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12 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı  
Mənfəət vergisi 

Məqsəd 
Bu Standartın məqsədi mənfəət vergisi üzrə uçot qaydalarının müəyyən edilməsindən ibarətdir. Mənfəət 
vergisinin uçotu üzrə əsas məsələ aşağıdakılara aid cari və gələcək vergi nəticələrinin uçota alınmasıdır:  

(a) müəssisənin balansında tanınan aktivlərin (öhdəliklərin) balans dəyərinin gələcək dövrlərdə bərpa 
olunması (ödənilməsi); və 

(b) müəssisənin maliyyə hesabatlarında tanınan cari dövrün əməliyyatları və digər hadisələri. 

Aktiv və ya öhdəliyin tanınması hesabat verən müəssisə tərəfindən həmin aktivin və ya öhdəliyin balans 
dəyərinin bərpa edilməsinin və ya ödənilməsininin ehtimal olunmasını nəzərdə tutur. Həmin balans dəyərinin 
bərpa edilməsinin və ya ödənilməsinin, bunun heç bir vergi nəticəsi gətirmədiyi təqdirdə olacaq vergi 
ödənişlərindən daha böyük (kiçik) gələcək vergi ödənişləri ilə nəticələnəcəyi ehtimal olunursa, bu Standart, 
müəyyən məhdud hallar istisna olmaqla, müəssisənin təxirə salınmış vergi öhdəliyinin (təxirə salınmış vergi 
aktivinin) tanımasını tələb edir. 

Bu standart, əməliyyatların və digər hadisələrin vergi nəticələrinin, əməliyyatların və digər hadisələrin uçota 
alındığı şəkildə uçota alınmasını tələb edir. Beləliklə, mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınan əməliyyatlar 
və digər hadisələr ilə əlaqədar hər hansı vergi nəticələri həmçinin mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınır. 
Birbaşa kapitalda tanınan əməliyyatlar və digər hadisələr ilə əlaqədar hər hansı vergi nəticələri həmçinin birbaşa 
kapitalda tanınır. Eyni şəkildə, müəssisələrin birləşməsi zamanı təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəliklərinin 
tanınması, həmin müəssisələrin birləşməsindən yaranan qudvilin məbləğinə və ya alınan müəssisənin müəyyən 
edilə bilən aktivləri, öhdəlikləri və şərti öhdəliklərinin xalis ədalətli dəyərində alıcının iştirak payının birləşmənin 
ilkin dəyərindən artıq olan məbləğinə təsir göstərir. 

Bu Standart həmçinin, istifadə olunmamış vergi zərərləri və ya vergi kreditlərindən yaranan təxirə salınmış vergi 
aktivlərinin tanınması, mənfəət vergisinin maliyyə hesabatlarında təqdim olunması və mənfəət vergisi ilə bağlı 
məlumatların açıqlanmasına tətbiq olunur. 

Standartın tətbiqi sahəsi 

1 Bu Standart mənfəət vergisinin uçotuna tətbiq olunmalıdır. 
2 Bu Standartın məqsədləri baxımından cari mənfəət vergilərinə vergi tutulan mənfəətə əsaslanan bütün yerli və 

xarici vergilər daxildir. Cari mənfəət vergilərinə həmçinin, hesabat verən müəssisə tərəfindən, o cümlədən onun 
törəmə, asılı və birgə müəssisələri tərəfindən ödənilməli olan ödəmə mənbəyində tutulan vergilər kimi müvafiq 
vergilər daxildir. 

3 [Çıxarılmışdır] 

4 Bu Standart hökumət subsidiyalarının (bax. “Hökumət subsidiyalarının uçotu və hökumət yardımı haqqında 
məlumatın açıqlanması” adlı 20 №-li MUBS) və ya investisiya vergi kreditlərinin uçotu metodlarına aid edilmir. 
Buna baxmayaraq, bu Standart belə subsidiyalar və ya vergi kreditlərindən yarana bilən müvəqqəti fərqlərin 
müəyyən edilməsinə aid edilir. 

Əsas anlayışlar 

5 Bu Standartda istifadə edilmiş əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:  
Uçot mənfəəti vergi xərclərinin çıxılmasından əvvəl dövr üzrə xalis mənfəət və ya zərərdir. 

Vergi tutulan mənfəət (vergi zərəri), vergi orqanları tərəfindən qoyulan qaydalara uyğun olaraq müəyyən 
olunan, mənfəət vergisinin ödənildiyi (bərpa olunduğu) dövr üzrə mənfəət və ya zərərdir. 
Vergi xərci (vergi gəliri) cari və təxirə salınmış vergilərlə əlaqədar olaraq dövr üzrə xalis mənfəət və ya 
zərərin hesablanmasına daxil edilən məcmu məbləğdir. 
Cari vergi dövr üzrə vergi tutulan mənfəət (vergi zərəri) ilə əlaqədar ödənilməli (bərpa olunmalı) mənfəət 
vergisi məbləğidir. 
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Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri vergi tutulan müvəqqəti fərqlər ilə əlaqədar gələcək dövrlərdə ödənilməli 
olan mənfəət vergisi məbləğidir. 
Təxirə salınmış vergi aktivləri aşağdaкılarla bağlı gələcəк dövrlərdə bərpa оlunmalı mənfəət vergisinin 
məbləğləridir: 
(a) müvəqqəti  fərqlərin çıхılması; 

(b) istifadə оlunmamış vergi zərərlərinin gələcəк dövrə кeçirilməsi; və 
(c) istifadə оlunmamış vergi kreditlərinin gələcəк dövrə кeçirilməsi. 
Müvəqqəti fərqlər aktiv və ya öhdəliyin balans dəyəri ilə onun vergi bazası arasında olan fərqlərdir. 
Müvəqqəti fərqlər: 
(a) aktivin (öhdəliyin) balans dəyərinin bərpa olunduğu (ödənildiyi) gələcək dövrlərin vergi tutulan 

mənfəətinin (vergi zərərinin) müəyyən olunmasında vergi tutulan məbləğlər ilə nəticələnən 
müvəqqəti fərqlər olan vergi tutulan müvəqqəti fərqlər; ya da 

(b) aktiv (öhdəliyin) balans dəyərinin bərpa olunduğu (ödənildiyi) gələcək dövrlərin vergi tutulan 
mənfəətinin (vergi zərərinin) müəyyən olunmasında çıxılan məbləğlər ilə nəticələnən müvəqqəti 
fərqlər olan çıxıla bilən müvəqqəti fərqlər ola bilər. 

Aktiv və ya öhdəlik üzrə vergi bazası vergi məqsədləri üçün həmin aktiv və ya öhdəliyə aid edilən 
məbləğdir. 

6 Vergi xərcləri (vergi gəliri) cari vergi xərcləri (cari vergi gəliri) və təxirə salınmış vergi xərclərindən (təxirə 
salınmış vergi gəlirindən) ibarətdir. 

Vergi bazası 
7 Aktivin vergi bazası, aktivin balans dəyərinin bərpa olunmasından sonra daxil olacaq vergi tutulan iqtisadi 

səmərələrə qarşı vergi məqsədləri üçün çıxılacaq məbləğdir. Bu iqtisadi səmərələr vergiyə cəlb olunmazsa, 
aktivin vergi bazası onun balans dəyərinə bərabərdir.   

Misallar 

1 Avadanlığın dəyəri 100-ə bərabərdir. Vergi məqsədləri üçün, məbləği 30 olan amortizasiya cari və 
əvvəlki dövrlərdə artıq çıxılmış və qalıq dəyəri ya amortizasiya şəklində, ya da xaricolma üzrə çıxılma 
kimi gələcək dövrlərdə çıxılacaq. Avadanlığın istifadə olunması ilə yaradılan gəlir vergi tutulan 
gəlirdir, onun xaricolmasından əldə olunacaq hər hansı mənfəətdən vergi tutulacaq, zərər isə vergi 
məqsədləri üçün çıxılacaqdır. Avadanlığın vergi bazası 70-dir. 

2 Əldə olunacaq faizlərin balans dəyəri 100-ə bərabərdir. Müvafiq faiz gəlirindən nağd əsasda vergi 
tutulacaq. Əldə olunacaq faizlərin vergi bazası sıfırdır. 

3 Ticarət debitor borclarının balans dəyəri 100-ə bərabərdir. Müvafiq gəlir vergi tutulan mənfəətə (vergi 
zərərinə) artıq daxil edilmişdir. Ticarət debitor borclarının vergi bazası 100-ə bərabərdir. 

4 Törəmə müəssisədən əldə olunacaq dividendlərin balans dəyəri 100-ə bərabərdir. Dividendlərdən vergi 
tutulmur. Mahiyyət etibarilə, aktivin tam balans dəyəri iqtisadi səmərələrdən çıxılmalıdır. Buna uyğun 
olaraq, əldə olunacaq dividendlərin vergi bazası 100-ə bərabərdir.a 

5 Əldə olunacaq borcun balans dəyəri 100-ə bərabərdir. Borcun ödənilməsinin heç bir vergi nəticələri 
olmayacaq. Borcun vergi bazası 100-ə bərabərdir. 

