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Öz
adeli sat›fllarda faiz tutar›n›n, sat›lan mal ya da hizmet sat›fl bedeline dahil edilerek raporlanmas›, muhasebenin dönemsellik ilkesine ayk›r› olarak dönem kâr›n›n oldu¤undan fazla hesaplanmas›na neden olmaktad›r. Üstelik, sat›fllar rakam›na eklenmifl olan faiz tutar›, iflletmenin brüt kârl›l›¤›n›n do¤ru olarak hesaplanmas›na da engel olmaktad›r. Ülkemizde iflletmelerin ço¤unda uygulanan muhasebe kurallar› vergi kanunlar›nca düzenlenmifltir. Vadeli sat›fllarda faizin muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas›na vergi
kanunlar›n›n yaklafl›m› ile Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’n›n
(UFRS) yaklafl›m› aras›nda önemli farklar bulunmaktad›r. Bu farkl›l›klar özellikle, faizin hesaplanmas›, gelir olarak tan›nma zaman› ve raporlama flekli hususlar› ile ilgilidir. Bu çal›flmada UFRS ve vergi kanunlar›n›n ilgili konu ile ilgili
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farkl›l›klar› karfl›laflt›rmalar yap›larak
belirlenmifltir. Ayr›ca varsay›msal örnekler üzerinde söz konusu farkl›l›klar rakamsal olarak aç›klanm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Finansal Tablolar, Faiz, Kredili Sat›fllar, UFRS, VUK
Abstract
Adding the amount of interest in the
amount of sales and therefore reporting the amount of interest as a part
of the operating revenues on the income statement cause overstatement of the net income. This way of
reporting also conflicts with the
matching principle of accounting.
Further, the amount of sales, that
consist of the amount of interest,
prevents appropriate calculation of
gross margin and gross margin ratio.
In Turkey, accounting rules that are
used by the most of the companies
are set by the Turkish tax regulations. There are significant differences
between the approach of the tax
laws and approach of IFRS to the accounting and reporting of the interest amount in credit sales. These differences, especially, are related to
the way of calculation of interest, to
the timing of recognition as revenue
and the way of reporting. In this
study, the differences have been determined by a comparison of IFRS
and tax laws on the related subject.
In addition, these differences have
been explained with the help of
hypothetical numeric examples.
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Girifl
Vadeli sat›fllar olarak da adland›r›lan
kredili sat›fllarda, sat›fl fiyat› ço¤u zaman “vade fark›” ya da di¤er bir deyiflle “faiz tutar›”n› da kapsamaktad›r. Bu durum, kredili sat›fllarda, “sat›fl has›lat› tutar› ile faiz tutar›n›n birbirinden nas›l ayr›flt›r›laca¤›” ve “bu
tutarlar›n gelir olarak ne zaman kabul edilece¤i” sorular›n› ortaya ç›karmaktad›r.
Bu konu “Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›nda” (UFRS) “Gelirler” bafll›kl› standart olan Uluslararas›
Muhasebe Standard› (UMS) - 18’de
ele al›narak düzenlenmifltir. Bu standartta, sat›fl has›lat› tutar› ve buna
ba¤l› olarak ortaya ç›kan faiz tutar›n›n nas›l belirlenece¤i aç›klanm›flt›r.
Ayr›ca, bu tutarlar›n ne zaman gerçekleflmifl kabul edilerek finansal tablolarda yer almas› gerekti¤iyle ilgili
kurallar da ayn› standartta belirlenmifltir.
Türkiye’de Sermaye Piyasas› Kurulu
(SPK) ve Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurulu (BDDK) mevzuat›na tabi kurulufllar UFRS’ye uygun raporlama yapmaktad›rlar. Buna karfl›l›k, Türkiye’de faaliyette bulunan iflletmelerin say›sal olarak büyük ço¤unlu¤u ise finansal raporlamalar›n›
Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri
ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri
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çerçevesinde yapmaktad›r. VUK ile
UFRS kredili sat›fllar›n muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas› ile ilgili olarak
farkl› hükümler ortaya koymaktad›r.
Bu çal›flmada konuyla ilgili UFRS ve
VUK hükümleri karfl›laflt›r›larak incelenmifl ve farkl›l›klar örneklerle vurgulanm›flt›r. Çal›flman›n ilk bölümünde,
kredili sat›fllar ve kredili sat›fllarda faiz uygulamas› aç›klanm›fl, konuya iliflkin muhasebe ve raporlama sorunlar› ortaya konulmufltur. ‹kinci bölümde, bu sorunlara UFRS ve VUK hükümlerinin yaklafl›mlar› karfl›laflt›rmal›
olarak incelenmifl ve farklar saptanm›flt›r. Sonuç bölümünde ise, UFRS
hükümlerine uygun raporlama yapacak iflletmelerde, UFRS ve VUK aras›ndaki konuyla ilgili farkl›l›klardan
kaynaklanan sorunlar›n afl›lmas›na
yönelik çözüm önerileri sunulmufltur.
1. Kredili Sat›fllar›n
Muhasebelefltirilmesinde Sorunlar
Mal veya hizmet sat›fllar›nda sat›fl tutar›n›n tahsilinin sat›fl tarihinden daha sonraki bir tarihe ertelenmesi durumu kredili sat›fl olarak tan›mlanmaktad›r. Kredili sat›fl sonucu do¤an
alacak, senetli veya senetsiz olabilmektedir. Genellikle bir mal veya hizmetin peflin sat›fl fiyat› ile kredili sat›fl
fiyat› aras›nda bir fark vard›r. Bu fark
faizdir.
Uygulamada faiz, mal ya da hizmetin
peflin sat›fl fiyat›ndan ayr› olarak belirlenebilmekte, veya sat›fl fiyat›na ekHakemli Yaz›lar
Refereed Papers

