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Özet                  
Kazanç üzerinden (ilgili standart gereği sadece kurumların kazançları) 
tahsil edilen verginin hesaplanmasından muhasebeleştirilmesine kadar 
geçen süre içerisinde karşımıza çeşitli zorluklar çıkmaktadır. Bu 
zorlukların temel sebebi; Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Usul 
Kanunu arasındaki uyumsuzluklardan dolayı, üzerinden verginin 
hesaplanacağı iki farklı kar kavramının ortaya çıkmasıdır. Bunlardan ilki 
ilgili standart/standartların belirlediği esaslara göre hesaplanan ticari 
kar; diğeri ise, vergi kanunlarındaki ilke ve esaslara göre hesaplanan mali 
kardır. Ticari kar ve mali kar arasında oluşan farklar geçici bir özelliğe 
sahip ise, ilgili dönem bilançosunda ertelenmiş vergi olarak raporlanır. 
TMS-UMS 12 Gelir Vergileri Standardı söz konusu bu farkları 
açıklamaktadır. Söz konusu farklar; ertelenmiş vergi varlıkları ya da 
ertelenmiş vergi yükümlülükleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
makalenin amacı TMS-UMS 12 Gelir Vergileri Standardının incelenmesi 
ve söz konusu standardın uygulamasının ne şekilde yapılacağının 
açıklanması şeklinde olacaktır. Bununla birlikte bir uygulama örneği 
yardımıyla, TMS-UMS 12 Gelir Vergileri Standardı ile Türkiye’deki mevcut 
uygulama karşılaştırılmaktadır.  
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Abstract 
We face various challenges in time from the calculation of the tax charged 
on profits (only the income of the corporations required by the relevant 
standard) to the recognition. The main reason of these challenges is the 
emergence of two different concepts of profit over which the tax is to be 
calculated because of the incompatibilities between the Turkish 
Accounting Standards and the Tax Procedure Law. The first of these is the 
commercial profit calculated according to the principles which the 
relevant standard/standards has/have determined; the other one is the 
financial profit calculated according to the policies and principles in the 
tax law. If the differences between accounting profit and financial profit 
are temporary, it is reported as deferred taxes in the relevant period of 
balance sheet. TAS-IAS 12 Income Taxes Standard describes the 
differences in question. The differences in question emerge as deferred 
tax assets or deferred tax liabilities. The purpose of this article is to 
analyse TAS-IAS 12 Income Taxes Standard and is to explain the 
application of the standard in question in what manner that will be made. 
Therefore, with the help of an example of an application, TAS-IAS 12 
Income Taxes Standard is compared with the current practice in Turkey.   

  


