-Ge harcamalar›, bilançoda aktiflefltirilebildi¤i gibi, gelir tablosunda

da gider olarak kaydedilebildi¤i için mali tablolar›n görünümüne ve faaliyet

sonuçlar›na etkisi farkl› olmakta bu durum da Ar-Ge harcamalar›n›n muhase-

belefltirilmesinde geçerli olan ilke ve esaslar› önemli hale getirmektedir(Öz-

türk ve Ç›na Bal, 2008, 167).

Ar-Ge harcamalar› 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i’nin

10.2.1. bafll›¤›nda “Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili olarak yap›lan ve aktiflefltirile-

rek amortisman yoluyla itfa edilen veya do¤rudan gider kaydedilen harcama-

lar” fleklinde tan›mlanm›flt›r.3 Tebli¤ ile 5746 say›l› Kanunun uygulanmas›n›

göstermek üzere ç›kart›lan Yönetmelik (Resmi Gazete, 2008) aras›nda Ar-Ge

faaliyeti kapsam›nda yap›lan harcamalar›n ele al›n›fl› bak›m›ndan baz› farkl›-

l›klar›n bulundu¤unun da belirtilmesi gerekir.4 Ar-Ge harcamalar› TMS-38’de
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3 Tebli¤in 10.2.5. bafll›¤›nda ise Ar-Ge faaliyeti kapsam›nda de¤erlendirilen harcamalar afla¤›daki gibi say›lm›flt›r:
- ‹lk madde ve malzeme giderleri,
- Personel giderleri,
- Genel giderler,
- D›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler,
- Vergi, resim ve harçlar,
- Amortisman ve tükenme paylar›,
- Finansman giderleri.

4 Ar-Ge faaliyetlerinin finansman› için kullan›lan kredilerin giderlerinin 5746 say›l› Kanun kapsam›nda Ar-Ge harca-
mas› olarak kabul edilmemesinin aksine 5520 say›l› Kurumlar Vergisi uygulamas›nda Ar-Ge harcamas› kapsam›nda
de¤erlendirilmesi; Ar-Ge ve yenilik faaliyeti d›fl›nda baflka faaliyetlerde de kullan›lan makine ve teçhizata iliflkin amor-
tismanlar›n KVK aç›s›ndan Ar-Ge harcamas› olarak kabul edilmemesi, buna karfl›l›k 5746 say›l› Kanun kapsam›nda ise
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullan›ld›¤› gün say›s›na göre hesaplanan amortismanlar›n gider kabul edilmesi;
Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamas›nda Ar-Ge departman›nda istihdam edilen hizmetliler ile di¤er vas›fs›z personel
ile Ar-Ge departman›nda tam zamanl› çal›flmayan Ar-Ge personeline ödenen ücretler Ar-Ge harcamas› kapsam› d›fl›nda
tutulmuflken, 5746 say›l› Kanun uygulamas›nda bu tür ödemeler belli flartlar alt›nda Ar-Ge harcamas› olarak
de¤erlendirmektedir. Bu farkl›l›klar›n d›fl›nda, 5746 say›l› Kanuna iliflkin yönetmelikte, d›flar›dan sa¤lanan fayda ve
hizmetlere iliflkin harcamalar Ar-Ge ve yenilik harcamas› kapsam›nda gerçeklefltirilen toplam harcama tutar›n›n
%20’sini aflamayaca¤› belirtilmifltir. 5520 say›l› KVK uygulamas›nda ise böyle bir düzenleme bulunmamaktad›r.



ise, 127. paragrafta “araflt›rma ve gelifltirme harcamalar›, araflt›rma ve gelifltir-

me faaliyetleriyle do¤rudan iliflkilendirilebilen her türlü harcamadan oluflur”

olarak tan›mlanm›flt›r.

Ülkemizde Ar-Ge harcamalar›n›n muhasebelefltirilmesiyle ilgili 1 seri

no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i, 1 seri no.lu Muhasebe Sistemi Uygu-

lama Genel Tebli¤i, Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esas-

lar Tebli¤i(Seri: XI, No: 29) ve Maddi Olmayan Duran Varl›klara ‹liflkin Tür-

kiye Muhasebe Standard› (TMS 38) düzenlemeleri yer almaktad›r. Bu düzen-

lemelerde farkl› uygulamalar bulunmaktad›r. Bu çal›flman›n konusu, Ar-Ge

indiriminin TMS 12 bak›m›ndan de¤erlendirilmesi oldu¤u için Ar-Ge harca-

malar›n›n muhasebelefltirilmesinde TMS 38’de yer alan düzenleme temel al›-

nacakt›r.

TMS 38’e göre, araflt›rma ve gelifltirme giderleri ayr›flt›r›labiliyorsa,

araflt›rma giderleri gider yaz›lmakta, gelifltirme giderleri ise aktiflefltirilmekte-

dir. Ayr›flt›r›lam›yorsa harcamalar araflt›rma safhas›nda yap›l›yormufl gibi ele

al›n›p do¤rudan gider yaz›lmaktad›r. Araflt›rma (veya iflletme içi bir projenin

araflt›rma safhas›) harcamalar› gerçekleflti¤inde gider olarak muhasebelefltiri-

lir. Çünkü iflletme içi bir projenin araflt›rma safhas›nda, iflletmenin gelecekte

ekonomik yararlar sa¤layacak bir maddi olmayan duran varl›¤›n mevcudiye-

tini göstermesi mümkün de¤ildir (TMS 38, paragraf 52-55). TMS 38’de böy-

le bir ayr›ma gidilmesinin gerekçesi, araflt›rma çal›flmalar› neticesinde bekle-

nen sonuçlar›n elde edilemeyece¤i ve bu faaliyetlerin sonucunda belirsizli¤in

çok yüksek olmas› gerçe¤idir (Yard›mc›o¤lu, Demirel ve Özer, 2008, 56).

Bu ba¤lamda, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i kapsam›nda;

7/A seçene¤inde araflt›rma ve gelifltirme faaliyeti ile ilgili giderler, öncelikle

“750 Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri” hesab›na kaydedilmektedir. Daha

sonra ay sonlar›nda veya raporlama dönemlerinde araflt›rma giderleri, sonuç

hesaplar›nda yer alan “630 Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri” hesab›na, “751

Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri Yans›tma” hesab› arac›l›¤›yla yans›t›l›r.