 

a Bu təhlilə əsasən, vergi tutulan müvəqqəti fərq mövcud deyil. Alternativ təhlil nəzərdə tutur ki, əldə olunacaq hesablanmış 
dividendlərin vergi bazası sıfırdır və alınmış 100-ə bərabər vergi tutulan müvəqqəti fərqə sıfır vergi dərəcəsi tətbiq olunur. Hər 
iki təhlilə əsasən, təxirə salınmış vergi öhdəliyi yaranmır. 

 

8 Öhdəliyin vergi bazası, gələcək dövrlərdə həmin öhdəliklə əlaqədar vergi məqsədləri üçün çıxılan hər hansı 
məbləğ çıxılmaqla, onun balans dəyəridir. Gəlirin avans olaraq alındığı halda, yaranan öhdəliyin vergi bazası, 
gələcək dövrlərdə vergi tutulmayacaq hər hansı gəlir məbləği çıxılmaqla, onun balans dəyəridir.  
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Misallar 

 1 Qısamüddətli öhdəliklər balans dəyəri 100 olan hesablanmış xərcləri daxil edir. Müvafiq xərclər nağd 
əsasda vergi məqsədləri üçün çıxılacaq. Hesablanmış xərclərin vergi bazası sıfırdır. 

 2 Qısamüddətli öhdəliklər avans olaraq alınmış, balans dəyəri 100 olan faiz gəlirini daxil edir.  Müvafiq 
faiz gəlirindən nağd əsasda vergi tutulur. Avans olaraq alınmış faiz gəlirinin vergi bazası sıfırdır. 

 3 Qısamüddətli öhdəliklər balans dəyəri 100 olan hesablanmış xərcləri daxil edir. Müvafiq xərclər vergi 
məqsədləri üçün artıq çıxılmışdır. Hesablanmış xərclərin vergi bazası 100-ə bərabərdir. 

 4 Qısamüddətli öhdəliklər balans dəyəri 100 olan hesablanmış cərimələr və dəbbələmə pullarını daxil 
edir. Cərimələr və dəbbələmə pulları vergi məqsədləri üçün çıxılmır. Hesablanmış cərimələr və 
dəbbələmə pullarının vergi bazası 100-ə bərabərdir.a 

 5 Ödəniləcək borcun balans dəyəri 100-ə bərabərdir. Borcun ödənilməsinin heç bir vergi nəticələri 
olmayacaq. Borcun vergi bazası 100-ə bərabərdir. 

 

a Bu təhlilə əsasən, çıxılan  müvəqqəti fərq mövcud deyil. Alternativ təhlil nəzərdə tutur ki, ödənilməli hesablanmış cərimələr və 
dəbbələmə pullarının vergi bazası sıfırdır və alınmış 100-ə bərabər çıxılan müvəqqəti fərqə sıfır vergi dərəcəsi tətbiq olunur. Hər 
iki təhlilə əsasən, təxirə salınmış vergi aktivi yaranmır. 

 

9 Bəzi maddələr vergi bazasına malikdir, lakin balansda aktivlər və öhdəliklər kimi tanınmır. Məsələn, tədqiqat 
xərcləri çəkildiyi dövrün uçot mənfəətinin müəyyən olunmasında xərc kimi tanınır, lakin onların vergi tutulan 
mənfəətin (vergi zərərinin) müəyyən olunması zamanı çıxılmasına daha gec dövrə qədər yol verilməyə bilər. 
Vergi orqanlarının gələcək dövrlərdə çıxılmasına yol verəcəyi məbləği əks etdirən tədqiqat xərclərinin vergi 
bazası ilə sıfıra bərabər balans dəyəri arasındakı fərq təxirə salınmış vergi aktivinin yaranması ilə nəticələnən 
çıxılan müvəqqəti fərqdir. 

10 Aktiv və ya öhdəliyin vergi bazası aşkar olmadığı hallarda, bu Standartın əsaslandığı fundamental prinsipi 
nəzərdən keçirmək faydalıdır. Bu prinsip aktiv və ya öhdəliyin balans dəyərinin bərpa olunmasının və ya 
ödənilməsinin, bunun heç bir vergi nəticəsi gətirmədiyi təqdirdə olacaq vergi ödənişlərindən daha böyük (kiçik) 
gələcək vergi ödənişləri ilə nəticələnəcəyi ehtimal olunduqda, müəssisənin, məhdud sayda müəyyən istisnalarla, 
təxirə salınmış vergi öhdəliyini (aktivini) tanımalı olduğundan ibarətdir. 52-ci maddədən sonra verilən Misal C, 
məsələn aktiv və ya öhdəliyin vergi bazasının bərpa olunma və ya ödəmə üsulundan asılı olduğu hal kimi bu 
fundamental prinsipin nəzərdən keçirilməsinin faydalı olduğu halları şərh edir. 

11 Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarında müvəqqəti fərqlər, bu hesabatlarda aktiv və 
öhdəliklərin balans dəyərinin müvafiq vergi bazası ilə müqayisə olunması yolu ilə müəyyən edilir. Vergi bazası, 
bu bəyannamələrin təqdim olunduğu yurisdiksiyalarda birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) vergi bəyannamələrinə 
istinadən müəyyən edilir. Digər yurisdiksiyalarda, vergi bazası qrupda hər müəssisənin vergi bəyannamələrinə 
istinadən müəyyən edilir. 

Cari vergi öhdəliklərinin və vergi aktivlərinin tanınması 

12 Hazırkı və əvvəlki dövrlər üzrə cari verginin ödənilməmiş məbləği  öhdəlik kimi tanınmalıdır. Hazırkı və 
əvvəlki dövrlər üzrə ödənilmiş məbləğ həmin dövrlər üzrə ödənilməli olan məbləğdən artıq olarsa, artıq 
olan hissə aktiv kimi tanınmalıdır. 

13 Əvvəlki dövrün cari vergisinin bərpa olunması üçün keçmiş dövrə keçirilə bilən vergi zərərinə aid səmərə 
aktiv kimi tanınmalıdır. 

14 Vergi zərəri əvvəlki dövrün cari vergisinin bərpa olunması üçün istifadə olunduqda, səmərənin müəssisəyə daxil 
olacağı ehtimal olduğu üçün və onun etibarlı qiymətləndirilməsi mümkün olduğu üçün, müəssisə vergi zərərinin 
yarandığı dövrdə səmərəni aktiv kimi tanıyır. 

Təxirə salınmış vergi öhdəliklərinin və vergi aktivlərinin tanınması 

Vergi tutulan müvəqqəti fərqlər 
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15 Aşağıdakı fəaliyyətlərdən yaranmazsa, təxirə salınmış vergi öhdəliyi vergi tutulan bütün müvəqqəti 
fərqlər üçün tanınmalıdır:  
(a) qudvilin ilkin tanınmasından; və ya 

(b) aşağıdakı şərtlərə cavab verən əməliyyatda aktiv və ya öhdəliyin ilkin tanınmasından: 
(i) müəssisələrin birləşməsi olmayan; və 
(ii) əməliyyatın həyata keçirildiyi anda nə uçot mənfəətinə, nə də vergi tutulan mənfəətə 

(vergi zərərinə) təsir etməyən. 
Lakin, törəmə və  asılı müəssisələrinə, filiallara və birgə müəssisələrdə iştirak paylarına investisiyalar ilə 
əlaqədar vergi tutulan müvəqqəti fərqlər üçün təxirə salınmış vergi öhdəliyi 39-cu maddəyə uyğun olaraq 
tanınmalıdır. 

16 Aktivin tanınması müəssisəyə gələcək dövrlərdə daxil olacaq iqtisadi səmərələr şəklində həmin aktivin balans 
dəyərinin bərpa olunmasını nəzərdə tutur. Aktivin balans dəyəri onun vergi bazasından artıq olduğu zaman, vergi 
tutulan iqtisadi səmərələrin məbləği vergi məqsədləri üçün çıxılmasına yol verilən məbləğdən artıq olacaq. Bu 
fərq vergi tutulan müvəqqəti fərqdir, yaranan mənfəət vergisini gələcək dövrlərdə ödəmək öhdəliyi isə təxirə 
salınmış vergi öhdəliyidir. Aktivin balans dəyəri bərpa olunduqca, vergi tutulan müvəqqəti fərq bərpa olunacaq 
və müəssisə vergi tutulan mənfəət əldə edəcəkdir. Bu, iqtisadi səmərələrin müəssisədən vergi ödənişləri şəklində 
xaric olacağı ehtimalını yaradır. Beləliklə, bu Standart, 15 və 39-cu maddələrdə təsvir olunan hallar istisna 
olmaqla, bütün təxirə salınmış vergi öhdəliklərinin tanınmasını tələb edir.  

Misal 

Dəyəri 150 olan aktivin balans dəyəri 100-ə bərabərdir. Vergi məqsədləri üçün yığılmış amortizasiya 90, vergi 
dərəcəsi isə 25%-dir. 

