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KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE TAHAKKUK VE DÖNEMSELLİK 
ESASI 
 
İlgili Kanunlar: Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu 
 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesine göre; “Kurumlar vergisi, mükelleflerin 
bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safî kurum 
kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri 
uygulanır.” Gelir Vergisi Kanunu’nun 38. maddesi ticari kazancın gerçek usulde bilanço 
esasına göre tespitini düzenlemiştir. Buna göre ticari kazanç; işletmedeki özsermayenin 
dönem başı ve sonundaki değerleri arasında oluşan olumlu farktır. Ticari kazancın bu itibarla 
tespitinde Vergi Usul Kanunu’nun 283-287. “değerlemeye ilişkin” hükümleri ile Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 40. “indirilecek giderler” ve 41. “gider kabul edilmeyen ödemeler” hükümlerine 
uyulur. 
 
213 Sayılı Veri Usul Kanunu’nun 19. Maddesine göre; “Vergi alacağı vergi kanunlarının 
vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.”  Kurum 
kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hükümleri dikkate alındığından, 
kurumun gelir-giderleri bakımından iki temel ilkeden söz etmek gerekir; tahakkuk ve 
dönemsellik esasları. Tahakkuk esası gelir veya giderin mahiyeti ve tutar itibariyle 
kesinleşmesi, kişiselleşmesi ve talep edilebilecek safhaya gelmesidir. Buna göre;  kazancın 
tespitinde ödeme veya tahsilat önemli olmayıp, hasılat unsurunun tahakkuku yeterlidir. Aynı 
şekilde bir gider unsurunun da tahakkuku yeterli olup ödenmiş olması şart değildir. Tahakkuk 
esasına göre belirlenen gelir ve giderlerin yalnızca cari döneme ait kısmı, aynı döneme ilişkin 
ticari kazancın hesabında gelir ya da gider olarak dikkate alınabilir. Bu durum dönemsellik 
ilkesinin de bir gereğidir.  
 
1 Seri No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre dönemsellik kavramı; 
“işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere 
bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak 
saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir 
ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın 
gereğidir.” Buna göre kazancın tespitinde; ilgili dönemin gelir ve giderinin dikkate alınabilmesi 
için, ilgili döneme at olması gerekir. Bu ilkenin dayanağını 21 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 
283 ve 287. maddelerinde bulmaktayız. Ticari kazanç açısından gelir ve giderin tahakkuk 
etmiş olması yeterli olmakla birlikte; dönemsellik ilkesi açısından, gelir veya giderin, tahakkuk 
etmiş olsa dahi, ilgili olduğu döneme aktarılması gerekir. Buna bağlı olarak da gelecek 
dönemlere ilişin gelir ve giderler, gelir tablosu hesaplarında değil, bilanço hesaplarında yer 
alırlar. Tek Düzen Hesap Planında, bu uygulama için, gider unsurları bakımından 180-280 
hesaplar, gelir unsurları bakımından ise 380-480 hesaplar kullanılmaktadır. 
 
Ticari kazancın tespitinde dönemsellik ilkesi, tahakkuk esasının önüne geçmektedir. Tüm 
vergi kanunlarında ve uygulama tebliğlerine yer alan düzenlemeler birlikte 
değerlendirildiğinde; kurum kazancının elde edilmesinde dönemsellik ilkesine uyulmak 
suretiyle tahakkuk esasının geçerli olduğu düşünülmektedir.  
 


