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GELİR VERGİLERİ – İŞLETMENİN
VEYA HİSSEDARLARININ VERGİ
STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİKLER
GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ
·

“TMS Yorum 25 Gelir Vergileri – İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi
Statüsünde Değişiklikler” Yorumu 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan
hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/03/2007 tarih ve 26457
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

·

Söz konusu Yorum, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında meydana
gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla 13/08/2008 tarih ve 26966
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 66 sıra no’lu Tebliğ aracılığıyla
güncellenmiştir.

·

Sözü edilen değişiklik yeni yayımlanan TMS 1 tarafından yapılmış olup, esas
itibariyle 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için
geçerlidir. Yeni TMS 1’in erken uygulanma imkânı da bulunmaktadır. Erken
uygulanma durumunda ilgili değişiklik 31/12/2007 tarihinden sonra başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir.

·

Yukarıda yer verilen Tebliğin erken uygulanma imkânı da bulunduğundan,
bu kitapta TMS Yorum 25’in ilgili Tebliğe göre düzeltilmiş son şekli yer
almaktadır. Sözü edilen Yorumu bu şekliyle uygulamayı tercih etmeyen
işletmeler, TMS Yorum 25’in bu değişiklik öncesindeki şekline
Kurulumuzun resmi internet sitesinden (www.tmsk.org.tr) ve ilgili Resmi
Gazetelerden (rega.basbakanlik.gov.tr) ulaşabilirler.

TMS Yorum 25
Gelir Vergileri – İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi Statüsündeki Değişiklikler
İlgili düzenlemeler
·

TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

·

TMS 12 Gelir Vergileri

Konu
1.

İşletmenin veya hissedarlarının vergi statüsünde meydana gelen bir değişikliğin, ilgili işletmenin vergi
borç veya varlıklarında artış veya azalış şeklinde bazı sonuçları olabilir. Bu durum, örneğin, işletmenin
özkaynak araçlarının halka arzı veya özkaynaklarının yeniden yapılandırılması sırasında ortaya çıkabilir.
Anılan durum, kontrolü elinde bulunduran hissedarın yabancı bir ülkeye yerleşmesi durumunda da
meydana gelebilir. Bu tür bir olayın sonucunda, işletmenin farklı bir şekilde vergilendirilmesi söz konusu
olabilir; örneğin işletme gelecekte farklı bir vergi oranına tabi olabilir ya da çeşitli vergi teşviklerini
kaybedebilir veya kazanabilir.

2.

İşletmenin veya hissedarlarının vergi statüsünde meydana gelen değişikliğin, ilgili işletmenin cari döneme
ilişkin vergi borç veya varlıkları üzerinde ani bir etkisi olabilir. Vergi statüsünde meydana gelen söz
konusu değişim, anılan değişimin ilgili işletme varlık ve yükümlülüklerinin defter değerlerinin geri
kazanılması veya ödenmesinin vergisel sonuçları üzerindeki etkisine bağlı olarak, işletme tarafından
muhasebeleştirilmiş bulunan ertelenmiş vergi borç veya varlıklarının artması veya azalmasına da sebep
olabilir.

3.

Konu; işletmenin veya hissedarlarının vergi statüsünde meydana gelen bir değişikliğin vergisel
sonuçlarının işletme tarafından nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğidir.

Görüş birliği
4.

İşletmenin veya hissedarlarının vergi statüsünde meydana gelen bir değişiklik, doğrudan kar ya da zararın
dışında muhasebeleştirilmiş bulunan tutarlarda artış veya azalışa yol açmaz. Vergi statüsünde meydana
gelen değişikliğin dönem vergisi ve ertelenmiş vergi üzerindeki etkilerinin/sonuçlarının, aynı veya farklı
bir dönemde, kayıtlarda yer alan özkaynak tutarına veya diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen tutara
doğrudan borç veya alacak kaydı yapılmasıyla sonuçlanan işlem veya olaylarla ilişkili olmamaları
durumunda, anılan sonuçlar/etkiler dönem kâr veya zararına dahil edilir. Aynı veya farklı bir dönemde,
özkaynağın kayıtlarda yer alan tutarında meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan (kâr veya zarara
dahil edilmeyen) vergisel sonuçlar, özkaynağa doğrudan borç veya alacak kaydedilir. Diğer kapsamlı
gelirde muhasebeleştirilen bu vergisel sonuçlar, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmelidir.
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