 Aktivin vergi bazası 60-dır ( 150-yə bərabər olan dəyərdən 90-a bərabər olan yığılmış amortizasiya çıxılandan 
sonra ). 100-ə bərabər balans dəyərini bərpa etmək üçün müəssisə, 100-ə bərabər vergi tutulan mənfəət əldə 
etməlidir, lakin bu zaman yalnız 60-a bərabər vergi amortizasiyası çıxa biləcək. Nəticə etibarilə, müəssisə 
aktivin balans dəyərini bərpa etdikdə, 10-a bərabər mənfəət vergisi ödəyəcək (25%-lə 40). 100-ə bərabər balans 
dəyəri ilə 60-a bərabər vergi bazası arasındakı fərq 40-a bərabər vergi tutulan müvəqqəti fərqdir. Beləliklə, 
müəssisə, aktivin balans dəyərinin bərpa etdikdə ödəyəcəyi mənfəət vergisini əks etdirən  10-a bərabər (25%-lə 
40) təxirə salınmış vergi öhdəliyini tanıyır. 

 

17 Bəzi müvəqqəti fərqlər xərc və ya gəlirin bir dövrdə uçot mənfəətinə, digər dövrdə isə vergi tutulan mənfəətə 
daxil olunması zamanı yaranır. Belə müvəqqəti fərqlər adətən vaxt fərqləri kimi təsvir olunur. Aşağıda vergi 
tutulan müvəqqəti fərqlər olan və bu səbəbdən təxirə salınmış vergi öhdəliklərinin yaranmasına səbəb olan bu 
növ müvəqqəti fərqlərə misal verilmişdir:  

(a) faiz gəliri vaxta proporsional olaraq uçot mənfəətinə daxil edilir, lakin bəzi yurisdiksiyalarda vergi 
tutulan mənfəətə pul vəsaitləri əldə olunduqda daxil edilə bilər. Belə gəlirlərlə əlaqədar balansda 
tanınan hər hansı debitor borcunun vergi bazası sıfırdır, belə ki, gəlirlər pul vəsaitləri əldə olunana 
qədər vergi tutulan mənfəətə təsir göstərmir; 

(b) vergi tutulan mənfəətin (vergi zərərinin) müəyyən olunmasında istifadə olunan amoprtizasiya uçot 
mənfəətinin müəyyən olunmasında istifadə olunan amoprtizasiyadan fərqlənə bilər. Müvəqqəti fərq, 
aktivin balans dəyəri ilə cari və keçmiş dövrlərin vergi tutulan mənfəətinin müəyyən olunmasında vergi 
orqanları tərəfindən yol verilən bütün çıxılmalar nəzərə alınmaqla aktivin faktiki dəyərinə bərabər olan 
onun vergi bazası arasında olan fərqdir. Vergi tutulan müvəqqəti fərq, vergi amortizasiyası 
sürətləndikdə (vergi amortizasiyası uçot amortizasiyasından yavaş olarsa, çıxılan müvəqqəti fərq 
yaranır və təxirə salınmış vergi aktivində ifadə olunur) yaranır və təxirə salınmış vergi öhdəliyində 
ifadə olunur; və 

(c) təcrübə-kоnstruktоr işləri üzrə xərclər gələcək dövrlər ərzində uçot mənfəətinin müəyyən olunmasında 
kapitallaşdırıla və amortizasiya oluna, lakin onların çəkildiyi dövrdə vergi tutulan mənfəətin müəyyən 
olunmasında çıxıla bilər. Belə xərclərin vergi bazası sıfıra bərabərdir, belə ki, onlar artıq vergi tutulan 
mənfəətdən çıxılmışdır. Müvəqqəti fərq, təcrübə-kоnstruktоr işləri üzrə xərclərin balans dəyəri ilə 
onların sıfıra bərabər vergi bazası arasında olan fərqdir. 

18 Müvəqqəti fərqlər həmçinin aşağıdakı hallarda yaranır:  

(a) vergi məqsədləri üçün heç bir ekvivalent düzəliş edilmədən, müəssisələrin birləşməsinin ilkin dəyəri 
ədalətli dəyəri ilə alınan müəyyən edilə bilən aktivlərin və ədalətli dəyəri ilə qəbul edilən müəyyən 
edilə bilən öhdəliklərin tanınması ilə bölüşdürüldükdə (bax. maddə 19); 
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(b) aktivlər, vergi məqsədləri üçün heç bir ekvivalent düzəliş edilmədən, yenidən qiymətləndirildikdə (bax. 
maddə 20); 

(c) müəssisələrin birləşməsi zamanı qudvil yarandıqda (bax. maddələr 21 və 32); 

(ç) misal üçün, müəssisə aktivlərlə əlaqədar vergi tutulmayan hökumət subsidiyalarından səmərə əldə edən 
zaman olduğu kimi, ilkin tanınmada aktiv və ya öhdəliyin vergi bazası onların ilkin balans dəyərindən 
fərqləndikdə (bax. maddələr 22 və 33); və ya 

(d) törəmə və  asılı müəssisələrinə, filiallara və ya birgə müəssisələrdə iştirak paylarına investisiyaların 
balans dəyəri  investisiya və ya iştirak paylarının vergi bazasından fərqləndikdə (bax. maddələr 38–45). 

Müəssisələrin birləşməsi 

19 Müəssisələrin birləşməsinin ilkin dəyəri alış tarixində ədalətli dəyəri ilə alınan müəyyən edilə bilən aktivlərin və 
ədalətli dəyəri ilə qəbul edilən müəyyən edilə bilən öhdəliklərin tanınması ilə bölüşdürülür. Müvəqqəti fərqlər, 
müəssisələrin birləşməsi ədalətli dəyəri ilə alınan müəyyən edilə bilən aktivlərin və ədalətli dəyəri ilə qəbul 
edilən müəyyən edilə bilən öhdəliklərin vergi bazasına təsir göstərmədikdə və ya fərqli şəkildə təsir göstərdikdə 
yaranır. Məsələn, aktivin balans dəyəri ədalətli dəyərə qədər artdıqda, vergi bazası isə əvvəlki sahib üçün xərclər 
səviyyəsində qaldıqda,  təxirə salınmış vergi öhdəliyinin yaranması ilə nəticələnən vergi tutulan müvəqqəti fərq 
yaranır. Yaranan təxirə salınmış vergi öhdəliyi qudvilə təsir göstərir (bax. maddə 66). 

Ədalətli dəyəri ilə uçota alınan aktivlər 

20 MHBS-ları bəzi aktivlərin ədalətli dəyəri ilə uçota alınmasına və ya yenidən qiymətləndirilməsinə yol verir və ya 
bunu tələb edir (məsələn, bax.“Torpaq, tikili və avadanlıqlar“ adlı 16 №-li,“Qeyri-maddi aktivlər“ adlı 38 №-
li,“Maliyyə alətləri: Tanınma və  ölçülmə“ adlı 39 №-li və“İnvestisiya mülkiyyəti“ adlı 40 №-li MUBS). Bəzi 
yurisdiksiyalarda aktivin ədalətli dəyəri ilə yenidən qiymətləndirilməsi və ya digər şəkildə yenidən hesablanması 
cari dövr üzrə vergi tutulan mənfəətə (vergi zərərinə) təsir göstərir. Bunun nəticəsində, aktivin vergi bazasına 
düzəliş edilir və heç bir müvəqqəti fərq yaranmır. Digər yurisdiksiyalarda aktivin yenidən qiymətləndirilməsi və 
ya digər şəkildə yenidən hesablanması yenidən qiymətləndirmə və ya yenidən hesablanma dövründə vergi 
tutulan mənfəətə təsir göstərmir və nəticə etibarilə aktivin vergi bazasına düzəliş edilmir. Buna baxmayaraq, 
gələcəkdə balans dəyərinin bərpa olunması müəssisəyə vergi tutulan iqtisadi səmərələrin daxil olması ilə ifadə 
olunacaq və vergi məqsədləri üçün çıxılacaq məbləğ bu iqtisadi səmərələrin məbləğindən fərqli olacaq. Yenidən 
qiymətləndirilmiş aktivin balans dəyəri ilə onun vergi bazası arasındakı fərq müvəqqəti fərqdir və təxirə salınmış 
vergi öhdəliyi və ya aktivinin yaranması ilə nəticələnəcək. Bu, hətta aşağıdakı hallarda doğrudur:  

(a) müəssisənin aktivi satmaq niyyəti yoxdur. Belə hallarda, aktivin yenidən qiymətləndirilmiş balans 
dəyəri onun istifadə olunması vasitəsilə bərpa olunacaq və bu, gələcək dövrlərdə vergi məqsədləri üçün 
yol veriləcək amortizasiya çıxılmalarından yüksək olan vergi tutulan mənfəət yaradacaq; və ya 

(b) kapitalın artımı üzrə vergi, aktivin satışından əldə edilən gəlirin analoji aktivlərə investisiya qoyulduğu 
təqdirdə təxirə salınmışdır. Belə hallarda, vergi, nəticə etibarilə analoji aktivlərin satışı və ya istifadəsi 
üzrə ödənilməlidir. 