lenmektedir. Faizin mal ya da hizmetin sat›fl fiyat›ndan ayr› olarak belirlendi¤i durumda sorun yaflanmazken, faizin sat›fl fiyat›na dahil edildi¤i
durumda baz› muhasebe sorunlar›
ortaya ç›kmaktad›r. Bu muhasebe sorunlar›n› afla¤›daki gibi s›n›fland›rmak
mümkündür:
- Faiz tutar›n›n belirlenmesi ve sat›fl
tutar›ndan ayr›flt›r›lmas›na iliflkin sorunlar,
- Faiz tutar›n›n gelir olarak kabul edilece¤i dönemin belirlenmesi ve raporlanmas›na iliflkin sorunlar.
Mal veya hizmet sat›fl› yapan iflletmelerde gelir tablosunda “Sat›fllar” tutar› sadece esas faaliyet konusu mal
ve/veya hizmetlerin sat›fl›ndan do¤an
geliri kapsamal›d›r. (IFRS, Framework, p.72) Faiz geliri ise bu tür iflletmeler için faaliyet d›fl› gelir olup, Gelir Tablosunda “Sat›fllar” tutar› içinde
raporlanmamal› ve “Di¤er Gelirler”
bafll›¤› al›nda raporlanmal›d›r. Çünkü
bu gelir, mal ve hizmet sat›fl› s›ras›nda al›c›n›n finanse edilmesinin sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Sat›fl fiyat›n›n faiz tutar›n› da içerecek flekilde belirlenmesi durumunda ise, toplam sat›fl fiyat› içindeki vade fark› tutar›n›n belirlenmesi gerekmektedir.
Bu tutar›n belirlenmesi ve toplam sat›fl tutar›ndan ayr›flt›r›lmas› da bir sorun olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Kredili sat›fllardaki vade fark› olan faiz geliri toplam sat›fl tutar›ndan ayr›flt›r›ld›ktan sonra, bu faiz gelirinin faM a r t

-

N i s a n

Y›l: 2007 Say›: 80

28 mali ÇÖZÜM

‹SMMMO Yay›n Organ›

a l i y e t d ö n e m l e r i y l e n a s › l i l iKapsam›nda
fl k i l e n d i r i lKredili
eSat›fllar›n
c e ¤ i v e f i n a n s a l t a b l o l a r d aMuhasebelefltirilmesi
nas›l rave
porlanaca¤› da bir di¤er muhasebe Raporlanmas›
sorunu olarak ortaya ç›kmaktad›r.
2.1. UFRS’ye Göre Kredili Sat›fllar›n
Söz konusu sorunlar› saptamak amaMuhasebelefltirilmesi ve Raporlanmas›
c›yla afla¤›da bir örnek verilmifltir.
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Örnek-1: Alfa ‹flletmesi 1 Aral›k
Kurulu kredili sat›fllarla ilgili faizin mu200A tarihinde peflin sat›fl fiyat›
1.000,00 YTL olan mal› Beta iflletme- hasebelefltirilme ve raporlanmas›yla
sine, 1 Mart 200B tarihinde öden- ilgili ilke ve kurallar› “Has›lat” bafll›kl›
mek üzere 1.030,30 YTL’ye kredili 18 numaral› Uluslararas› Muhasebe
olarak satm›flt›r (ifllemi basitlefltirmek Standard› ile düzenlemifltir. Bu standarda göre;
için KDV ihmal edilmifltir).
Alfa ‹flletmesi için, bu örnekteki veri- “Ço¤u durumda bedel, nakit veya
ler do¤rultusunda finansal raporlama nakit benzerleri biçimindedir ve
aç›s›ndan cevap verilmesi gereken so- has›lat tutar› da al›nan veya al›nacak olan nakit ya da nakit benzerrular ise afla¤›daki gibidir:
a) Alfa ‹flletmesinin “Sat›fllar” tutar› leri tutar›d›r. Ancak, nakit ve nakit benzerleri giriflinin ertelendi¤i
nedir?
durumlarda; sat›fl bedelinin gerb) Bu “Sat›fllar” tutar›yla ilgili olarak
çe¤e uygun de¤eri, al›nacak olan
ortaya ç›kan ve dönem sonunda ranakdin nominal tutar›ndan daha
porlanacak olan “Alacaklar” tutar› ne
düflük olabilir. Örne¤in, iflletme
kadard›r?
al›c›ya vade farks›z bir sat›fl yapac) Söz konusu “Alacaklar” tutar› nas›l bilir veya sat›fl bedeli olarak al›c›raporlanmal›d›r?
dan piyasa faiz oran› alt›nda olan
d) Sat›fl fiyat›na dahil edilmifl olan bir alacak senedi alabilir. Anlafl“Faiz” nas›l raporlanmal›d›r?
ma bir finansman ifllemi niteli¤i
e) 200A ve 200B faaliyet dönemleri- tafl›yorsa, sat›fl bedelinin gerçe¤e
ne ait faiz gelirleri tutar› ne kadard›r? uygun de¤eri gelecekteki tüm
Yukar›daki sorular›n cevaplar›, UFRS tahsilatlar›n emsal faiz oran› ile
ve VUK aç›s›ndan farkl›l›klar göster- iskonto edilmesi yoluyla belirlemektedir. Bundan sonraki bölümde, nir.” (IFRS, IAS-18, p.11)
yukar›daki sorulara iliflkin cevaplar Yukar›da bahsi geçen “emsal faiz
UFRS ve VUK kapsam›nda incelen- oran›”n›n belirlenmesi ile ilgili olarak
mifltir.
yine ayn› standartta iki yöntem belirlenmifltir. Buna göre, söz konusu oran:
2. UFRS ve Vergi Usul Kanunu
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“(a) Benzer kredi derecelendirmesine sahip bir iflletmenin benzer
finansal araçlar› için geçerli olan faiz oran›; veya
(b) Finansal arac›n nominal de¤erini ilgili mal veya hizmetin nakit
sat›fl fiyat›na indirgeyen faiz oran›.” (IFRS, IAS-18, p.11) olarak bulunabilir.
Bu durumda, yukar›daki örnekle ilgili
olarak ortaya konulan sorular›n cevaplar› da afla¤›daki gibi verilebilir:
Sat›flla ilgili ortaya ç›kan has›lat›n tutar›, peflin sat›fl fiyat› olan 1.000,00
YTL olarak belirlenmeli ve esas faaliyet geliri olarak “Sat›fllar” tutar› içerisinde dönemin gelir tablosunda raporlanmal›d›r. Peflin sat›fl fiyat› ile kredili sat›fl fiyat› aras›ndaki fark olan
30,30 YTL tutar›ndaki faiz ise, “Sat›fllar” tutar› ile iliflkilendirilmeksizin “Di¤er Gelirler” bafll›¤› alt›nda ayr›ca raporlanmal›d›r.
Yukar›da belirtilen ilkeler do¤rultu-
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sunda raporlama yap›ld›¤›nda alacaklar›n ve ilgili faizlerin raporlanmas› bu
çal›flmada “brüt yöntem” ve “net
yöntem” olarak s›n›fland›r›lm›fl iki
fark› yol izlenerek raporlanm›flt›r.
Brüt yönteme göre, iflletmenin dönem sonunda bilançosunda raporlanacak olan “Alacaklar” tutar› peflin
sat›fl fiyat› ve faiz dahil bedel olan
1.030,30 YTL’dir. Ancak, bu tutar›n
içinde gerçekleflme ve tan›nma zaman› sat›fl gelirinden farkl› olan “faiz
geliri” de yer almaktad›r. Söz konusu
raporlaman›n yaratt›¤› bu durum, dönem sonu itibariyle toplam faizin gerçekleflmemifl k›sm›n›n raporlanan
“Alacaklar” tutar›ndan düflülmesiyle
giderilebilir. Sat›fl an›nda, faiz henüz
gerçekleflmemifl oldu¤undan kredili
sat›fl bedeli ile peflin sat›fl bedeli aras›ndaki fark›n tamam› gerçekleflmemifl faiz olarak muhasebelefltirilmelidir. Brüt yönteme göre yap›lacak
olan kay›tlar Tablo-1’deki gibidir.
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Tablo-1:Alfa ‹flletmesinin UFRS Brüt Yönteme Göre yapaca¤› yevmiye
kay›tlar›