Gelifltirme giderleri ise sonuç hesaplar›nda gider olarak yaz›lmay›p, maddi ol-
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mayan duran varl›k hesaplar› kapsam›ndaki “263 Araflt›rma ve Gelifltirme Gi-

derleri” hesab›na, “751 Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri Yans›tma” hesab›

arac›l›¤›yla yans›t›larak aktiflefltirilir (Akdo¤an, 2009, 131). 

Yukar›daki düzenlemeye karfl›n; 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel

Tebli¤i gere¤i, iflletmeler, araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerini ay›rmaks›z›n

hesap dönemi içerisinde gayri maddi hakka yönelik yapt›klar› araflt›rma ve ge-

lifltirme harcamalar›n›n tamam›n› aktiflefltirmek zorundad›rlar. Ancak, gayri

maddi hakka yönelik olmayan ve VUK hükümleri çerçevesinde aktiflefltiril-

mesi gerekmeyen harcamalar do¤rudan gider yaz›labilecektir. Tebli¤ z›mnen

de olsa gayri maddi hakka yönelik olup olmama kriterini getirerek bir bak›ma

araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerini ay›rmakta ve TMS 38’e uyum sa¤lamak-

tad›r.

‹lgili tebli¤ uyar›nca dikkat edilmesi gereken, aktiflefltirme ifllemine proje-

nin tamamland›¤› tarihe kadar devam edilmesi gerekti¤i, proje olumlu veya

olumsuz olarak sona ermeden yap›lan harcamalar üzerinden amortisman hesap-

lanmamas›d›r. Proje sonunda gayri maddi hak do¤mas› halinde aktiflefltirilmifl

olan tutar, amortisman yoluyla itfa edilmelidir. Yap›lan Ar-Ge harcamas› üzerin-

den amortisman ayr›labilmesi için Ar-Ge faaliyetinin sona ermesi ve buna ba¤l›

olarak da gayri maddi hakk›n do¤mufl olmas› gerekmektedir. Bunun nedeni, sa-

bit bir varl›kta amortisman ayr›labilmesi için varl›¤›n kullan›lmaya haz›r hale

gelmesi ve y›pranmaya ve afl›nmaya maruz bulunmas› koflulunun olmas›d›r (fie-

ker 2009, 34). Ancak projeden daha sonraki y›llarda vazgeçilmesi veya projenin

tamamlanmas›na imkan kalmamas› durumunda kurumun Ar-Ge faaliyeti kapsa-

m›nda yapm›fl oldu¤u ve önceki y›llarda aktiflefltirilmifl olan tutarlar›n do¤rudan

gider yaz›labilmesi mümkün bulunmaktad›r.

3. Gelir Vergisine ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard› (TMS 12)

Bu bölümde TMS 12, Ar-Ge indiriminin muhasebelefltirilmesi kapsa-

m›nda ele al›nacakt›r. Standart, iflletmelerin kârlar› üzerinden ödedikleri ver-
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ginin “iflletme aç›s›ndan” bir gider oldu¤u varsay›m›na dayanmaktad›r.5 Var-

say›ma göre ödenilen vergi, da¤›t›ma tabi net kâr› azaltmaktad›r ve bu ba¤-

lamda vergi gideri, vergi yasalar›n›n ödenmesini talep etti¤i tutar olarak de¤il,

mevzuat›m›zdan farkl› olarak ticari kâr üzerinden hesaplanan vergi gideri ka-

dar olmaktad›r (Örten, Kaval ve Karap›nar, 2008, 158). Standard›n amac›, ge-

lir vergilerinin (kurum kazanc› üzerinden hesaplanan vergilerin) muhasebe-

lefltirilmesini düzenlemektir (TMS 12,“Amaç” bölümü). Bu ba¤lamda stan-

dart, baz› istisnai durumlar›n d›fl›nda, iflletmenin ertelenmifl vergi borcunu ve-

ya ertelenmifl vergi alaca¤›n› muhasebelefltirmesini zorunlu k›lmaktad›r. Ver-

gi mevzuat›m›zda, muhasebe kâr› ile vergiye tabi kâr (mali kâr) aras›nda ra-

kamsal farkl›l›klar ortaya ç›kmaktad›r. Standartta bu farkl›l›klar sürekli ve ge-

çici olmak üzere ikiye ayr›larak s›n›fland›r›lm›flt›r.