Qudvil 

21 Müəssisələrin birləşməsində yaranan qudvil, alınan müəssisənin müəyyən edilə bilən aktivləri, öhdəlikləri və 
şərti öhdəliklərinin xalis ədalətli dəyərində alıcının iştirak payının birləşmənin dəyərindən artıq olan məbləği 
kimi qiymətləndirilir. Bir çox vergi orqanları, vergi tutulan mənfəətin müəyyən olunması zamanı çıxılan xərclər 
kimi qudvilin balans dəyərində azalmalara yol vermir. Bundan əlavə, belə yurisdiksiyalarda, qudvilin dəyəri 
törəmə müəssisə biznesini satdıqda adətən azaldıla bilməz. Belə yurisdiksiyalarda qudvilin vergi bazası sıfıra 
bərabərdir. Qudvilin balans dəyəri ilə onun sıfıra bərabər vergi bazası arasında hər hansı fərq vergi tutulan 
müvəqqəti fərqdir. Lakin, bu Standart, qudvil qalıq kimi qiymətləndirildiyi, təxirə salınmış vergi öhdəliyinin 
tanınması isə onun balans dəyərini artıracağı üçün yaranan təxirə salınmış vergi öhdəliyinin tanınmasına yol 
vermir.   

21A Qudvilin ilkin tanınmasından yarandığı üçün tanınmayan təxirə salınmış vergi öhdəliyində sonrakı azalmalar, 
həmçinin qudvilin ilkin tanınmasından yaranan kimi qiymətləndirilir və bu səbəbdən 15-ci maddənin (a) bəndinə 
əsasən tanınmır. Məsələn, müəssisələrin birləşməsi zamanı əldə olunan qudvilin dəyəri 100, vergi bazası isə 
sıfırdırsa, 15-ci maddənin (a) bəndi müəssisə tərəfindən yaranan təxirə salınmış vergi öhdəliyinin tanınmasını 
qadağan edir. Əgər müəssisə daha sonra həmin qudvil üzrə 20-yə bərabər dəyərdən düşmə zərərini tanıyarsa, 
qudvil ilə əlaqədar vergi tutulan müvəqqəti fərqlərin məbləği 100-dən 80-ə qədər azaldılır və bu, tanınmayan 
təxirə salınmış vergi öhdəliyinin dəyərində azalma ilə nəticələnir. Tanınmayan təxirə salınmış vergi öhdəliyinin 
dəyərindəki bu azalma, həmçinin qudvilin ilkin tanınması ilə əlaqədar yaranan kimi qiymətləndirilir və bu 
səbəbdən onun tanınması 15-ci maddənin (a) bəndinə əsasən qadağan olunur. 
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21B Lakin, qudvil ilə əlaqədar vergi tutulan müvəqqəti fərqlər üçün təxirə salınmış vergi öhdəlikləri, onların qudvilin 
ilkin tanınmasından yaranmadığı dərəcədə tanınır. Məsələn, müəssisələrin birləşməsi zamanı əldə olunan 
qudvilin dəyəri 100-ə bərabərdirsə və bu dəyər alış ilindən başlayaraq vergi məqsədləri üçün hər il 20% dərəcə 
ilə azaldıla bilərsə, qudvilin vergi bazası ilkin tanınma zamanı 100, alış ilinin sonunda isə 80-dir. Alış ilinin 
sonunda qudvilin balans dəyəri dəyişmədən 100 olaraq qalmışsa, həmin ilin sonunda 20-yə bərabər vergi tutulan 
müvəqqəti fərq yaranır. Vergi tutulan müvəqqəti fərqlər qudvilin ilkin tanınması ilə əlaqədar olmadığı üçün, 
yaranan təxirə salınmış vergi öhdəliyi tanınır. 

Aktiv və ya öhdəliyin ilkin tanınması  

22 Aktiv və ya öhdəliyin ilkin tanınması üzrə müvəqqəti fərq, misal üçün aktivin tam dəyəri və ya onun bir hissəsi 
vergi məqsədləri üçün azaldıla bilməzsə, yarana bilər. Belə müvəqqəti fərq üzrə uçot metodu, aktiv və ya 
öhdəliyin ilkin tanınmasına gətirib çıxaran əməliyyatın xarakterindən asılıdır:  

(a) müəssisələrin birləşməsi zamanı, müəssisə, hər hansı təxirə salınmış vergi öhdəliyi və ya aktivini 
tanıyır və bu, qudvilin məbləğinə və ya alınan müəssisənin müəyyən edilə bilən aktivləri, öhdəlikləri və 
şərti öhdəliklərinin xalis ədalətli dəyərində alıcının iştirak payının birləşmənin dəyərindən artıq olan 
məbləğinə təsir göstərir (bax. maddə 19); 

(b) əməliyyat uçot mənfəətinə və ya vergi tutulan mənfəətə təsir göstərərsə, müəssisə, hər hansı təxirə 
salınmış vergi öhdəliyi və ya aktivini və mənfəət və zərər haqqında hesabatda alınan təxirə salınmış 
vergi xərclərini və ya gəlirini tanıyır (bax. maddə 59); 

(c) əməliyyat müəssisələrin birləşməsi deyilsə və uçot mənfəətinə və ya vergi tutulan mənfəətə təsir 
göstərmirsə, 15 və 24-cü maddələrdə göstərilən istisnaların mövcud olmadığı təqdirdə, müəssisə, 
yaranan təxirə salınmış vergi öhdəliyi və ya aktivini tanıyacaq və aktiv və ya öhdəliyin balans dəyərinə 
həmin məbləğə bərabər düzəliş edəcəkdir. Belə düzəlişlər maliyyə hesabatlarının şəffaflığını azaldacaq.  
Beləliklə, bu Standart müəssisənin nə ilkin tanınma zamanı, nə də daha sonra yaranan təxirə salınmış 
vergi öhdəliyi və ya aktivini tanımasına yol vermir (aşağıdakı misala bax.). Bundan əlavə, müəssisə, 
aktiv köhnəldikcə, tanınmayan təxirə salınmış vergi öhdəliyi və ya aktivində sonrakı dəyişiklikləri 
tanımır.   

22-ci maddənin (c) bəndini şərh edən misal 

Müəssisə, dəyəri 1,000 olan aktivi beş ilə bərabər faydalı ömrü boyunca istifadə etmək və daha sonra sıfıra 
bərabər ləğv olunma dəyəri ilə onu satmaq niyyətindədir. Vergi dərəcəsi 40%-dir. Aktivin amortizasiyası vergi 
məqsədləri üçün çıxıla bilməz. Satış zamanı kapitalda yaranan hər hansı artımdan vergi tutulmayacaq, azalma 
isə çıxılmayacaq. 

 Aktivin balans dəyəri bərpa olunduqca,  müəssisə, 1,000-ə bərabər vergi tutulan mənfəət qazanacaq və 400-ə 
bərabər vergi ödəyəcəkdir. Müəssisə, 400-ə bərabər yaranan təxirə salınmış vergi öhdəliyini tanımır, belə ki, o 
aktivin ilkin tanınmasından yaranır. 
 Növbəti ildə aktivin balans dəyəri 800-dür. 800-ə bərabər vergi tutulan mənfəətin qazanılması zamanı 
müəssisə, 320-yə bərabər vergi ödəyəcəkdir. Müəssisə, 320-yə bərabər yaranan təxirə salınmış vergi öhdəliyini 
tanımır, belə ki, o aktivin ilkin tanınmasından yaranır. 

 

23 “Maliyyə alətləri: Təqdimat” 32 №-li MUBS-a əsasən qarışıq maliyyə alətinin emitenti (məsələn, konvertasiya 
olunan istiqraz), alətin öhdəlik komponentini öhdəlik kimi, kapital komponentini isə kapital kimi təsnifləşdirir. 
Bəzi yurisdiksiyalarda öhdəlik komponentinin vergi bazası ilkin tanınma zamanı öhdəlik və kapital 
komponentlərinin ilkin balans dəyərinə bərabərdir. Vergi tutulan müvəqqəti fərq, kapital komponentinin öhdəlik 
komponentindən ayrıca ilkin tanınmasından yaranır. Beləliklə, 15-ci maddənin (b) bəndində müəyyən olunan 
istisna tətbiq olunmur. Nəticə etibarilə, müəssisə yaranan təxirə salınmış vergi öhdəliyini tanıyır. 61-ci maddəyə 
uyğun olaraq, təxirə salınmış vergi birbaşa kapital komponentinin balans dəyərinə hesablanır. 58-ci maddəyə 
uyğun olaraq, təxirə salınmış vergi öhdəliyində sonrakı dəyişikliklər mənfəət və zərər haqqında hesabatda təxirə 
salınmış vergi xərcləri (gəliri) kimi tanınır. 

Çıxıla bilən müvəqqəti fərqlər 
24 Aşağıdakı şərtlərə cavab verən əməliyyatda aktiv və ya öhdəliyin ilkin tanınmasından yaranmazsa, təxirə 

salınmış vergi aktivi, çıxılan müvəqqəti fərqin istifadə oluna biləcəyi vergi tutulan mənfəətin əldə 
olunacağının ehtimal olunduğu təqdirdə çıxılan bütün müvəqqəti fərqlər üçün tanınmalıdır:  
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(a) müəssisələrin birləşməsi olmayan; və 

(b) əməliyyatın həyata keçirildiyi anda nə uçot mənfəətinə, nə də vergi tutulan mənfəətə (vergi 
zərərinə) təsir göstərməyən. 