--------------------- 01/12/200A---------------------ALACAKLAR
SATIfi GEL‹R‹
GERÇEKLEfiMEM‹fi FA‹Z1
-----------------------------/------------------------------------------------- 31/12/200A----------------------GERÇEKLEfiMEM‹fi FA‹Z
FA‹Z GEL‹R‹
-----------------------------/-------------------------------------------------- 31/01/200B---------------------GERÇEKLEfiMEM‹fi FA‹Z
FA‹Z GEL‹R‹
------------------------------/-------------------------------------------------- 28/02/200B---------------------GERÇEKLEfiMEM‹fi FA‹Z
FA‹Z GEL‹R‹
------------------------------/----------------------------

1.030,30

10,00
10,10

10,20

1.000,00
30,30
10,00
10,10

10,20

Tablo-2’de de görülece¤i gibi; Alfa ‹flletmesi için, 1 Aral›k 200A tarihinde sat›fl iflleminin kaydedilmesinden sonra sat›fl günü tarihli bir bilanço düzenlenecek olsa, bu bilançoda “Alacaklar” 1.030,30YTL ve bu alacaklar›n alt›nda eksi olarak “Gerçekleflmemifl Faiz” 30,30YTL ve “Alacaklar (Net)” 1.000,00YTL
olarak yer alacakt›r.

1 “Gerçekleflmemifl Faiz” hesab› “Alacaklar” hesab›n›n kontra hesab› olup, bilançoda “Alacaklar”
hesab›n›n alt›nda (-) de¤erle raporlan›r. Bu hesap, sat›fl sonucu do¤mufl olan faiz dahil toplam
alacak tutar›n›n içindeki bilanço tarihi itibariyle henüz gerçekleflmemifl faiz tutar›n› gösterir.
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Tablo-2: Alfa ‹flletmesinin Alacaklar›n›n UFRS Brüt Yönteme Göre
Bilançonda Raporlanmas›
Alacaklar

(-) Gerçekleflmemifl
Faiz
Alacaklar (net)

1/12/200A
1.030,30

31/12/200A
1.030,30

31/1/200B
1.030,30

28/2/200B
1.030,30

-30,30
1.000,00

-20,30
1.010,00

-10,20
1.020,10

0,00
1.030,30

Dönem sonunda bilançoda yer alacak gerçekleflmemifl faiz tutar›n› hesaplayabilmek için öncelikle söz konusu finansal olayda geçerli olan efektif faiz
oran›n›n (IFRS, IAS-18, p.30(a)) (IFRS, IAS-39 p.9, AG5-8) afla¤›daki flekilde
hesaplanmas› gerekmektedir. “i” ayl›k faiz oran›n› , “BD” bugünkü de¤eri,
“GD” gelecekteki de¤eri ve “n” dönem say›s›n› temsil edecek flekilde,
BD = GD / (1 + i)n
1.030,30 / (1 + i)3 = 1.000 eflitli¤inden
Efektif faiz oran› ayl›k %1 olarak hesaplan›r.
Buna göre bu olayla ilgili olarak 200A dönemi sonuna kadar gerçekleflen faiz tutar› 10,00YTL2 olarak ve dönem sonu toplam gerçekleflmemifl faiz tutar› da 20,20YTL3 olarak hesaplanacakt›r.
Alfa ‹flletmesinin 31/12/200A tarihinde yapaca¤› ayarlama kayd›nda ise, “Faiz Geliri” 10,00YTL artt›r›lacak ve “Gerçekleflmemifl Faiz”de 10,00 YTL azalt›lacakt›r. Böylece, döneme ait faiz geliri “Faiz Geliri” hesab›na aktar›lm›fl ve
31/12/200A tarihi itibariyle Alfa ‹flletmesinin bilançosunda raporlanacak olan
“Gerçekleflmemifl Faiz” tutar› da düzeltilmifl olacakt›r. Tablo-2’de de görülece¤i gibi; Alfa ‹flletmesi için, 31/12/200A tarihli bilançosunda “Alacaklar”
1.030,30YTL ve bu alacaklar›n alt›nda eksi olarak “Gerçekleflmemifl Faiz”
20,30YTL ve “Alacaklar (Net)” 1.010,00YTL olarak yer alacakt›r.
Tablo-3’de de görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin 200A dönemine ait Gelir Tablosunda “Sat›fllar” tutar› 1.000,00YTL ve “Faiz Geliri” tutar› da 10,00YTL olarak raporlanacakt›r. Her ay sonunda Alfa ‹flletmesinin finansal tablolar›n› haz›rlad›¤›n› varsayal›m. Bu varsay›m alt›nda, bir sonraki ay olan 200B y›l› Ocak
ay› için gerçekleflen faiz geliri tutar›, söz konusu alaca¤›n 200A y›l› sonundaki net gerçekleflebilir de¤eri üzerinden hesaplanacakt›r. Bu hesaplamaya göre “Faiz Geliri” 10,10YTL4 olacakt›r. Bu durumda, 200B y›l› Ocak ay› sonu
2 1.000,00 * 0,01 = 10,00 YTL
3 30,30 – 10,00 = 20,20 YTL
4 1.010 * 0,01 = 10,10 YTL
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itibariyle gerçekleflmemifl faiz tutar› 10,20YTL5 ve “Alacaklar (Net)”
1.020,10YTL6 olmal›d›r.
Tablo-3: Alfa ‹flletmesinin “Gelirler”inin UFRS Brüt Yönteme Göre
Gelir Tablosunda Raporlanmas›

200A
200B
1-31/12/200A Toplam 1-31/1/200B 1-28/2/200B Toplam
1.000,00 1.000,00
……..
……..
……..
……..
……..
10,00
10,00
10,10
10,20
20,30