Sürekli farklar 6, mali ve muhasebe kâr› aras›nda bir dönem içinde orta-

ya ç›kan ve gelecek dönemlerde ortadan kalkmayan farklar› ifade eder. Sürek-

li farklar, genel olarak vergi mevzuat›m›zda yer alan kanunen kabul edilme-

yen giderler ile vergiden istisna olan ve o dönemde bu istisnadan yararlanm›fl

kazançlar› kapsamaktad›r (Arslan, 2008, 298). Bu farklar, sadece cari y›l mu-

hasebe kâr›na vergi oran›n›n uygulanmas› ile bulunan toplam vergi giderini

etkilemekte, gelecek dönemlerin vergi giderini etkilememekte ve bu nedenle

ertelenmifl vergi  oluflturmamaktad›r.
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5 Buna karfl›l›k “vergi kanunlar› aç›s›ndan”, GVK md. 90’a göre gelir vergisi ve di¤er kiflisel vergiler ile KVK md.
11/d hükmüne göre, hesaplanan kurumlar vergisi vergiye tabi kazanc›n tespitinde has›lattan indirilemeyecek unsurlar
aras›ndad›r.
6 Sürekli farklara neden olan giderlere; örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz ve kur farklar›, her türlü
para ve vergi cezalar›(6183 say›l› Amme Alacaklar› Tahsil Usulü Hakk›ndaki Kanuna göre ödenen cezalar, gecikme
zamlar›; 213 say›l› VUK hükümlerine göre hesaplanan gecikme faizleri dahil), ihraç edilen menkul k›ymetlerin itibari
de¤erinin alt›nda sat›fltan do¤an zararlar ve bunlara iliflkin ödenen komisyonlar, iflletmenin esas faaliyet konusu d›fl›ndaki
motorlu deniz ve hava tafl›tlar›n›n her türlü gideri ve bunlar›n amortismanlar›, Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu I, III ve
IV Say›l› Tarifelerde yer alan tafl›tlara iliflkin ödenen motorlu tafl›tlar vergisi örnek verilebilir.  Sürekli farklara neden
olan gelirlere ise; ifltirak edilen tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylar› (KVK md. md 5/1-b’de belirtilen flart-
lar›n tafl›nmas› halinde yurt d›fl›ndan elde edilen kâr paylar› dahil), yasal s›n›rlar› aflmayan ba¤›fl ve yard›mlar,
yurtd›fl›nda yap›lan inflaat, onar›m, montaj iflleri ile teknik hizmetlerden sa¤lanan kazançlar örnek gösterilebilir.



Geçici farklar “bir varl›¤›n veya borcun bilançodaki defter de¤eri ile

bunlar›n vergi aç›s›ndan tafl›d›klar› de¤erler aras›ndaki farklar olarak” tan›m-

lanmaktad›r (TMS 12, paragraf 5). Baz› geçici farklar, gelir veya giderin bir

dönemin muhasebe kâr›na dahil edilmifl olmas›na ra¤men vergiye tabi kâr›n

hesab›nda farkl› bir dönemde dikkate al›nm›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r

ve bu farklar zamanlama fark› olarak adland›r›lmaktad›r (TMS 12, paragraf

17). Geçici farklar, zamanlama farklar›n›n yan›nda; varl›k ve yükümlülükle-

rin kay›tl› (defter) de¤eri ile vergiye esas de¤eri aras›ndaki farkl›l›klar› da kap-

samaktad›r.

3.1. Geçici Farklar ve Vergiye Esas De¤er Kavram›

Standartta geçici farklar›n oluflmas›, ilgili varl›k veya borç kalemlerinin

tafl›d›klar› vergi yük (ödeme) ve avantajlar› yönünden “vergiye esas de¤er”

kavram› ile aç›klanmaktad›r. Standartta vergiye esas de¤er, “bir varl›k veya

borcun vergisel aç›dan tafl›d›¤› tutar›/de¤eri ifade etmektedir” fleklinde tan›m-

lanmaktad›r (TMS 12, paragraf 5). Varl›klar için vergiye esas de¤er “iflletme-

nin gelecekte söz konusu varl›¤›n defter de¤eri tutar›nda sa¤layaca¤› vergiye

tabi ekonomik yarardan vergisel aç›dan gider olarak indirilebilecek olan tutar”

olarak ya da borçlar için vergiye esas de¤er “onun defter de¤erinden bu borç-

la ilgili olarak gelecek dönemlerde vergi aç›s›ndan indirilebilir tutarlar düflül-

dükten sonra kalan tutar” olarak aktif ve pasif kalemler itibariyle standartta

aç›klanm›flt›r (TMS 12, paragraf 7-8). Standartta geçici farklar, vergiye tabi

geçici farklar ve indirilebilir geçici farklar olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.

Vergiye tabi geçici farklar 7, “gelecek dönemlerde faydalanma veya öde-

me yap›ld›¤›nda o dönemlerin vergiye tabi kâr›n› veya zarar›n› belirlerken
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7 Vergiye tabi geçici farklara neden olan gelirlere; hisse senetleri de¤er art›fl kazançlar›, verilen çekler reeskont gelir-
leri, vadesiz borçlar reeskont gelirleri ve vergi yasalar›na göre maliyet bedelinin üzerinde bir de¤erle de¤erlenen
varl›klar(devlet tahvili, hazine bonolar› hariç) örnek gösterilebilir (Örten, Kaval ve Karap›nar, 2008, 162).



vergiye tabi tutarlar olufltururlar” fleklinde standartta tan›mlanm›flt›r (TMS 12,

paragraf 5). Bu farklar, bir varl›¤›n ya da borcun defter de¤eri (muhasebe de-

¤eri) ile vergi mevzuat› uyar›nca belirlenen vergiye esas de¤eri aras›nda orta-

ya ç›kan ve sonraki dönemlerde mali kâr (zarar) hesab›nda dikkate al›nan

farklard›r. Ortaya ç›kan vergiye tabi geçici farklar, gelecek dönemlerde ifllet-

menin ödeyece¤i verginin artmas›na sebep olacaklar›ndan vergiye tabi geçici

farklar üzerinden ertelenmifl vergi borcu hesaplan›r ve muhasebelefltirilir

(Tunç, 2007,61). Standart, genel olarak bütün vergiye tabi geçici farklar›n “er-

telenmifl vergi borcu (yükümlülü¤ü)” olarak muhasebelefltirilmesini öngör-

mektedir (TMS 12, paragraf 15).

‹ndirilebilir geçici farklar 8 ise, “gelecek dönemlerde faydalanma veya

ödeme yap›ld›¤›nda o dönemlerin vergiye tabi kâr›n› veya zarar›n› belirlerken

vergi matrah›ndan indirilebilir tutarlard›r” fleklinde standartta tan›mlanm›flt›r

(TMS 12, paragraf 5). ‹ndirilebilir geçici farklar, bir varl›¤›n/borcun kay›tl›

de¤erinin geri kazan›ld›¤›/ödendi¤i dönemlerde mali kâr›n hesaplanmas›nda

vergi matrah›n› azaltan iflleve sahiptirler. ‹ndirilebilir geçici farklar, gelecek

dönemlerde iflletmenin karfl› karfl›ya kalaca¤› vergi yükünü azaltt›klar›ndan,

bu geçici farklar üzerinden ertelenmifl vergi varl›¤› hesaplan›r ve muhasebe-

lefltirilir (Tunç, 2007, 61). Standart, genel olarak bütün indirilebilir geçici

farklar›n “ertelenmifl vergi varl›¤›” olarak muhasebelefltirilmesini öngörmek-

tedir (TMS 12, paragraf 24).