Lakin, törəmə və  asılı müəssisələrinə, filiallara və birgə müəssisələrdə iştirak paylarına investisiyalar ilə 
əlaqədar çıxıla bilən müvəqqəti fərqlər üçün təxirə salınmış vergi aktivi 44-cü maddəyə uyğun olaraq 
tanınmalıdır. 

25 Öhdəliyin tanınması, müəssisədən iqtisadi səmərələri ifadə edən ehtiyatların (resursların) xaric olması şəklində 
balans dəyərinin gələcək dövrlərdə ödənilməsini nəzərdə tutur. Ehtiyatlar (resurslar) xaric olduqda, onların tam 
dəyəri və ya dəyərinin bir hissəsi öhdəliyin tanındığı dövrdən sonrakı dövrün vergi tutulan mənfəətinin müəyyən 
olunmasında çıxıla bilər. Belə hallarda, müvəqqəti fərq öhdəliyin balans dəyəri və onun vergi bazası arasında 
mövcuddur. Müvafiq olaraq, vergi tutulan mənfəətin müəyyən olunmasında vergi öhdəliyinin həmin hissəsinin 
çıxılmasına yol verildiyi gələcək dövrlərdə bərpa olunacaq mənfəət vergisi ilə əlaqədar təxirə salınmış vergi 
aktivi yaranır. Eyni şəkildə, aktivin balans dəyəri və onun vergi bazasından kiçikdirsə, bu fərq gələcək dövrlərdə 
bərpa olunacaq mənfəət vergisi ilə əlaqədar təxirə salınmış vergi aktivi yaradır.  

Misal 

Müəssisə hesablanmış zəmanət xərcləri üzrə 100-ə bərabər öhdəlik tanıyır. Müəssisə iddialar üzrə ödənişləri 
həyata keçirməyənə qədər, zəmanət xərcləri vergi məqsədləri üçün çıxıla bilməz. Vergi dərəcəsi 25%-dir. 

Öhdəliyin vergi bazası sıfırdır (həmin öhdəlik üzrə gələcək dövrlərdə vergi məqsədləri üçün çıxılacaq məbləğ 
çıxılmaqla, 100-ə bərabər balans dəyəri). Öhdəliyin balans dəyəri ilə ödənilməsi zamanı, müəssisə, gələcək 
vergi tutulan mənfəətini 100-ə bərabər məbləğə və, beləliklə, gələcək vergi ödənişlərini 25-ə bərabər məbləğə 
azaldacaq (25%-lə 100). 100-ə bərabər balans dəyəri ilə sıfıra bərabər vergi bazası arasında fərq 100-ə 
bərabər çıxılan müvəqqəti fərqdir. Beləliklə, müəssisə, onun vergi ödənişlərində azalmadan səmərə əldə etmək 
üçün gələcək dövrlərdə kifayət qədər vergi tutulan mənfəət qazanacağı ehtimal olunarsa, 25-ə bərabər (25%-lə 
100) təxirə salınmış vergi aktivini tanıyır.   

 

26 Aşağıda təxirə salınmış vergi aktivlərinin yaranmasına səbəb olan çıxıla bilən müvəqqəti fərqlərə misal 
verilmişdir:  

(a) pensiya təminatı xərcləri, uçot mənfəətinin müəyyən olunmasında işçi xidmət göstərdikcə, lakin vergi 
tutulan mənfəətin müəyyən olunmasında müəssisə tərəfindən ya pensiya fonduna ayırmalar edildikdə, 
ya da pensiya ödənişləri həyata keçirildikdə çıxıla bilər. Müvəqqəti fərq öhdəliyin balans dəyəri və 
onun vergi bazası arasında mövcuddur; öhdəliyin vergi bazası adətən sıfıra bərabərdir. Belə çıxılan 
müvəqqəti fərq təxirə salınmış vergi aktivi ilə ifadə olunur, belə ki, iqtisadi səmərələr, ayırmalar 
edildikdə, ya da pensiya ödənişləri həyata keçirildikdə müəssisəyə vergi tutulan mənfəətdən çıxılmalar 
şəklində daxil olacaq; 

(b) tədqiqat xərcləri, çəkildiyi dövrün uçot mənfəətinin müəyyən olunmasında xərc kimi tanınır, lakin 
onların vergi tutulan mənfəətin (vergi zərərinin) müəyyən olunması zamanı çıxılmasına daha gec dövrə 
qədər yol verilməyə bilər. Vergi orqanlarının gələcək dövrlərdə çıxılmasına yol verəcəyi məbləği əks 
etdirən tədqiqat xərclərinin vergi bazası ilə sıfıra bərabər balans dəyəri arasındakı fərq təxirə salınmış 
vergi aktivinin yaranması ilə nəticələnən çıxılan müvəqqəti fərqdir; 

(c) müəssisələrin birləşməsinin ilkin dəyəri alış tarixində ədalətli dəyəri ilə alınan müəyyən edilə bilən 
aktivlərin və ədalətli dəyəri ilə qəbul edilən müəyyən edilə bilən öhdəliklərin tanınması ilə 
bölüşdürülür. Qəbul edilən öhdəlik alış tarixində tanındıqda, lakin əlaqədar xərclər vergi tutulan 
mənfəətin müəyyən olunmasında daha gec dövrə qədər çıxılmadıqda təxirə salınmış vergi aktivinin 
yaranması ilə nəticələnən çıxılan müvəqqəti fərq yaranır. Təxirə salınmış vergi aktivi həmçinin, alınan 
müəyyən edilə bilən aktivin ədalətli dəyəri onun vergi bazasından az olduqda yaranır. Hər iki halda, 
alınan təxirə salınmış vergi aktivi qudvilə təsir göstərir (bax. maddə 66); və 

(ç) bəzi aktivlər ədalətli dəyəri ilə uçota alına və ya, vergi məqsədləri üçün heç bir ekvivalent düzəliş 
edilmədən, yenidən qiymətləndirilə bilər (bax. maddə 20). Çıxılan müvəqqəti fərq aktivin vergi bazası 
onun balans dəyərindən artıq olduqda yaranır. 

27 Çıxıla bilən müvəqqəti fərqlərin bərpa olunması gələcək dövrlərdə vergi tutulan mənfəətin müəyyən 
olunmasında azalmalar ilə nəticələnir. Lakin, müəssisə yalnız çıxılmaların əvəzləşdirilə biləcəyi kifayət qədər 
vergi tutulan mənfəət qazanarsa, vergi ödənişlərində azalmalar kimi iqtisadi səmərə əldə edəcək. Beləliklə, 
müəssisə təxirə salınmış vergi aktivini çıxılan müvəqqəti fərqin istifadə oluna biləcəyi vergi tutulan mənfəətin 
əldə olunacağının ehtimal olunduğu təqdirdə tanıyır. 
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28 Çıxılan müvəqqəti fərqin istifadə oluna biləcəyi vergi tutulan mənfəətin əldə olunacağı, bərpası gözlənilən eyni 
vergi orqanına və eyni vergi tutulan müəssisəyə aid kifayət qədər vergi tutulan müvəqqəti fərqlər mövcud 
olduqda ehtimaldır:  

(a) çıxılan müvəqqəti fərqin gözlənilən bərpası ilə eyni dövrdə; və ya 

(b) təxirə salınmış vergi aktivindən yaranan vergi zərərinin keçirilməsi mümkün olan keçmiş və ya gələcək 
dövrlərdə. 

Belə hallarda, təxirə salınmış vergi aktivi çıxıla bilən müvəqqəti fərqlərin yarandığı dövrdə tanınır.  

29 Eyni vergi orqanına və eyni vergi tutulan müəssisəyə aid kifayət qədər vergi tutulan müvəqqəti fərqlər mövcud 
olmadıqda, təxirə salınmış vergi aktivi:  

(a) çıxılan müvəqqəti fərqin bərpası ilə eyni dövrdə, eyni vergi orqanına və eyni vergi tutulan müəssisəyə 
aid kifayət qədər vergi tutulan müvəqqəti fərqlərin mövcud olması ehtimal olunduqda (və ya təxirə 
salınmış vergi aktivindən yaranan vergi zərərinin keçirilməsi mümkün olan keçmiş və ya gələcək 
dövrlərdə) tanınır. Gələcək dövrlərdə kifayət qədər vergi tutulan mənfəət əldə edib-etməyəcəyini 
qiymətləndirərkən, müəssisə, gələcək dövrlərdə yaranması gözlənilən çıxıla bilən müvəqqəti fərqlərin 
nəticəsi olan vergi tutulan məbləğləri nəzərə almır, belə ki, bu çıxıla bilən müvəqqəti fərqlərdən 
yaranan təxirə salınmış vergi aktivi öz istifadəsi üçün gələcək vergi tutulan mənfəət tələb edəcək; və ya 

(b) müəssisə, müvafiq dövrlərdə vergi tutulan mənfəət yaradacaq vergiləri planlamaq imkanlarına sahib 
olduqda tanınır. 