Sat›fl Geliri
…………
Faiz Geliri
Toplam

1.010,00

1.010,00

10,10

10,20

20,30

Alfa ‹flletmesinin 31/1/200B tarihinde yapaca¤› ayarlama kayd›nda “Faiz Geliri” 10,10YTL artt›r›lacak ve “Gerçekleflmemifl Faiz”de 10,10 YTL azalt›lacakt›r. Böylece, döneme ait faiz geliri “Faiz Geliri” hesab›na aktar›lm›fl ve
31/1/200B tarihi itibariyle Alfa ‹flletmesinin bilançosunda raporlanacak olan
“Gerçekleflmemifl Faiz” tutar› da düzeltilmifl olacakt›r. Tablo-2’de de görülece¤i gibi; Alfa ‹flletmesi için, 31/1/200B tarihli bilançosunda “Alacaklar”
1.030,30YTL ve bu alacaklar›n alt›nda eksi olarak “Gerçekleflmemifl Faiz”
10,20YTL ve “Alacaklar (Net)” 1.020,10YTL olarak yer alacakt›r.
Tablo-3’de de görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin 200B y›l› Ocak ay›na ait gelir
tablosunda gerçekleflen faiz geliri 10,10YTL olarak raporlanacakt›r.
200B y›l› fiubat ay› için, 200B y›l› fiubat ay› sonunda ayn› hesaplamalar tekrar
yap›lacakt›r. Buna göre, 200B y›l› fiubat ay› için gerçekleflen faiz geliri tutar›
10,20 YTL7 olacakt›r ve 200B y›l› fiubat ay› sonu itibariyle de herhangi bir
gerçekleflmemifl faiz tutar› kalmayacakt›r 8. Bu durumda da, söz konusu alaca¤›n 200B y›l› fiubat ay› sonu itibariyle net de¤eri 1.030,30 YTL9 olacakt›r.
Alfa ‹flletmesinin 28/2/200B tarihinde yapaca¤› ayarlama kayd›nda “Faiz Geliri” 10,20YTL artt›r›lacak ve “Gerçekleflmemifl Faiz”de 10,20 YTL azalt›lacakt›r. Böylece, döneme ait faiz geliri “Faiz Geliri” hesab›na aktar›lm›fl ve
5
6
7
8
9

30,30 – 10,00 (Aral›k 200A) – 10,10 (Ocak 200B) = 10,20 YTL
1.030,30 – 10,20 = 1.020,10 YTL
1.020,10* 0,01 = 10,20 YTL
30,30 – 10,00 (Aral›k 200A) – 10,10 (Ocak 200B) – 10,20 (fiubat 200B) = 0 YTL
1.030,30 – 0 = 1.030,30 YTL
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28/2/200B tarihi itibariyle Alfa ‹flletmesinin bilançosunda raporlanacak olan
“Gerçekleflmemifl Faiz” tutar› da düzeltilmifl olacakt›r. Tablo-2’de de görülece¤i gibi; Alfa ‹flletmesi için, 28/2/200B tarihli bilançosunda “Alacaklar”
1.030,30YTL ve bu alacaklar›n alt›nda eksi olarak “Gerçekleflmemifl Faiz”
0,00YTL ve “Alacaklar (Net)” 1.030,30YTL olarak yer alacakt›r.
Tablo-3’de de görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin 200B y›l› fiubat ay›na ait ayl›k gelir tablosunda gerçekleflen faiz geliri 10,20YTL olarak ve 200B y›l› Ocakfiubat dönemi toplam faiz geliri de 20,30YTL olarak raporlanacakt›r.
Net yönteme göre, sat›fl tarihinde alaca¤›n yaln›zca sat›fl has›lat› ile ilgili bölümü kaydedilmektedir. Buna göre ayn› örnekteki sat›fl olay› için, Tablo-4’de
de görülece¤i gibi 1/12/200A tarihinde Alfa ‹flletmesinin yapaca¤› kay›tta
“Alacaklar” ve “Sat›fllar” 1.000,00YTL artt›r›lacakt›r.
Tablo-4: Alfa ‹flletmesinin UFRS Net Yönteme Göre yapaca¤› yevmiye
kay›tlar›
--------------------- 01/12/200A-------------------ALACAKLAR
SATIfiLAR
----------------------------/----------------------------------------------- 31/12/200A---------------------ALACAKLAR
FA‹Z GEL‹R‹
----------------------------/---------------------------------------------- 31/01/200B----------------------ALACAKLAR
FA‹Z GEL‹R‹
----------------------------/----------------------------------------------- 28/02/200B--------------------ALACAKLAR
FA‹Z GEL‹R‹
----------------------------/----------------------------

1.000,00
10,00
10,10
10,20

1.000,00
10,00
10,10
10,20

200A y›l› sonunda haz›rlanacak bir bilançoda ise söz konusu alacak tutar›n›n
yan› s›ra sat›fl tarihi olan 1/12/200A’dan 31/12/200A tarihine kadar geçen
bir ayl›k süre için gerçekleflen faizle ilgili olarak “faiz geliri” ve “faiz alaca¤›”
tutar›n›n da raporlanmas› gerekmektedir. Bunun için, Tablo-4’de de görülece¤i gibi, y›l sonunda 10,00YTL10 tutar›ndaki faiz tahakkuku kayd› yap›lmal›d›r ve bu kay›tla “Faiz Geliri” ve “Alacaklar” 10,00YTL artt›r›lmal›d›r.
10 1.000,00 x %1 = 10,00 YTL
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Tablo-5: Alfa ‹flletmesinin UFRS Net Yönteme Göre “Alacaklar›”n›n
Bilançonda Raporlanmas›
Varl›klar
…………
Alacaklar
(-) Gerçekleflmemifl Faiz
Alacaklar (net)

1/1 2/200A

3 1/1 2/200A

3 1/1/200B

… …..
1.000,00
0,0 0
1.000,00

… …..
1.010,00
0 0,0 0
1.010,00

… …..
1.020,10
0 0,0 0
1.020,10

2 8/2/200B
… …..
1.030,30
0,0 0
1.030,30

Tablo-5’de de görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin 31/12/200A tarihli bilançosunda “Alacaklar” 1.010,00YTL olarak raporlanacakt›r. Ayr›ca, net yöntem
ile yap›lacak muhasebelefltirme ve raporlama sonucunda dönem sonundaki
toplam alacaklar içinde gerçekleflmemifl faiz tutar› bulunmamakta, böylece
bir ayr›flt›rma sorunu da ortaya ç›kmamaktad›r. Yap›lmas› gerekli tek ifllem
dönem sonuna kadar gerçekleflen faiz ile ilgili gerekli tahakkuk kayd›n›n yap›lmas›d›r. Bu tahakkuk kayd›yla, Tablo-6’da da görülece¤i gibi, bu dönem
gerçekleflen faiz geliri de dönemin gelir tablosunda “Sat›fllar” kaleminden ayr› olarak “Faiz Geliri” olarak raporlanacakt›r.
Tablo-6: Alfa ‹flletmesinin “Gelirler”inin UFRS Net Yönteme Göre
Gelir Tablosunda Raporlanmas›
1-3 1/12/200A
Sat›fl Geliri
1.000,00
…………
… …..
Faiz Geliri
1 0,0 0
Toplam