3.2. Ar-Ge ‹ndiriminin Sürekli ve Geçici Farklar Aç›s›ndan 
De¤erlendirilmesi

TMS 12 kapsam›nda, kazanc›n bulunmas› durumunda indirim konusu

yap›lan Ar-Ge indirimi sürekli fark olarak tan›mlanmal›d›r. Çünkü sürekli
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8 ‹ndirilebilir geçici farklara neden olan giderlere; k›dem tazminat› karfl›l›¤› giderleri, di¤er borç ve gider karfl›l›¤› gider-
leri, al›nan çekler reeskont giderleri, vadesiz alacak reeskont giderleri, fazla ayr›lan veya geçmifl döneme iliflkin ayr›lan
amortisman giderleri, al›fl bedelinin alt›nda bir de¤erle de¤erlenmifl hisse senetleri nedeniyle gider yaz›lan tutarlar ve
kanunen indirilmesi mümkün olmayan aktif hesap karfl›l›k giderleri örnek verilebilir (Örten, Kaval, Karap›nar, 2008,161).



farklar, sadece cari dönem vergi matrah›n› etkileyerek cari dönem toplam ver-

gi giderini etkilemekte ve bu nedenle sürekli farklar ne cari dönemde ne de ge-

lecek dönemlerde ertelenmifl vergi varl›¤› ya da borcu yaratmamaktad›rlar

(Arslan, 2008, 298). Sonuç olarak, Ar-Ge indirimi iflletmenin muhasebe kâ-

r›ndan indirim tutar›n›n düflülmesiyle mali kâr› azaltan bir unsur olarak orta-

ya ç›kmaktad›r. 

Ancak, dönem kazanc›n›n olmamas› ya da yetersiz olmas› halinde indi-

rim konusu yap›lamayan Ar-Ge indiriminin, izleyen hesap dönemlerine dev-

redilmesi ve kazanç oluflan ilk dönemde indirilmesi de mümkün olmaktad›r.

Böyle bir durum söz konusu olmas› halinde izleyen hesap dönemlerine devre-

den Ar-Ge indiriminin ileride sa¤lanacak bir vergi tasarrufunu ifade etmesi

nedeniyle, gelecek dönemlerde indirilebilir geçici fark ortaya ç›karmaktad›r

(Arslan, 2008, 368). ‹ndirilebilir geçici farklar ise, ertelenmifl vergi varl›¤›n›n

do¤mas›na sebep olmaktad›r. 

‹leriki bir tarihte, vergi tasarrufu sa¤layacak bir olay meydana gelmifl ise

bu olay›n meydana geldi¤i dönemde ileride sa¤lanacak vergi tasarrufu bir erte-

lenmifl vergi varl›¤› olarak kayda al›nmaktad›r (Örten, Kaval ve Karap›nar,

2008, 160). Standartta, ertelenmifl vergi varl›¤› indirilebilir geçici farklar do¤-

rultusunda gelecek dönemlerde iflletmenin karfl› karfl›ya kalaca¤› vergi yükünü

azaltt›¤› için yukar›da de¤indi¤imiz devreden Ar-Ge indirimi ertelenmifl vergi

varl›¤› kapsam›nda ele al›nmal› ve bu kapsamda muhasebelefltirilmelidir.

3.3. Ertelenmifl Vergi Varl›klar› ile Borçlar›n›n Hesaplanmas›

Ertelenmifl vergi varl›¤› ya da borcunun hesaplanmas›nda ilk yap›lmas›

gereken, bilanço tarihi itibariyle tüm geçici farklar›n (iflletmenin varl›k ve

borçlar›n›n belirlenmifl vergi de¤erleri ile muhasebe de¤erlerinin karfl›laflt›r›l-

mas› suretiyle) belirlenmesi ve bu farklar›n vergiye tabi ya da indirilebilir ni-

telikte olup olmad›klar›na göre s›n›fland›r›lmas›d›r. Daha sonra ise, vergiye

tabi ya da indirilebilir geçici farklar›n toplam tutarlar› bilanço tarihi itibariyle
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geçerli olan vergi oranlar› ile çarp›larak ertelenmifl vergi varl›k ve ertelenmifl

vergi borç tutarlar› saptan›r. Bu aflamada, ertelenmifl vergi varl›¤›n›n mahsup

edilece¤i ya da ertelenmifl vergi borcunun ödenece¤i dönemde vergi oran›nda

veya vergi mevzuat›nda bir de¤ifliklik olmuflsa, bu de¤ifliklik ilgili vergi bor-

cu ve varl›klar›na yans›t›lmas›na dikkat edilmelidir (Oruç, 2006,111).

Sonuç olarak, ertelenmifl vergi borçlar› ve ertelenmifl vergi varl›klar› ara-

s›ndaki olumlu fark ertelenmifl vergi giderini, olumsuz fark ise ertelenmifl ver-

gi gelirini ifade eder. Bu tutarlar cari dönem vergi karfl›l›klar›na eklenerek ya

da ç›kar›larak vergiden sonraki muhasebe kâr›n›n dönemin gerçek performan-

s›n› göstermesi amaçlan›r.

3.4. Ertelenmifl Vergi Varl›klar› ile Borçlar›n›n Muhasebelefltirilmesi

TMS 12’deki düzenlemeye göre, bilançoda ve gelir tablosunda yer alma-

s› gereken ancak mevcut tekdüzen hesap plan›nda (TDHP) yer almayan “erte-

lenmifl vergi varl›¤› veya ertelenmifl vergi borcu” kalemleri bilançoya, “erte-

lenmifl vergi gideri veya ertelenmifl vergi geliri” kalemleri de gelir tablosuna

dahil edilmelidir. 

Standartta, muhasebelefltirme iflleminde ertelenmifl vergi borcu ile erte-

lenmifl vergi varl›klar›n›n ayr› olarak ele al›nmas› gerekti¤i öngörülmüfl fakat

hangi hesaplar›n kullan›laca¤› konusu aç›klanmam›flt›r. Ertelenmifl vergi var-

l›k ve borçlar›n›n kaydedilmesi için en uygun hesap gruplar›n›n TDHP’da dö-

nem ay›r›c› hesaplar olarak kullan›lan 28-48 nolu hesap gruplar› oldu¤u gö-

rülmektedir. Bunun nedeni, ertelenmifl vergi varl›klar›n›n nitelikleri itibariyle

peflin ödenmifl giderlerden, ertelenmifl vergi borçlar›n›n ise peflin tahsil edil-

mifl gelirlerden farkl› olmamas›d›r. Bu hesaplar dönemi geldi¤inde sonuç he-

saplar›na devredilerek, bir giderin ödenmesini veya gelirin tahsilini gündeme

getirmektedir (Gücenme ve Arsoy, 2007, 6). 

