TMS YORUM 15
FAALİYET KİRALAMALARITEŞVİKLER
GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ
·

“TMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları-Teşvikler” Yorumu 31/12/2005 tarihinden
sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/03/2007 tarih
ve 26457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

·

Sözü edilen Yoruma ilişkin herhangi bir değişiklik Tebliği bulunmamaktadır.

TMS Yorum 15
Faaliyet Kiralamaları –Teşvikler
İlgili düzenlemeler
·

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu

·

TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

·

TMS 17 Kiralama İşlemleri

Konu
1

Kiraya veren, ilk kez yapılan veya daha önceki bir anlaşmanın yenilenmesi için yapılan bir faaliyet
kiralamasında, kiracının anlaşmayı kabul etmesine yönelik çeşitli teşvikler sağlayabilir. Kiracıya nakit
bir ön ödemede bulunulduğu veya kiracıya ait masrafların (nakliye masrafları, kiralama konusu
varlığın geliştirilmesi ve kiracının kiralamaya ilişkin daha önceki bir taahhüdüyle ilişkili maliyetler)
kiraya verenden geri alındığı veya kiraya veren tarafından karşılandığı durumlar bu tür teşviklere
örnek olarak gösterilebilir. Aynı şekilde, kiralama süresinin ilk dönemlerinde kira ödenmemesi ya da
daha düşük tutarda kira ödenmesi hususunda anlaşılmış olabilir.

2

Konu; faaliyet kiralamasındaki teşviklerin kiracının ve kiraya verenin finansal tablolarına nasıl
yansıtılması gerektiğidir.

Görüş birliği
3

İlk kez yapılan veya daha önceki bir anlaşmanın yenilenmesi için yapılan bir faaliyet kiralamasında
yer alan tüm teşvikler, teşviğin niteliği veya şekli ya da ödeme planına bakılmaksızın, kiralanan
varlığın kullanımı için üzerinde anlaşılan net bedelin ayrılmaz bir parçası olarak muhasebeleştirilir.

4

Kiraya veren, teşviklerin toplam maliyetini kiralama konusu varlıktan elde edilecek faydada oluşan
azalmanın zaman içerisindeki seyrini daha iyi yansıtan sistematik başka bir yöntem bulunmadıkça,
elde edilecek kira gelirinde meydana gelen azalma şeklinde kira dönemi boyunca doğrusal olarak
muhasebeleştirir.

5

Kiracı, teşviklerin toplam faydasını, kiralama konusu varlığın kullanımından elde edilecek faydanın
zaman içerisindeki seyrini daha iyi yansıtan sistematik başka bir yöntem bulunmadıkça, kira giderinde
meydana gelen azalma şeklinde kira dönemi boyunca doğrusal olarak muhasebeleştirir.

6

Daha önceden mevcut olan bir kiralama işlemine ilişkin maliyetler de dahil olmak üzere kiracı
tarafından katlanılan maliyetler (örneğin sözleşmenin iptaline/feshine ilişkin maliyetler, nakliye
maliyetleri veya kiralama konusu varlığın geliştirilmesine yönelik maliyetler) bir teşvik anlaşması
kapsamında etkin bir biçimde kendisine geri ödenecek olanlar da dahil olmak üzere anılan maliyetler
için geçerli olan Standartlara göre muhasebeleştirilir.
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