1.010,00

200A
200B
Toplam
1-3 1/1/200B 1-2 8/2/200B Toplam
1.000,00
… …..
… …..
… …..
… …..
1 0,0 0
1 0,1 0
1 0,2 0
2 0,3 0
1.010,00

1 0,1 0

1 0,2 0

2 0,3 0

Alfa ‹flletmesi 200B y›l› Ocak ay› sonunda, iflletme 31/12/200A tarihinden
31/1/200B tarihine kadar geçen bir ayl›k sürede dönem bafl› alacaklar toplam› üzerinde gerçekleflen faizi 10,10YTL 11 olarak hesaplayacakt›r. Söz konusu tutarla ilgili olarak, Tablo-4’de de görülece¤i gibi, 31/1/200B tarihinde yap›lacak olan kay›tta “Faiz Geliri” ve “Alacaklar” 10,10YTL artt›r›l›r. Bu kay›ttan sonra, Tablo-5’de de görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin 31/1/200B tarihli
bilançosunda “Alacaklar” 1.020,10YTL olarak raporlanacakt›r. Ayr›ca, Tablo6’da da görülece¤i gibi, gerçekleflen faiz geliri de Alfa ‹flletmesinin 200B y›l›
Ocak ay›na ait gelir tablosunda “Faiz Geliri” olarak 10,10YTL olarak raporlanacakt›r.
11 1.010 x %1 = 10,10 YTL

M a r t

-

N i s a n

Y›l: 2007 Say›: 80

Hakemli Yaz›lar
Refereed Papers

mali ÇÖZÜM 35
‹SMMMO Yay›n Organ›

Söz konusu alaca¤›n 1 Mart 200B tarihinde tahsilinden önce 200B y›l› fiubat ay› sonunda fiubat ay›nda gerçekleflen faiz gelirinin hesab› ve muhasebelefltirilmesi yap›lacak olursa;
200B y›l› fiubat ay› faiz geliri
10,20YTL 12 olarak hesaplanacakt›r.
Söz konusu tutarla ilgili olarak Tablo4’de de görülece¤i gibi, Alfa iflletmesinin 28/2/200B tarihinde yapaca¤›
kay›tta “faiz geliri” ve “Alacaklar”
10,20YTL artt›r›lacakt›r. Tablo-5’de
de görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin
28/2/200B tarihli bilançosunda “Alacaklar” 1.030,30YTL olarak raporlanacakt›r. Ayr›ca, Tablo-6’da da görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin 200B y›l› fiubat ay›na ait ayl›k gelir tablosunda gerçekleflen faiz geliri 10,20YTL
olarak ve 200B y›l› Ocak-fiubat dönemi toplam faiz geliri de 20,30YTL olarak raporlanacakt›r.
Kuflkusuz alacak ile ilgili gerçekleflen
faiz alaca¤›n›n bilançoda “Alacaklar”
hesab› toplam›na dahil edilmeyerek
ayr› bir kalemde gösterilmesi mümkündür. Bu durumda tekdüzen hesap plan›n›n “Gelir Tahakkuklar›” hesab› ya da daha anlafl›l›r bir isimlendirme ile “Faiz Alaca¤›” hesab› da
kullan›labilir. Bu örnekte, faiz alacaklar›n›n alacaklar toplam›na dahil edilmesinin nedeniyse kredili sat›flta faiz
tutar›n›n üç ay için tek bir oran verilerek de¤il, ayl›k olarak belirlenmifl ol-

mas›d›r. Bir baflka deyiflle sat›fltan
sonra geçen her faiz alaca¤› ile büyüyen toplam alacak rakam› üzerinden
faiz hesab› yap›lmaktad›r. Bu durumda kullan›lan faiz, basit faiz de¤il, bileflik faizdir.
2.2. VUK’na göre kredili sat›fllar›n
muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas›
VUK hükümlerine göre kredili sat›fllar›n muhasebelefltirilmesinde, vade
fark›n›n (faiz tutar›n›n) ayr›ca gösterilmesi gerekmemektedir. Faiz dahil
edilerek düzenlenen sat›fl faturalar›,
toplam bedel üzerinden Sat›fl has›lat›
olarak de¤erlendirilmektedir. Dönem
sonlar›nda iflletmenin senetli alacaklar› bulunmas› halinde, bunlar için reeskont ifllemi iste¤e ba¤l› olarak yap›labilmektedir. (VUK, md.281- 285).
Bu ifllem neticesinde iflletme tahakkuk etmemifl olan faiz tutar› kadar
bir gider raporlayarak kâr› azaltmaktad›r. Ancak, VUK’na göre reeskont
ifllemi sadece senetli alacaklar için
mümkündür. Üstelik iflletmeler senet
üzerinde uygulad›klar› faizi belirtmemeleri durumunda TCMB taraf›ndan
belirlenen reeskont oran› ile iskonto
yapmak durumunda kalmaktad›rlar.
Türkiye’de iflletmelerin kulland›klar›
senetlerin tamam›na yak›n›nda faiz
oran› veya tutar› belirtilmemektedir.
Senetsiz alacaklar için ise herhangi
bir reeskont ifllemi yap›lmas› VUK hü-

12 1.020,10 x %1 = 10,20 YTL
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kümlerine göre mümkün de¤ildir. Ayr›ca Türkiye’de çok yayg›n bir flekilde
kullan›lan ileri tarihli çekler için de VUK hükümlerine göre reeskont ifllemi yap›lamamaktad›r. Yukar›da verilmifl olan örnek olay›n VUK hükümlerine göre
muhasebelefltirilip raporlanmas› afla¤›daki gibidir.
Tablo-7’de de görülece¤i gibi, Alfa ‹flletmesinin VUK hükümlerine göre
1/12/200A tarihinde yapaca¤› sat›fl kayd›nda “Alacaklar”13 ve “sat›fllar”
1.030,30YTL artt›racakt›r.
Tablo-7: Alfa ‹flletmesinin VUK Göre yapaca¤› yevmiye kay›tlar›
(Senetsiz Sat›fl)

-------------------- 01/12/200A--------------------ALACAKLAR
SATIfiLAR
----------------------------/---------------------------