“Finansal Tablolar›n Sunulufluna ‹liflkin Türkiye Muhasebe Standard›

(Resmi Gazete, 2008) (TMS 1)”n›n 56. maddesinde ki “E¤er iflletme dönen ve
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duran varl›klar›n› ve k›sa ve uzun vadeli borçlar›n› finansal durum tablosun-

da (bilançoda) ayr› ayr› s›n›fland›r›yorsa, ertelenmifl vergi varl›klar› (borçlar›)

dönen varl›klar (k›sa vadeli borçlar) olarak s›n›fland›r›lamaz” ifadesinden an-

lafl›labilece¤i gibi; ertelenmifl vergi varl›klar›; bilançonun aktifinde duran var-

l›klar içinde, ertelenmifl vergi borçlar› ise uzun vadeli yabanc› kaynaklar için-

de gösterilmelidir. Bu nedenle, 283 nolu hesap “ertelenmifl vergi varl›¤›” al-

t›nda aç›l›p, indirilebilir geçici farklar›n yaratt›¤› ertelenmifl vergi varl›¤› etki-

sinin izlenmesi için; 483 nolu hesap ise “ertelenmifl vergi borçlar›(yükümlü-

lükleri)” ad› alt›nda aç›l›p vergiye tabi geçici farklar›n yaratt›¤› ertelenmifl

vergi borcu etkisinin izlenmesi için kullan›labilir (Akdo¤an ve Sevilengül,

2007, 378,528).

TMS 12, vergi karfl›l›klar›n›n yan›nda, vergiye tabi geçici farklar›n ve

indirilebilir geçici farklar›n vergi etkisinin ve dönem net kâr›n›n buna göre he-

saplanmas›n› da öngörmektedir. Bu vergi etkilerinin kâr/zarar’da muhasebe-

lefltirilece¤i hesap olarak önceki yap›lan çal›flmalarda (Arslan, 2008, 340-341,

Gücenme ve Arsoy, 2007, 7, Örten, Kaval ve Karap›nar, 2008, 164-165, Gen-

ço¤lu, 2007, 94-107): “691 Dönem Kâr› Vergi ve Di¤er Yasal Yükümlülük

Karfl›l›klar› (ya da 691 Vergi Gideri/Geliri hesab› ad›yla) ana hesab›n›n alt he-

saplar›nda aç›lan hesaplarla ertelenmifl vergi borcuna neden olan vergiye tabi

geçici farklar›n vergi tutarlar› yasal vergi karfl›l›klar›na ilave edilmekte, buna

karfl›l›k indirilebilir geçici farklar›n vergi tutarlar› yasal vergi karfl›l›klar›ndan

indirilmekteydi. Fakat bu hesab›n as›l niteli¤inin; dönem kâr› üzerinden, ilgi-

li mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülük karfl›l›k-

lar›n› içermesi nedeniyle TMS 12’ye göre muhasebelefltirilmesi gereken erte-

lenmifl vergi borcu veya alaca¤›n›n, bu ana hesapta yer almas› çok da uygun

görülmemektedir. Ayr›ca, borçlu çal›flan 691 nolu hesab›n kullan›lmas› duru-

munda; baz› durumlarda 691 nolu hesab›n alacak kalan› vermesi ya da dönem

zarar›nda bu hesab›n kullan›larak alacakland›r›lmas› gibi muhasebe teorisine

uygun olmayan durumlar›n ortaya ç›kma ihtimali bulunmaktad›r. Bu nedenle

gelir tablosunda yer alan vergi ve yasal yükümlülükler karfl›l›¤›n›n afla¤›daki



gibi üç farkl› unsurdan oluflmas› uygun olacakt›r (Akdo¤an, 2008, Ankara

YMM Odas› Konferans› Sunusu).

VERG‹ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARfiILIKLARI (-)

- Yasal Vergi Karfl›l›¤› (+)

- Ertelenmifl Vergi Gider Etkisi (+)

- Ertelenmifl Vergi Gelir Etkisi (-)

Yukar›da de¤indi¤imiz sebeplerden dolay› üç unsur için üç farkl› hesap

oluflturulmas› TDHP aç›s›ndan uygun olacakt›r (Akdo¤an, 2008, Ankara

YMM Odas› Konferans› Sunusu; Akdo¤an ve Sevilengül, 2007, 919):

691 DÖNEM KÂRI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK

KARfiILIKLARI HS. (-)

692 ERTELENM‹fi VERG‹ G‹DER ETK‹S‹ HS. (-)

693 ERTELENM‹fi VERG‹ GEL‹R ETK‹S‹ HS. 

Yukar›daki 692 ve 693 nolu hesaplar›n kalan›, kâr› olumlu ya da olum-

suz etkilemekte ve bu etkiler vergi kanunlar› aç›s›ndan farkl› nitelendirilmek-

tedir. Bu nedenle, bu tutarlar›n matrah düzeltmeleri grubunda yer alan kanu-

nen kabul edilmeyen giderler ve vergiye tabi olmayan gelirler hesaplar›ndan

(Akdo¤an, Sevilengül, 2007, 778) farkl› olarak, bu ifllemlere iliflkin özel ola-

rak oluflturulmufl naz›m hesaplarda izlenmesi gerekmektedir. Bunun nedeni,

kanunen kabul edilmeyen giderler ve vergiye tabi olmayan gelirler hesaplar›-

n›n nitelik itibariyle geçici farklardan ayr› olarak TMS 12’de sürekli farklar

kapsam›nda yer almas›d›r. Bu kapsamda oluflturdu¤umuz naz›m hesaplardan;