30 Vergiləri planlamaq imkanları, keçmiş dövrdən keçirilən vergi zərəri və ya vergi kreditinin müddəti bitənə qədər, 
müəyyən dövrdə vergi tutulan mənfəətin yaradılması və ya artırılması üçün müəssisənin görəcəyi tədbirlərdir. 
Misal üçün, bəzi yurisdiksiyalarda, vergi tutulan mənfəət aşağıdakı şəkildə yaradıla və ya artırıla bilər:  

(a) faiz gəliri üzrə əldə olunmuş məbləğlər və ya əldə olunacaq məbləğlər əsasında verginin tutulması 
variantlarından birinin seçilməsi vasitəsilə; 

(b) vergi tutulan mənfəətdən müəyyən çıxılmalar üzrə iddianın təxirə salınması ilə; 

(c) dəyəri artmış, lakin vergi bazasının bu artımı əks etdirməsi üçün düzəliş edilməmiş aktivlərin satışı və, 
mümkündür ki, geriyə icarəsi yolu ilə; və 

(ç) vergi tutulan gəlir yaradan digər investisiyanın alınması məqsədilə, vergi tutulmayan gəlir yaradan 
aktivin satılması vasitəsilə (bəzi yurisdiksiyalarda gəbul edilən dövlət istiqrazları kimi). 

Vergiləri planlamaq imkanları vergi tutulan mənfəəti sonrakı dövrdən daha erkən dövrə keçirdikdə, keçmiş 
dövrdən keçirilən vergi zərəri və ya vergi kreditinin istifadəsi hələ də gələcəkdə müvəqqəti fərqlər yaradan 
mənbələr ilə əlaqədar olmayan mənbələrdən vergi tutulan gələcək mənfəətin mövcud olmasından asılıdır. 

31 Müəssisədə əvvəlki dövrdə uçota alınan zərərlər olduqda, o 35 və 36-cı maddələrdə göstərilən təlimatlardan 
istifadə edir. 

32 [Çıxarılmışdır] 

Aktiv və ya öhdəliyin ilkin tanınması 

33 Aktivin ilkin tanınması zamanı təxirə salınmış vergi aktivinin yarandığı hallardan biri, aktiv ilə əlaqədar vergi 
tutulmayan hökumət subsidiyasının aktivin balans dəyərinin hesablanması zamanı çıxıldığı, lakin vergi 
məqsədləri üçün aktivin amortizasiya olunan dəyərindən (başqa sözlə, onun vergi bazasından) çıxılmadığı, 
haldır; aktivin balans dəyəri onun vergi bazasından kiçikdir və bu, çıxılan müvəqqəti fərqin yaranmasına səbəb 
olur. Hökumət subsidiyaları həmçinin, təxirə salınmış gəlir kimi təqdim oluna bilər. Bu halda təxirə salınmış 
gəlir ilə onun sıfıra bərabər vergi bazası arasında fərq, çıxılan müvəqqəti fərqdir. Hansı təqdimat metodunu 
seçməsindən asılı olmayaraq, müəssisə, 22-ci maddədə göstərilən səbəbə görə, yaranan təxirə salınmış vergi 
aktivini tanımır. 

İstifadə olunmamış vergi zərərləri və vergi kreditləri 
34 Gələcək dövrlərə keçirilmiş istifadə olunmamış vergi zərərləri və ya vergi kreditləri üçün təxirə salınmış 

vergi aktivi, bunların qarşısında istifadə oluna biləcəyi vergi tutulan gələcək mənfəətin mövcud olacağının 
ehtimal olunduğu dərəcədə tanınmalıdır. 

35 Gələcək dövrlərə keçirilmiş istifadə olunmamış vergi zərərləri və ya vergi kreditlərindən yaranan təxirə salınmış 
vergi aktivlərinin tanınması üçün meyarlar, çıxıla bilən müvəqqəti fərqlərdən yaranan təxirə salınmış vergi 
aktivlərinin tanınması üçün meyarlar ilə eynidir.  Lakin, istifadə olunmamış vergi zərərlərinin mövcudluğu vergi 
tutulan gələcək mənfəətin əldə olunmayacağının mümkün olmasının əsaslı dəlilidir. Beləliklə, müəssisədə 
əvvəlki dövrdə uçota alınan zərərlər olduqda, o istifadə olunmamış vergi zərərləri və ya vergi kreditlərindən 
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yaranan təxirə salınmış vergi aktivini, müəssisənin kifayət qədər vergi tutulan müvəqqəti fərqlərə malik olması 
və ya istifadə olunmamış vergi zərərləri və ya vergi kreditlərinin qarşısında istifadə oluna biləcəyi kifayət qədər 
vergi tutulan gələcək mənfəətin mövcud olmasının digər inandırıcı səbəblərinin olduğu dərəcədə tanıyır. Belə 
hallarda, 82-ci maddə təxirə salınmış vergi aktivinin məbləğinin və onun tanınmasını dəstəkləyən dəlillərin 
xarakterinin açıqlanmasını tələb edir. 

36 Istifadə olunmamış vergi zərərləri və ya vergi kreditlərinin qarşısında istifadə edə biləcəyi vergi tutulan 
mənfəətin mövcud olacağı ehtimalının qiymətləndirilməsi zamanı müəssisə aşağıdakı meyarları nəzərə alır:  

(a) müəssisənin istifadə olunmamış vergi zərəri və ya vergi kreditinin müddəti bitənə qədər onların 
qarşısında istifadə oluna biləcək vergi tutulan məbləğlər ilə nəticələnəcək eyni vergi orqanına və eyni 
vergi tutulan müəssisəyə aid kifayət qədər vergi tutulan müvəqqəti fərqlərə malik olması; 

(b) istifadə olunmamış vergi zərəri və ya vergi kreditinin müddəti bitənə qədər müəssisənin vergi tutulan 
mənfəət əldə edəcəyi ehtimalının mövcud olması; 

(c) istifadə olunmamış vergi zərərlərinin təkrarlanması ehtimalı kiçik olan qeyri-müəyyən səbəblərdən 
yaranması; və 

(ç) müəssisənin istifadə olunmamış vergi zərərləri və ya vergi kreditlərinin istifadə oluna biləcəyi dövrdə 
vergi tutlan mənfəət yaradacaq vergiləri planlamaq imkanlarına (bax. maddə 30) malik olması. 

Istifadə olunmamış vergi zərərləri və ya vergi kreditlərinin qarşısında istifadə oluna biləcək vergi tutulan 
mənfəətin əldə olunmayacağının ehtimal olunduğu dərəcədə təxirə salınmış vergi aktivi tanınmır.   

Tanınmayan təxirə salınmış vergi aktivlərinin yenidən 
qiymətləndirilməsi 

37 Hər balans hesabatı tarixinə müəssisə, tanınmamış təxirə salınmış vergi aktivlərini yenidən qiymətləndirir. 
Müəssisə, əvvəllər tanınmamış təxirə salınmış vergi aktivini gələcək vergi tutulan mənfəətin təxirə salınmış vergi 
aktivinin bərpa olunmasına yol verəcəyinin ehtimal olunduğu dərəcədə tanıyır. Misal üçün, ticarət şərtlərinin 
yaxşılaşması təxirə salınmış vergi aktivinin 24 və 34-cü maddələrdə müəyyən edilən tanınma meyarına cavab 
verməsi üçün müəssisənin gələcəkdə kifayət qədər vergi tutulan mənfəət qazanacağı ehtimalını artırır. Digər 
misal, müəssisənin təxirə salınmış vergi aktivlərini müəssisələrin birləşməsinin baş verdiyi tarixdə və ya ondan 
sonra yenidən qiymətləndirdiyi haldır (bax. maddələr 67 və 68). 

Törəmə və  asılı müəssisələrinə, filiallara və birgə müəssisələrdə 
iştirak paylarına investisiyalar  

38 Müvəqqəti fərqlər törəmə və  asılı müəssisələrinə, filiallara və birgə müəssisələrdə iştirak paylarına 
investisiyaların (yəni, qudvilin balans dəyəri daxil olmaqla, əsas müəssisənin və ya investorun törəmə 
müəssisənin, filialın,  asılı müəssisəsinin və ya investisiya obyektinin xalis aktivlərində payı) balans dəyərinin 
investisiya və ya iştirak payının vergi bazasından (çox vaxt faktiki dəyərə bərabər olan) fərqli olduqda yaranır. 
Belə fərqlər bir sıra müxtəlif şərtlərdə yaranır, misal üçün:  

(a) törəmə və  asılı müəssisələrində, filial və birgə müəssisələrdə bölüşdürülməmiş mənfəətin mövcud 
olması; 

(b) əsas müəssisə və onun törəmə müəssisəsi müxtəlif ölkələrdə yerləşdirildikdə xarici valyuta 
məzənnələrində dəyişikliklər; və 

(c)  asılı müəssisəsinə investisiyanın balans dəyərinin onun bərpa edilə bilən məbləğinə qədər azalması. 

Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarında müvəqqəti fərq, əsas müəssisə investisiyanı öz maliyyə 
hesabatlarında faktiki dəyəri və ya yenidən qiymətləndirilmiş dəyəri ilə uçota alarsa, fərdi maliyyə hesabatlarında 
investisiya ilə bağlı müvəqqəti fərqdən fərqlənə bilər. 