1.030,30

1.030,30

Dönem sonuna gelindi¤inde de, alacak senetsiz oldu¤undan VUK hükümlerine göre reeskont yap›lamamaktad›r. Bu durumda, Alfa ‹flletmesinin
31/12/200A tarihli bilançosunda “Alacaklar” 1.030,30YTL olarak raporlanacakt›r. Alacaklar›n 1.030,30YTL olarak raporlanmas›yla, söz konusu alacak
vade sonundaki de¤eri üzerinden raporlanm›fl olmakta ve bilanço tarihinde
henüz gerçekleflmemifl olan 2 ayl›k faiz tutar›n› da içermektedir. Alfa ‹flletmesinin 200A y›l› gelir tablosunda da “Sat›fllar” 1.030,30YTL olarak raporlanacak ve bu durumda da 200A y›l› Gelir Tablosunda faiz geliri sat›fl has›lat›n›n
içinde raporlanm›fl olacakt›r. Üstelik yanl›fl s›n›fland›r›larak sat›fl gelirine dahil
edilen bu tutar, 200A dönemine ait olmayan, henüz gerçekleflmemifl olan 2
ayl›k faiz tutar›n› da içermifl olacakt›r. Faizin sat›fl has›lat›na dahil edilmesi, sat›fl rakam›n› oldu¤undan daha büyük gösterecek, sat›fl karl›l›k oran›n›n hatal›
bulunmas›na ve sat›fl has›lat›n›n kullan›ld›¤› finansal analiz sonuçlar›n›n da yan›lt›c› sonuçlar vermesine sebep olacakt›r. Di¤er taraftan da, bu döneme ait
olmayan faiz gelirinin gerçekleflmifl gibi kabul edilmesi net kar›n hatal› olarak
hesaplanmas›na ve raporlanmas›na neden olacakt›r. Bu durum, dönemsellik
ilkesi ile çeliflerek sadece cari dönemin de¤il gelecek dönemin de gelir tablosunun hatal› olarak haz›rlanmas›na sebep olacakt›r.

13 Makale sunumunda terim birli¤ini sa¤lamak amac›yla “Alacaklar” hesab› kullan›lm›fl olup,
Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i, Tekdüzen Hesap Plan›nda bu hesap 120
hesap kodlu “Al›c›lar” isimli hesaba karfl›l›k gelmektedir.
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Ayn› örnek olaydaki sat›fl karfl›l›¤›nda 1 Mart 200B tarihli senet al›nm›fl oldu¤u varsay›ld›¤›nda ise VUK hükümlerine göre sat›fl›n muhasebelefltirilmesi
Tablo-8’deki gibi olacakt›r.
Tablo-8: Alfa ‹flletmesinin VUK Göre yapaca¤› yevmiye kay›tlar›
(Senetli Sat›fl)

------------------------- 0 1/1 2/200A------------------------ALACAK SENETLER‹
SATIfiLAR
---------------------------------/---------------------------------------------------------3 1/1 2/200A------------------------REESKONT FA‹Z G‹DER‹
ALACAK SENETLER‹ REESKONTU
-------------------------------/------------------------------------------------------ 0 1/0 1/2 0 B-----------------------0
ALACAK SENETLER‹ REESKONTU
REESKONT FA‹Z GEL‹R‹
----------------------------------------/-------------------------

1.030,30

1.030,30

2 0,2 0

2 0,2 0

2 0,2 0

2 0,2 0

Türkiye’deki yayg›n uygulaman›n tersine, al›nan senede dahil edilmifl olan faiz tutar›n›n hangi faiz oran› ile belirlendi¤i söz konusu senedin üzerinde aç›kça %1 olarak belirtilmifl olsun.
Bu durumda 200A y›l› sonunda haz›rlanacak olan bilançoda söz konusu Alacak Senedinin bilanço tarihine indirgenmifl de¤eri (tasarruf de¤eri) ile raporlanmas› VUK’nun reeskont ifllemi ile ilgili hükümlerine göre yap›lacakt›r. Buna göre, senedin toplam tutar›na dahil edilmifl olan gerçekleflmemifl faiz tutar›n›n (reeskont tutar›n›n) hesaplanmas›nda 238 say›l› VUK Genel Tebli¤i’ne
göre “iç iskonto formülü” kullan›lacakt›r ve afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r:
(Senet tutar› * Reeskont Oran› * Vadeye Kalan Gün Say›s›)
Reeskont Tutar› = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[360 + (Reeskont Oran› * Vadeye Kalan Gün Say›s›)]
Reeskont Tutar› = (1.030,30 * 0,12 * 60) / [360 + (0,12 * 60)] = 20,20 YTL.

Tablo-8’de de görülece¤i gibi “Reeskont Faiz Gideri” ve “Alacak Senetleri Reeskontu” 20,20YTL artt›r›lacakt›r. Bu durumda Sat›fl has›lat›na fazladan dahil
edilmifl olan gerçekleflmemifl faiz ile ilgili düzeltme, sat›fl kaleminin düzeltilmesi yerine, toplam net karl›l›¤› düzeltecek flekilde bir gider kalemi yarat›larak yap›lmaktad›r. Buna göre, söz konusu senetle ilgili olarak Tablo-9’da da
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görülece¤i gibi, 31/12/200A tarihli bilançoda “Alacak Senetleri”
1.030,30YTL ve bu alacaklar›n alt›nda eksi olarak “Alacak Senetleri Reeskontu” 20,20YTL ve sonuçta “Alacaklar (Net)” 1.010,10YTL olarak raporlanacakt›r. Tablo-10’da da görülece¤i gibi, 200A y›l› Gelir Tablosunda “Sat›fllar
1.030,30YTL ve “Reeskont Faiz Gideri”de 20,20YTL olarak raporlanacakt›r.
Tablo-9: Alfa ‹flletmesinin VUK Göre “Alacak Senetleri”nin Bilançoda
Raporlanmas›
Varl›klar
…………
Alacak Senetleri
(-) Alacak Senetleri Reesk o tu
n
Alacaklar (net)

1/1 2/200A

3 1/1 2/200A

… …..
1.030,30
0,0 0
1.030,30

… …..
1.030,30
2 0,2 0
1.010,10

3 1/1/200B

… …..
1.030,30
1 0,2 0
1.020,10

2 8/2/200B

… …..
1.030,30
0,0 0
1.030,30

Tablo-10: Alfa ‹flletmesinin VUK Göre Haz›rlanm›fl Gelir Tablosu
Sat›fl Geliri
…………
Reeskont Faiz Geliri
Reeskont Faiz Gideri
…………
Toplam