954-955 nolu hesaplar vergi matrah›na ilaveyi, 956-957 nolu hesaplar ise ver-

gi matrah›ndan indirimi ifade etmektedir. Bu hesaplar›n afla¤›daki gibi olufltu-

rulmas› uygun olacakt›r:

954 ERTELENM‹fi VERG‹ G‹DER ETK‹S‹ HS.

955 ERTELENM‹fi VERG‹ G‹DER ETK‹S‹ ALACAKLI HS.

956 ERTELENM‹fi VERG‹ GEL‹R ETK‹S‹ HS.

957 ERTELENM‹fi VERG‹ GEL‹R ETK‹S‹  ALACAKLI HS.
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Ertelenmifl vergi borcu olmas› durumunda yap›lacak muhasebe kayd›

afla¤›daki gibi olmal›d›r:

____________________ ____________________

691 DÖNEM KÂRI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL

YÜKÜMLÜLÜK KARfi. HS. XXXX 

692 ERTELENM‹fi VERG‹ G‹DER ETK‹S‹ HS. XXXX 

370 DÖNEM KÂRI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL

YÜKÜMLÜLÜK KARfi. HS. XXXX

483 ERTELENM‹fi VERG‹ BORCU HS. XXXX

(YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü)

____________________ ____________________

954 ERTELENM‹fi VERG‹ G‹DER ETK‹S‹  HS. XXXX

955 ERTELENM‹fi VERG‹ G‹DER ETK‹S‹

ALACAKLI HS. XXXX

____________________ ____________________

Standartta, ertelenmifl vergi varl›¤› kapsam›nda yap›lacak muhasebe

kayd› ise afla¤›daki gibi olmal›d›r: 

____________________ ____________________

691 DÖNEM KÂRI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL

YÜKÜMLÜLÜK KARfi. HS. XXXX

283 ERTELENM‹fi VERG‹ VARLI⁄I HS. XXXX 

370 DÖNEM KÂRI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL

YÜKÜMLÜLÜK KARfi. HS. XXXX

693 ERTELENM‹fi VERG‹ GEL‹R ETK‹S‹ HS. XXXX

____________________ ____________________

956 ERTELENM‹fi VERG‹ GEL‹R ETK‹S‹ HS. XXXX

957 ERTELENM‹fi VERG‹ GEL‹R ETK‹S‹

ALACAKLI HS. XXXX

____________________ ____________________
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Yukar›da de¤indi¤imiz kay›tlar›n y›ll›k ya da ara dönem finansal rapor-

lama yapan iflletmelerde yap›lmas› gerekmektedir. 

TMS 12’de, dönem vergisiyle ilgili borçlar ve varl›klar ile ertelenmifl

vergi borçlar› ve ertelenmifl vergi varl›klar› kalemlerinin bilançoda gösteril-

mesi, vergi giderinin (karfl›l›¤›n›n) ise gelir tablosunda gösterilmesi öngörül-

mektedir. Standartta, dönem vergisi, “vergiye tabi kâr (mali zarar) aç›s›ndan

o döneme ait ödenecek gelir vergisini (geri kazan›lacak gelir vergisini) ifade

eder” fleklinde tan›mlanm›flt›r (TMS 12, paragraf 5). Verginin ayn› veya fark-

l› dönemde do¤rudan özsermaye ile iliflkilendirilen bir ifllem veya olaydan ve-

ya iktisap fleklinde bir birleflmeden kaynaklanmas› halinde, ertelenmifl vergi

gelir ve gider olarak dönemin kâr veya zarar›yla iliflkilendirilemez (Oruç,

2006,112). Standarda göre, mevcut vergi borçlar› ve varl›klar›, bilançoda di-

¤er varl›k ve borç kalemlerinden ayr› sunulmaktad›r ki bu kural, ertelenmifl

vergi varl›k ve borçlar› için de geçerlidir. Ertelenmifl vergi varl›k ve borçlar›,

cari dönem vergi varl›k ve borçlar›ndan ayr› gösterilirler.

4. Ar-Ge ‹ndirimi Uygulamas›na ‹liflkin Bir Örnek

Uygulaman›n daha iyi anlafl›labilmesi için, afla¤›daki örnek oluflturul-

mufltur. Örnekte, Ar-Ge harcamas›n›n ve buna ba¤l› olarak da indiriminin dö-

nem sonunda muhasebelefltirilmesi konu edilmifltir. Sadelik ve anlafl›labilirli-

¤in sa¤lanmas› amac›yla geçici vergi dönemleri göz ard› edilmifltir. 

‹flletme, 80 günlük Ar-Ge projesi için gerekli baflvurular›n› yapm›flt›r.

Uygun flartlar sa¤land›ktan sonra, 1 Ekim 2008’de iflletmenin Ar-Ge faaliyet-

leri bafllam›flt›r. Örne¤imizde ilgili gider hesaplar› 7/A seçene¤i kapsam›nda

ele al›nacakt›r.

1. Proje süresince yap›lan Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili tüm harcamalar

afla¤›daki gibi kaydedilecektir:
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____________________ ____________________

750 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME 

G‹DERLER‹ HS. XXX

- Araflt›rma Faaliyeti XX

- Gelifltirme Faaliyeti XX

191 ‹ND‹R‹LECEK KDV HS. XXX

‹LG‹L‹ HESAPLAR XXX

____________________ ____________________

2. 19 Aral›k 2008’de proje tamamlanm›flt›r ve proje sonunda gayri mad-

di hak do¤mufltur.  Proje sonunda; “750 Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri”

hesab› borcunda toplam tutar 900.000.-TL olmufltur.

750 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME 

G‹DERLER‹ HS. 

900.000.-

3. 2008 dönem sonuna ait hesaplamalar afla¤›daki gibi olacakt›r: 

a) Yap›lan tespit sonucunda; bu tutar›n 400.000.-TL’si üretim ve kulla-

n›m öncesi bir modelin tasar›m› için harcanm›fl, 500.000.-TL’si ise yeni bir

ürünün olas› alternatiflerinin oluflturulmas› için harcanm›flt›r. TMS 38 gere¤i;

400.000.-TL gelifltirme kapsam›nda, 500.000.-TL ise araflt›rma kapsam›nda

ele al›nmal›d›r. Bu ba¤lamda, araflt›rma gideri dönem sonuçlar›na yans›t›lma-

l›, gelifltirme gideri ise aktiflefltirilmelidir. Proje sonunda gayri maddi hak

do¤du¤u için aktiflefltirilmifl olan tutar, amortisman yoluyla itfa edilmelidir.