39 Aşağıdakı hər iki şərtə cavab verən hissəsi istisna olmaqla, müəssisə, törəmə və  asılı müəssisələrinə, 
filiallara və birgə müəssisələrdə iştirak paylarına investisiyalar ilə əlaqədar bütün vergi tutulan müvəqqəti 
fərqlər üzrə təxirə salınmış vergi öhdəliyini tanımalıdır:  
(a) əsas müəssisə, investor və ya sahibkar müvəqqəti fərqin bərpa olunmasının vaxt üzrə 

paylanmasını idarə edə bilər; və 
(b) müvəqqəti fərqin yaxın gələcəkdə bərpa olunmayacağı ehtimalı var. 

40 Əsas müəssisə törəmə müəssisəsinin dividend siyasətinə nəzarət etdiyi üçün, o investisiya ilə əlaqədar müvəqqəti 
fərqlərin bərpa olunmasının vaxtını idarə edə bilər (yalnız bölüşdürülməmiş mənfəətdən yaranan deyil, o 
cümlədən valyutanın keçirilməsi zamanı hər hansı məzənnə fərqlərindən yaranan müvəqqəti fərqlər daxil 
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olmaqla). Bundan əlavə, müvəqqəti fərqlər bərpa olunduqda ödənilməli olacaq mənfəət vergisinin məbləğini 
müəyyən etmək çox vaxt məqsədəuyğun olmayacaq. Beləliklə, əsas müəssisə həmin mənfəətin yaxın gələcəkdə 
paylanmayacağını müəyyən etdikdə, təxirə salınmış vergi öhdəliyini tanımır. Eyni mülahizələr filiallara 
investisiyalarda tətbiq olunur. 

41 Müəssisənin qeyri-monetar aktiv və öhdəlikləri onun əməliyyat valyutasında qiymətləndirilir (bax. “Xarici 
valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri” adlı 21 №-li MUBS). Müəssisənin vergi tutulan mənfəəti və ya 
vergi zərəri (və beləliklə, onun qeyri-monetar aktiv və öhdəliklərinin vergi bazası) fərqli valyutada müəyyən 
olunarsa, məzənnədə dəyişikliklər təxirə salınmış vergi öhdəliyi və ya (24-cü maddəyə uyğun olaraq) aktivinin 
tanınması ilə nəticələnən müvəqqəti fərqlərə səbəb olur. Yaranan təxirə salınmış vergi mənfəət və ya zərər 
hesabının debetinə və ya kreditinə yazılır (bax. maddə 58). 

42  Asılı müəssisəsinə investisiya qoyan investor həmin müəssisəni idarə etmir və adətən onun dividend siyasətini 
müəyyən etmək iqtidarında deyil. Beləliklə,  asılı müəssisəsinin mənfəətinin yaxın gələcəkdə paylanmamasını 
tələb edən razılaşmanın olmadığı təqdirdə, investor, onun  asılı müəssisəsinə investisiya qoyuluşu ilə əlaqədar 
vergi tutulan müvəqqəti fərqlərdən yaranan təxirə salınmış vergi öhdəliyini tanıyır. Bəzi hallarda, investor, onun  
asılı müəssisəsinə investisiyasının dəyərinin bərpa olunduğu halda ödəməli olduğu vergi məbləğini müəyyən edə 
bilməyəcək. Lakin, bu məbləğin müəyyən mimimal məbləğə bərabər və ya ondan artıq olacağını müəyyən 
edəcək. Belə hallarda, təxirə salınmış vergi öhdəliyi bu məbləğ ilə qiymətləndirilir. 

43 Birgə müəssisənin tərəfləri arasında razılaşma adətən mənfəətin bölüşdürülməsi məsələsinə toxunur və belə 
qərarların verilməsi üçün bütün sahibkarların, yoxsa onların müəyyən çoxluğunun razılığının tələb olunduğunu 
müəyyən edir. Sahibkar mənfəətin bölüşdürülməsinə nəzarət etdikdə və yaxın gələcəkdə mənfəətin 
bölüşdürülməsi ehtimal olunmadıqda , təxirə salınmış vergi öhdəliyi tanınmır. 

44 Müəssisə, törəmə və  asılı müəssisələrinə, filiallara və birgə müəssisələrdə iştirak paylarına investisiyalar 
ilə əlaqədar bütün çıxıla bilən müvəqqəti fərqlər üzrə təxirə salınmış vergi aktivini, yalnız və yalnız 
aşağıdakı ehtimalların mövcud olduğu dərəcədə tanımalıdır:  
(a) müvəqqəti fərqin yaxın gələcəkdə bərpa olunacağı; və 
(b) müvəqqəti fərqin qarşısında istifadə oluna biləcəyi vergi tutulan mənfəətin əldə olunacağı. 

45 Törəmə və  asılı müəssisələrinə, filiallara və birgə müəssisələrdə iştirak paylarına investisiyalar ilə əlaqədar 
bütün çıxıla bilən müvəqqəti fərqlər üzrə təxirə salınmış vergi aktivinin tanınması qərarının verilməsi zamanı 
müəssisə,  28-31-ci maddələrdə müəyyən olunan təlimatları rəhbər tutur. 

 Ölçülmə 

46 Cari və keçmiş dövrlər üzrə cari vergi öhdəlikləri (aktivləri) qüvvədə olan vergi dərəcələri əsasında vergi 
orqanlarına ödənilməli (və ya bərpa edilməli) olan məbləğ ilə qiymətləndirilməlidir. 

47 Təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri, balans hesabatı tarixinə qədər qüvvədə olan və ya mahiyyət 
etibarilə qüvvədə olan vergi dərəcələri (və vergi qanunvericiliyi) əsasında aktivin realizasiya olunduğu və 
ya öhdəliyin yerinə yetirildiyi dövrə tətbiq ediləcəyi gözlənilən vergi dərəcələri ilə qiymətləndirilməlidir. 

48 Cari və təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri adətən qüvvədə olan vergi dərəcələri (və vergi 
qanunvericiliyi) əsasında qiymətləndirilir. Lakin, bəzi yurisdiksiyalarda, hökumət tərəfindən vergi dərəcələri (və 
vergi qanunvericiliyi) ilə bağlı bəyanatlar, onlardan bir neçə ay sonra baş verə biləcək faktiki qəbul olunma 
substantiv təsirinə malikdir. Belə hallarda, vergi aktivləri və öhdəlikləri bəyan olunmuş vergi dərəcələri (və vergi 
qanunvericiliyi) əsasında qiymətləndirilir. 

49 Vergi tutulan mənfəətin müxtəlif səviyyələrinə müxtəlif vergi dərəcələri tətbiq olunduqda, təxirə salınmış vergi 
aktivləri və öhdəlikləri, müvəqqəti fərqlərin bərpası gözlənilən dövrlərin vergi tutulan mənfəətinə (vergi 
zərərinə) tətbiq edilməsi nəzərdə tutulan orta vergi dərəcələri əsasında qiymətləndirilir. 

50 [Çıxarılmışdır] 

51 Təxirə salınmış vergi aktivləri və təxirə salınmış vergi öhdəliklərinin ölçülməsi, müəssisənin balans 
hesabatı tarixində aktiv və öhdəliklərinin balans dəyərinin bərpa olunmasını və ya ödənilməsini nəzərdə 
tutduğu üsuldan asılı olaraq yaranacaq vergi nəticələrini əks etdirməlidir.    

52 Bəzi yurisdiksiyalarda, müəssisənin aktivin (öhdəliyin) balans dəyərini bərpa etməsi (ödəməsi) üsulu 
aşağıdakıların birinə və ya hər ikisinə təsir edə bilər:  

(a) müəssisə aktivin balans dəyərinin bərpa etdiyi və ya öhdəliyi yerinə yetirdiyi zaman tətbiq olunan vergi 
dərəcəsi; və 

(b) aktivin (öhdəliyin) vergi bazası. 
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Belə hallarda, müəssisə təxirə salınmış vergi aktivləri və təxirə salınmış vergi öhdəliklərini gözlənilən bərpa 
olunma və ya yerinə yetirilmə üsuluna uyğun olan vergi dərəcəsi və vergi bazası əsasında qiymətləndirir. 

Misal A 

Aktivin balans dəyəri 100, vergi bazası isə 60-dır. Aktiv satıldığı təqdirdə 20%-ə bərabər vergi dərəcəsi, digər 
gəlirlərə isə 30%-ə bərabər vergi dərəcəsi tətbiq olunur. 

Müəssisə, aktivi gələcəkdə istifadə olunma perspektivi olmadan satarsa, 8-ə bərabər ( 20%-lə 40)  və aktivi 
saxlayaraq onun balans dəyərini bu aktivin istifadəsi vasitəsilə bərpa etməyi nəzərdə tutursa, 12-yə bərabər 
(30%-lə 40) təxirə salınmış vergi öhdəliyini tanıyır. 

 

Misal B 

İlkin dəyəri 100 və balans dəyəri 80 olan aktiv 150-yə bərabər məbləğə qədər yenidən qiymətləndirilmişdir. 
Vergi məqsədləri üçün heç bir ekvivalent düzəliş edilməmişdir. Vergi məqsədləri üçün məcmu amortizasiya 30, 
vergi dərəcəsi isə 30%-dir. Aktiv faktiki dəyərindən artıq məbləğdə satılarsa, 30-a bərabər məcmu vergi 
amortizasiyası vergi tutulan mənfəətə daxil ediləcək, lakin faktiki dəyərdən artıq olan satış gəlirindən vergi 
tutulmayacaq. 