1 – 31 Aral›k
200A
200A
Toplam
1.030,30 1.030,30
……..
……..
-20,20

-20,20

1.010,10

1.010,10

1 – 31 Ocak 1 – 28 fiubat
200B
200B
200B
Toplam
……..
……..
……..
……..
……..
……..
20,20
10,20
30,20
-10,20
0
-10,20
10,00

10,20

20,20

Görüldü¤ü gibi, VUK 238 s›ra numaral› Genel Tebli¤’ine göre yap›lan reeskont hesaplamas›nda sat›fl has›lat› içinde hatal› s›n›fland›r›lm›fl olan faiz gideri ayr›flt›r›lmamakta, bu nedenle brüt karl›l›k oran› da hatal› olarak hesaplanmaktad›r.
Söz konusu hesaplama sonucu bulunan iskonto tutar› da hesaplama yönteminde y›ll›k sabit faiz oran› esas›na dayanmas› nedeniyle UFRS hükümlerine
göre yap›lan hesaplamadan farkl› ç›kmaktad›r.
Söz konusu örnek olayda senet üzerinde herhangi bir faiz oran›n›n belirtilmemifl olmas› durumunda ise, TCMB’n›n y›l sonu itibariyle k›sa vadeli kredili
avans ifllemleri için belirledi¤i faiz oran› kullan›lacakt›r. Bu durumda hesaplanacak reeskont tutar› ve Alacak Senetlerinin bilançoda raporlanacak net tutar› da yukar›da bulunan tutarlardan farkl› bir tutar olabilecektir.
Sonuç olarak, VUK hükümlerine göre kredili sat›fllara dahil edilmifl faiz tutar›n›n ayr›flt›r›lmas› sadece senede ba¤l› alacaklar tutar› nispetinde mümkündür.
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ç›kar›lmaktad›r.
Ü s t e l i k b u d ü z e l t m e s a d e c esuretiyle
b i l a nkay›tlardan
çoda Alacak Senetlerinin bilanço günü Bu durumda da, “Alacak Senetleri
itibariyle de¤erinin raporlanmas›na Reeskontu” hesab›ndaki tutar›n kaimkan vermekte, gelir tablosunda pat›lmas› için “Reeskont Faiz Geliri”
brüt kar tutar›n›n do¤ru flekilde ra- ad›nda bir gelir hesab› kullan›lmas›
porlanmas› söz konusu olmamakta- söz konusudur. Böylece, 200B y›l›n›n
d›r. Ayr›ca, UFRS’nin efektif faiz he- ilk günü Tablo-8’deki yevmiye kayd›
saplama yöntemi ile VUK reeskont yap›lacak ve bu kay›tta “Alacak Sehesaplama yöntemi aras›ndaki farkl›- netleri Reeskontu”na 20,20YTL borç
l›ktan dolay›, gerçekleflmemifl faiz tu- kaydedilip azalt›l›rken “Reeskont Faiz
tar› da iki yöntemde birbirinden fark- Geliri”ne 20,20YTL alacak kaydedilip
l› büyüklüklerde hesaplanmaktad›r.
artt›r›lacakt›r.
VUK hükümlerine göre, reeskont uygulamas›yla “Reeskont Faiz Gideri”
kalemi yarat›lmaktad›r. Yarat›lan bu
kalem, gerçek bir gideri temsil etmemektedir. Aksine gelir tablosunda
“faiz geliri” raporlamas› gereken bir
iflletmenin “faiz geliri” yerine “reeskont faiz gideri” kalemi yarat›larak
gelirleri azalt›c› bir kalem olarak raporlamas›na neden olmaktad›r. Bu
durum, finansal tablolar›n› anlafl›l›rl›¤›n› ve yorumlanmas›n› zorlaflt›rmaktad›r.
VUK hükümlerinin yaklafl›m›na göre,
y›l sonunda yap›lan söz konusu hesaplama ile hesaplanan gerçekleflmemifl faiz tutar›n›n raporlama günü itibariyle muhasebelefltirilmesi söz konusudur. Raporlama gününü takip
eden bir sonraki dönemin ilk günü
aç›l›fl ifllemlerinin bir parças› olarak
söz konusu tutar ters kay›t yap›lmak

Örnek olaydaki iflletmenin her ay sonunda finansal tablolar›n› haz›rlad›¤›
varsay›l›rsa, VUK hükümlerine göre
haz›rlanm›fl 31.01.200B tarihli bilançosunda raporlanmak üzere, bu kez
vadesine 1 ay kalm›fl bulunan senetli
alacakla ilgili gerekli reeskont hesaplamalar›n›n yap›lmas› gerekmektedir.
Söz konusu hesaplama yine “‹ç ‹skonto Formülü” kullan›larak yap›lacak ve 10,20YTL 14 olarak hesaplanacakt›r. Böylece, 31.01.200B tarihli
bilançoda yer alacak Alacak Senetleri
Reeskontu tutar› 10,20YTL olacakt›r.
Söz konusu tutarla ilgili Alfa ‹flletmesinin 31.01.200B tarihinde yapaca¤›
kay›t Tablo-11’deki yevmiye maddelerinden birincisi gibi olacakt›r.
31.01.200B tarihli bilançoda ise söz
konusu alacak ve ilgili reeskontun raporlanmas› Tablo-9’daki gibi olacakt›r.

14 Reeskont Tutar› = (1.030,30 * 0,12 * 30) / [360 + (0,12 * 30)] =10,20 YTL.
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Tablo-11: Alfa ‹flletmesinin 31.01.200B ve 01.02.200B tarihlerinde
VUK Göre yapaca¤› yevmiye kay›tlar›

-----------------------3 1/0 1/200B-----------------------REESKONT FA‹Z G‹DER‹
ALACAK SENETLER‹ REESKONTU
-------------------------------/-------------------------------------------------- 0 1/0 2/200B-----------------------ALACAK SENETLER‹ REESKONTU
REESKONT FA‹Z GEL‹R‹
-----------------------------------/-------------------------