Aktiflefltirilen gelifltirme giderinin y›ll›k amortisman pay› 80.000.-TL

(400.000 x %20)’dir. ‹lgili kay›tlar afla¤›daki gibi olacakt›r: 
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____________________31.12.2008____________________

263 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME 

G‹DERLER‹ HS. 400.000,00.-

630 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME 

G‹DERLER‹ HS. 500.000,00.-

751 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME 

G‹DERLER‹ YANSITMA HS. 900.000,00.-

Araflt›rman›n gider yaz›lmas› ve gelifltirmenin aktiflefltirilmesi

____________________31.12.2008___________________

750 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME

G‹DERLER‹ HS. 80.000,00.-

268 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR HS. 80.000,00.-

Dönem sonu amortisman pay› kayd›

___________________ ____________________

KVK md. 10(1)(a) hükmüne göre, aktiflefltirilen ya da do¤rudan gider

yaz›lan ilgili dönemdeki Ar-Ge harcamalar›n›n tamam› üzerinden %100 ora-

n›nda Ar-Ge indirimi ayr›ca hesaplanacak ve y›ll›k beyanname ile geçici ver-

gi beyannamesinin ilgili sat›r›na yaz›larak kazançtan indirilecektir. Bu neden-

le araflt›rma ve gelifltirme gideri toplam tutar›, Ar-Ge indirimi kapsam›nda,

kazançtan indirilecek bir tutar olaca¤› için naz›m hesaplarda izlenmelidir. ‹l-

gili kay›t afla¤›daki gibi olacakt›r: 

____________________31.12.2008____________________

952 VERG‹YE TAB‹ OLMAYAN 

GEL‹RLER VE 900.000,00

MATRAHTAN ‹ND‹R‹LECEK D‹⁄ER 

TUTARLAR HS.

952.10 Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri

953 VERG‹DEN ‹ND‹R‹LECEK 

TUTARLAR ALACAKLI HS. 900.000,00

____________________ ____________________
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b) Örne¤imizde, dönem sonunda kurumlar vergisi beyannamesi düzen-

lenirken flu tespitler yap›lm›flt›r: 31.12.2008’de iflletmenin ticari kâr›

780.000.-TL’dir. Söz konusu kârdan kanunen kabul edilmeyen giderler ve is-

tisnalar dikkate al›nd›ktan sonra indirime esas kazanç 800.000.-TL’dir. ‹fllet-

menin Ar-Ge indirimine konu olacak Ar-Ge harcamas› tutar› 900.000.-TL’dir.

Bu durumda, dönem sonunda indirilemeyen ve bir sonraki döneme devrede-

cek Ar-Ge indirim tutar› 100.000.-TL’dir. KVK md.10(1)(a)’ya göre, iflletme

ilgili dönemde kazanc›n›n yetersizli¤i nedeniyle indirim konusu yapamad›¤›

Ar-Ge indirim tutar›n›, sonraki hesap dönemlerine yeniden de¤erleme oran›

kadar artt›rarak devredecektir. 387 No.lu VUK Genel Tebli¤i ile 2008 y›l› için

yeniden de¤erleme oran› %12 olarak tespit edilmifltir. Bu durumda, gelecek

y›la devreden Ar-Ge indirimi 112.000.-TL (100.000 x 1,12) olacakt›r. Bu tes-

pitler do¤rultusunda afla¤›daki ifllemler yap›lmal›d›r:

Gelecek döneme devreden Ar-Ge indirimi, vergi kanunlar› aç›s›ndan

sonraki dönemlerde indirilebilece¤inden geçici bir farkt›r. Bu ba¤lamda, dev-

reden Ar-Ge indirimi, TMS 12 kapsam›nda indirilebilir geçici fark niteli¤in-

dedir ve ertelenmifl vergi varl›¤›n›n do¤mas›na sebep olmaktad›r, bu nedenle

vergi alaca¤› olarak dönemsel ya da y›ll›k olarak muhasebelefltirilmesi gere-

kir. Önceki bölümlerde de¤indi¤imiz gibi, ertelenmifl vergi varl›¤› TMS 12’ye

göre bir gelir olarak nitelendirilmektedir, bu nedenle 693 nolu hesaba kayde-

dilmelidir. TMS 12’ye göre ertelenmifl vergi varl›¤› kapsam›nda ele al›nan

devreden Ar-Ge indirimi kurumlar vergisi oran› (%20) dikkate al›nd›¤›nda

22.400.-TL (112.000x0,20) olarak hesaplanm›flt›r. Bilindi¤i gibi; 693 nolu he-

sab›n kalan› kâr/zarar hesab›na devredilece¤i için 2008 Mart kâr› 22.400.-TL

artacakt›r ve bu rakam da vergiye tabi olmayan bir gelir oldu¤u için bu ifllem-

lere iliflkin özel olarak oluflturdu¤umuz, vergi matrah›ndan indirimi gösteren

naz›m hesaplarda izlenmelidir. Bu nedenle TMS 12 gere¤i afla¤›daki kay›tlar

yap›lmal›d›r: 
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____________________31.12.2008____________________

283 ERTELENM‹fi VERG‹ VARLI⁄I HS. 22.400,00.-

693 ERTELENM‹fi VERG‹ GEL‹R

ETK‹S‹ HS. 22.400,00.-

Vergi alaca¤›n›n kayd›

____________________31.12.2008____________________

956 ERTELENM‹fi VERG‹ GEL‹R ETK‹S‹ HS. 22.400,00.-

957 ERTELENM‹fi VERG‹ GEL‹R ETK‹S‹

ALACAKLI HS. 22.400,00.-

____________________ ____________________

4. 2009 dönem sonu kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenirken flu tes-

pitler yap›lm›flt›r:

31.12.2009’de iflletmenin ticari kâr› 880.000.-TL’dir. Söz konusu kâr-

dan kanunen kabul edilmeyen giderler ve istisnalar dikkate al›nd›ktan sonra

kalan indirime esas kazanç 920.000.-TL’dir. 31.12.2008’de kayda ald›¤›m›z

ertelenmifl vergi varl›¤›; yeterli kazanç olmas› nedeniyle 2009 hesap dönemin-

de Ar-Ge indiriminin tamam› düflülmüfltür. Bu tespitler do¤rultusunda afla¤›-

daki ifllemler yap›lmal›d›r:

2008 hesap dönemi sonunda, standart uyar›nca aç›lan “283 Ertelenmifl

Vergi Varl›¤›” Hesab› Ar-Ge indiriminin tamam›n›n düflülmesi nedeniyle ka-

pat›lmal›d›r. Daha önce TMS 12 taraf›ndan gelir olarak nitelendirilip 693 no-

lu hesaba aktar›lan indirim, bu dönem sonunda ortadan kalkt›¤› için gelir tab-

losunda gider etkisi yapacakt›r, bu nedenle 692 nolu hesaba kaydedilmelidir.

Kay›t sonucunda, 692 nolu hesab›n kalan› kâr/zarar hesab›na devredilece¤i

için 2009 dönem sonu kâr› 22.400.-TL düflecektir, bu durum da VUK’a göre

indirilmeyecek bir gider oldu¤u için bu ifllemlere iliflkin özel olarak olufltur-

du¤umuz, vergi matrah›na ilaveyi gösteren, naz›m hesaplarda bu kay›t izlen-

melidir. Bu ba¤lamda, TMS 12 uyar›nca afla¤›daki kay›tlar›n yap›lmas› uygun

olacakt›r:
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____________________31.12.2009____________________

692 ERTELENM‹fi VERG‹ G‹DER

ETK‹S‹ HS. 22.400,00.-

283 ERTELENM‹fi VERG‹ VARLI⁄I HS. 22.400,00.-

Vergi alaca¤›n›n kapat›lmas›

____________________31.12.2009____________________

954 ERTELENM‹fi VERG‹ G‹DER ETK‹S‹ HS. 22.400,00.-

955 ERTELENM‹fi VERG‹ G‹DER ETK‹S‹

ALACAKLI HS. 22.400,00.-

____________________ ____________________

Dönem sonunda aç›lan naz›m hesaplar, Nisan ay›nda kurumlar vergisi

beyannamesi ile kapat›lacakt›r.

5. SONUÇ

Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin dönem içinde yeni teknoloji

aray›fl›na yönelik faaliyetleri çerçevesinde yapm›fl olduklar› ve muhasebe il-

kelerine göre giderlefltirdikleri Ar-Ge harcamalar›, beyanname üzerinde Ar-

Ge indirimi çerçevesinde kazançtan bir kez daha indirilmektedir. Bu bak›m-

dan Ar-Ge indirimi, muhasebe kâr›ndan mali kâra ulaflmada dikkate al›nmas›

gereken bir rakamsal fark olarak ortaya ç›kmaktad›r.

TMS 12’de geçici farklar, vergiye tabi geçici farklar ve indirilebilir ge-

çici farklar fleklinde s›n›fland›r›lmaktad›r. ‹ndirilebilir geçici farklar, gelecek

dönemlerde faydalanma veya ödeme yap›ld›¤›nda o dönemlerin vergiye tabi

kâr›n› veya zarar›n› belirlerken vergi matrah›ndan indirilebilir tutarlar olufltur-

maktad›rlar. ‹ndirilebilir geçici farklar, mali kâr›n hesaplanmas›nda vergi mat-

rah›n› azaltan iflleve sahip olduklar› için bu farklar üzerinden ertelenmifl ver-

gi varl›¤› hesaplan›r ve muhasebelefltirilir. Bu bak›mdan standard›n mevcut

uygulamadan farkl›l›¤›; gelecekte vergilendirilecek olan gelirler için “ertelen-

mifl vergi borcunun”, gelecekte indirilebilecek giderler için “ertelenmifl vergi

varl›¤›n›n” kay›tlara al›n›p finansal tablolarda gösterilmesidir.
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Ar-Ge indirimi, TMS 12 aç›s›ndan ayn› vergilendirme dönemi için hem

indirilebilir geçici fark hem de sürekli fark özeli¤i gösterebilmesi bak›m›ndan

ayr›cal›kl› bir yere sahiptir. Hesaplanan Ar-Ge indirimi, dönem kazanc›n›n

yeterli olmas› durumunda mali kar›n tespitinde kurum kazanc›ndan indirile-

bilmekte ve bu durumda Ar-Ge indirimi sürekli fark niteli¤i kazanmaktad›r.

Dönem kazanc›n›n bulunmamas› ya da hesaplanan Ar-Ge indirimi tutar› ka-

dar olmamas› nedeniyle indirim konusu yap›lamayan ve sonraki y›llara dev-

redilen Ar-Ge indirimi ileride sa¤lanacak bir vergi tasarrufunu ifade etmesi

nedeniyle indirilebilir geçici fark olarak nitelendirilmekte ve TMS 12 kapsa-

m›nda muhasebelefltirilmektedir.

TMS 12 kapsam›nda ortaya ç›kan geçici farklar›n, muhasebelefltirilebil-

mesi için, TDHP’n›nda baz› de¤ifliklikler gerekmektedir. Bunun sebebi ise,

TMS uyar›nca kullan›lmas› gereken hesaplar için TDHP’n›nda yer olmay›fl›-

d›r. Bu sorun TMS’nin uygulama sürecinde ciddi bir problem olarak karfl›m›-

za ç›kmaktad›r. Bu sorunu aflabilmek için çal›flmada, bilanço ve gelir tablosu

için ilgili standard›n içeri¤ine uygun özel hesaplar oluflturulmufltur. Uygulay›-

c›lar için aç›klay›c› olmas› aç›s›ndan, TMS 12 kapsam›nda Ar-Ge indirimi uy-

gulamas›na iliflkin bir örnek çal›flman›n sonunda ele al›nm›flt›r.
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