1 0,2 0
1 0,2 0

1 0,2 0
1 0,2 0

Yukar›daki kay›tlar ve ilgili finansal tablo gösterimleri incelendi¤inde ayn› finansal olayla do¤mufl ve ayn› büyüklükteki bir senetli alacak için UFRS ve
VUK aras›nda sadece raporlama flekli aç›s›ndan de¤il, tutarsal olarak da farkl›l›klar göze çarpmaktad›r. VUK’a göre, 200A y›l› gelir tablosunda bir düzeltme kalemi olarak yarat›lan “Reeskont Faiz Gideri” tutar› ile düzeltilen faizin
gerçekleflti¤i kabul edilen tutar› (Sat›fllar tutar›nda dahil edilmifl halde)
10,10YTL’dir (UFRS uygulamas›nda ise ayn› tutar 10,00YTL’dir). Bir sonraki
y›l olan 200B y›l›nda ise, senedin vadesine kadar geçen sürede yap›lan reeskont hesaplamalar›n›n 200B y›l› gelir tablosuna toplam etkisi (reeskont faiz
gelir ve giderleri birlikte ele al›nd›¤›nda) 20,20YTL’dir (UFRS uygulamas›nda
ise ayn› tutar 20,30YTL’dir). Buna göre, UFRS ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, VUK hükümlerine göre söz konusu senede ba¤l› vadeli sat›fl ile ilgili 200A y›l›nda daha fazla, 200B y›l›nda ise daha az faiz tutar› gelir tablosunda raporlanmaktad›r.
Her ne kadar söz konusu fark›n tutar› gelifltirilen bu örnek için küçük olsa da,
senet tutarlar›n›n büyümesi ve faiz oranlar›n›n yükselmesi ile söz konusu fark
önemli tutarlara ulaflacakt›r.
Sonuç
UFRS’de, finansal tablolar›n amac›, “iflletme ile ilgili ekonomik kararlar alacak
tüm iflletme ilgililerine iflletmenin finansal durumu ve faaliyet performans›
hakk›nda yararl› ve anlafl›labilir bilgi sunmak” olarak aç›klanm›flt›r. Söz konusu amaca ulafl›labilmesi için aç›klanan temel ilkelerden biri “dönemsellik” ilkesidir. Gerek UFRS Kavramsal Çerçeve metninde, gerek finansal tablolar›n sunumu ile ilgili 1 numaral› muhasebe standard›nda ve gerekse 18 numaral› has›lat ile ilgili muhasebe standard›nda, dönemsellik ilkesine göre hangi tür fiM a r t
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n a n s a l o l a y l a r › n h a n g i k o fl uTürkiye’de
l l a r a l tVUK
› n - hükümlerine göre fida ve ne zaman gelir olarak kabul nansal olaylar›n› muhasebelefltirmifl
edilmesi gerekti¤i ile ilgili kurallar olan iflletmelerin, UFRS’ye göre finanaç›klanm›flt›r. Kredili sat›fllardaki faiz sal raporlama yapmalar› durumunda,
gelirinin ne zaman gerçekleflmifl ka- kredili sat›fllarla ilgili olarak, faiz tutabul edilerek finansal raporlarda yer r›n› sat›fl tutar›ndan ayr›flt›rmalar› gealmas› gerekti¤i de yine ilgili stan- rekmektedir. Ancak, muhasebe bilgi
sistemleri söz konusu faiz tutar›n› bedartlarda belirtilmifltir.
Ülkemizde vergi kanunlar›ndan ba- lirlemeye olanak vermiyorsa, varsa¤›ms›z, yukar›da aç›klanan genel y›mlar yolu ile ayr›flt›rma ifllemi yap›lamaçl› finansal tablolar›n haz›rlanma- mal›d›r. Sat›fllardan ayr›flt›r›lan tops›na yönelik, muhasebe kurallar› ya- lam faiz tutar› içindeki bu dönemle
k›n zamana kadar oluflmam›flt›r. Ser- iliflkilendirilen tutar dönemin faiz gemaye piyasalar›n›n da yak›n geçmifle lirlerine dahil edilerek, gelir tablosundek geliflmesinin sa¤lanamamas›, fi- da, gelecek dönem veya dönemlerle
nansal raporlamada kural bofllu¤u- iliflkilendirilen tutar ise bilançoda gernun vergi kanunlar› ile giderilmesine çekleflmemifl faiz tutar› olarak alacaksebep olmufltur. Muhasebe ve rapor- lardan düflülerek raporlanmal›d›r.
lama kurallar›n›n vergi kanunlar› ile
düzenlenmesi, iflletme ile ilgili tüm
karar al›c›lar›n yararlanabilece¤i genel amaçl› finansal tablolara yönelik
kurallar oluflmas›n› önlemifltir. Bu nedenle, esas amac› vergi matrah›n›n
do¤ru hesaplanmas› olan VUK hükümleri ile haz›rlanan finansal tablolar, tüm iflletme ilgililerinin yararlanacaklar› içerik ve kapsamda de¤ildir.
Bu durum, kredili sat›fllarda faiz geliri
tutar› ile sat›fl has›lat› tutar›n›n belirlenmesi ile ilgili olarak da VUK’na göre haz›rlanm›fl finansal tablolarla
UFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal
tablolar aras›nda farkl›l›klar›n ortaya
ç›kmas›na neden olmaktad›r.
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Daha önce VUK hükümlerine göre
reeskont ifllemi yapan iflletmelerin
UFRS’ye göre raporlama yapmalar›
durumunda reeskont ifllemi yapmalar›na gerek kalmayacakt›r. ‹flletmeler
vergi matrah› hesab›nda VUK hükümlerine göre reeskont ifllemi yapabilirler. Ancak, böyle bir hesaplaman›n UFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal tablolarda yeri bulunmamaktad›r.
Sadece ertelenmifl verginin hesab›nda VUK’nun söz konusu uygulamalar›n›n etkisi de UFRS’ye göre haz›rlanm›fl finansal tablolarda dikkate al›nmal›d›r.
Özellikle, faizlerin yüksek oldu¤u dönemlerde, as›l kazanc›n› vadeli sat›fllar›n faizine dayand›ran iflletmeler
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a ç › s › n d a n f i n a n s a l t a b l o l a r drumunda,
a s a t › fl bu
g e - iflletmelerin finansal
l i r i i l e f a i z g e l i r i n i n a y r › fl t › rperformanslar›n›n
› l m a s › v e a y - karfl›laflt›r›lmas›n›
r › a y r › r a p o r l a n m a s › b ü y ü k da
ö nzorlaflt›racakt›r.
e m t a fl › maktad›r. Bu ayr›flt›rma ifllemi bu tür Kredili sat›fl ifllemlerinde yaflanan vaiflletmelerin finansal tablolar›n›n do¤- de fark›n›n muhasebelefltirilmesi soru bir flekilde analiz edilmesini ve yo- runlar›n›n benzeri kredili mal ve hizrumlanmas›n› sa¤layacakt›r. Ayr›ca, met al›mlar›nda da yaflanmaktad›r.
böyle bir ayr›flt›rman›n yap›lmamas›, Al›mlardaki vade fark›n›n raporlansat›fllarda tahsilat süresi politikalar› mas› ise en az bu konu kadar kapbirbirinden farkl› olan iflletmelerin ay- saml› oldu¤undan, baflka bir çal›flman› flirketler grubunda bulunmas› du- da ele al›nmal›d›r.
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