Aktivin vergi bazası 70 -ə bərabərdir və 80-ə bərabər vergi tutulan müvəqqəti fərq mövcuddur. Əgər müəssisə 
aktivin balans dəyərinin onun istifadəsi vasitəsilə bərpa edilməsini nəzərdə tutursa, 150-yə bərabər vergi 
tutulan mənfəət əldə etməlidir. Lakin bu zaman o, yalnız 70-ə bərabər amortizasiyanı çıxa bilər. Bu əsasda, 24-ə 
bərabər (30%-lə 80) təxirə salınmış vergi öhdəliyi mövcud olacaq. Əgər müəssisə aktivin balans dəyərinin onun 
150-yə bərabər məbləğlə dərhal satışı vasitəsilə bərpa edilməsini nəzərdə tutursa, onda təxirə salınmış vergi 
öhdəliyi aşağıdakı şəkildə hesablanacaq: 

 

  Vergi tutulan 
müvəqqəti fərq  Vergi dərəcəsi  

Təxirə salınmış 
vergi öhdəliyi 

Məcmu vergi amortizasiyası 30  30%  9 

İlkin dəyərdən artıq olan 
gəlirlər  50  sıfır  – 

Cəmi 80    9 

 

(Qeyd: 61-ci maddəyə uyğun olaraq, yenidən qiymətləndirmə nəticəsində yaranan əlavə təxirə salınmış vergi 
birbaşa kapital hesabına hesablanır) 

 

Misal C 

Aktiv faktiki dəyərdən artıq məbləğdə satıldığı halda, məcmu vergi amortizasiyasının vergi tutulan mənfəətə 
daxil edilməsi (30%-ə bərabər vergi dərəcəsi ilə), satış gəlirinə isə, inflyasiya dərəcəsinin uçota alınması ilə 
düzəliş edilmiş 110-a bərabər faktiki dəyər çıxılmaqla, 40%-ə bərabər vergi dərəcəsinin tətbiq olunacağı istisna 
olmaqla, göstəricilər B misalında olduğu kimidir. 

Əgər müəssisə aktivin balans dəyərinin onun istifadəsi vasitəsilə bərpa edilməsini nəzərdə tutursa, 150-yə 
bərabər vergi tutulan mənfəət əldə etməlidir. Lakin bu zaman o, yalnız 70-ə bərabər amortizasiyanı çıxa bilər. 
Bu əsasda, B misalında olduğu kimi, vergi bazası 70 -ə bərabərdir, 80-ə bərabər vergi tutulan müvəqqəti fərq və 
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Misal C 

24-ə bərabər (30%-lə 80) təxirə salınmış vergi öhdəliyi mövcuddur.  
Əgər müəssisə aktivin balans dəyərinin onun 150-yə bərabər məbləğlə dərhal satışı vasitəsilə bərpa edilməsini 
nəzərdə tutursa, onda 110-a bərabər indeksləşdirilmiş məbləği çıxa biləcək. 40-a bərabər xalis satış gəlirindən 
40% dərəcə ilə vergi tutulacaq. Bundan əlavə, 30-a bərabər məcmu vergi amortizasiyası vergi tutulan mənfəətə 
daxil ediləcək və ondan 30%-ə bərabər dərəcə ilə vergi tutulacaq. Bu əsasda, vergi bazası  80-dir (110 çıxılsın 
30), 70-ə bərabər vergi tutulan müvəqqəti fərq və 25-ə bərabər (40%-lə 40 üstəgəl 30%-lə 30) təxirə salınmış 
vergi öhdəliyi mövcuddur. Əgər vergi bazası bu misaldan kifayət qədər aydın görsənmirsə, 10-cu maddədə 
göstərilən fundamental prinsipləri nəzərdən keçirmək faydalı ola bilər. 
(Qeyd: 61-ci maddəyə uyğun olaraq, yenidən qiymətləndirmə nəticəsində yaranan əlavə təxirə salınmış vergi 
birbaşa kapital hesabına hesablanır) 

 

52A Bəzi yurisdiksiyalarda, əgər xalis və ya bölüşdürülməmiş mənfəətin bir hissəsi və ya hamısı dividend şəklində 
müəssisənin səhmdarlarına ödənmişsə, mənfəət vergisi daha yüksək ya da kiçik dərəcə ilə ödənilir. Digər 
yurisdiksiyalarda isə, xalis və ya bölüşdürülməmiş mənfəətin bir hissəsi və ya hamısı dividend şəklində 
müəssisənin səhmdarlarına ödənmişsə, mənfəət vergisi büdcədən qaytarıla ya da ödənilə bilər. Belə hallarda, cari 
və təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri dividend şəklində bölüşdürülməmiş mənfəətə tətbiq olunan vergi 
dərəcəsi ilə qiymətləndirilir. 

52B 52A maddəsində təsvir olunan bəzi şərtlərdə, dividend ödənişinin vergi nəticələri, dividendləri ödəmək 
öhdəliyinin tanındığı zaman tanınır. Dividend ödənişinin vergi nəticələri, mənfəətin mülkiyyətçilər arasında 
bölüşdürülməsindən çox, keçmiş əməliyyatlar və ya hadisələr ilə əlaqəlidir. Beləliklə, 58-ci maddənin (a) və (b) 
bəndlərində təsvir olunan şərtlər ilə əlaqədar yaranan vergi nəticələri istisna olmaqla, dividend ödənişinin vergi 
nəticələri 58-ci maddədə tələb olunduğu kimi dövr üzrə mənfəət və zərərdə tanınır.  

52A və 52B maddələrini şərh edən misal 

Aşağıdakı misal, dividend şəklində bölüşdürülməmiş mənfəət üzrə verginin daha yüksək dərəcə ilə (50%) 
ödənildiyi və ödənildikdən sonra müəyyən məbləğin qaytarıldığı yurisdiksiyada fəaliyyət göstərən müəssisənin 
cari və təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəliklərinin  ölçülməsinə aiddir. Bölüşdürülmüş mənfəət üzrə vergi 
dərəcəsi 35%-dir. 31 dekabr 20X1 tarixində müəssisə, balans hesabatı tarixindən sonra təklif olunmuş və ya 
bəyan edilmiş dividendlər üzrə öhdəliyi tanımır. Nəticə etibarilə, 20X1 ilində heç bir dividend tanınmır. 20X1 ili 
üzrə vergi tutulan mənfəət 100,000-dir. 20X1 ili üçün xalis vergi tutulan müvəqqəti fərq 40,000-dir. 

Müəssisə, 50,000-ə bərabər cari vergi öhdəliyini və cari vergi xərcini tanıyır. Dividendlərin gələcək ödənişi 
nəticəsində potensial olaraq bərpa olunacaq məbləğ aktiv kimi tanınmır. Müəssisə həmçinin, bölüşdürülməmiş 
mənfəətə tətbiq olunan vergi dərəcəsi əsasında müəyyən edilə bilən aktiv və öhdəliklərin balans dəyərini bərpa 
etdikdə və ya onu ödədikdə, ödəyəcəyi mənfəət vergisi üzrə 20,000-ə bərabər (50%-lə 40,000) təxirə salınmış 
vergi öhdəliyini və təxirə salınmış vergi xərcini tanıyır. 

Nəticə etibarilə, müəssisə, 15 mart 20X2 tarixində əvvəlki dövrün əməliyyat mənfəəti üzrə 10,000-ə bərabər 
dividendləri öhdəlik olaraq tanıyır. 

15 mart 20X2 tarixində, müəssisə 1,500-ə bərabər (öhdəlik kimi tanınan dividendlərin 15%-i) mənfəət 
vergisinin bərpa olunmasını cari vergi aktivi və 20X2 ili üçün cari vergi xərcinin azalması kimi tanıyır.  

 

 

53 Təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri diskontlaşdırılmamalıdır. 
54 Təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəliklərinin diskontlaşdırılmış əsasda etibarlı müəyyən olunması hər 

müvəqqəti fərqin bərpa olunmasının vaxtını göstərən ətraflı qrafikin tərtibini tələb edir. Bir çox hallarda belə 
qrafiklərin tərtib olunması qeyri-mümkün və ya çox mürəkkəbdir.  Beləliklə, təxirə salınmış vergi aktivləri və 
öhdəliklərinin diskontlaşdırılmasını tələb etməyin mənası yoxdur. Diskontlaşdırmanı tələb etməmək, lakin ona 
yol vermək təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəliklərin müəssisələr arasında müqayisə oluna bilməməsi ilə 
nəticələnəcək. Beləliklə, bu Standart təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəliklərinin diskontlaşdırılmasını nə 
tələb edir, nə də buna yol vermir. 

55 Müvəqqəti fərqlər aktiv və ya öhdəliyin balans dəyərinə istinadən müəyyən olunur. Bu praktika, hətta balans 
dəyərinin özünün diskontlaşdırılmış əsasda müəyyən olunması zamanı (misal üçün pensiya təminatı üzrə 
öhdəliklər) tətbiq olunur (bax. “İşçilərin mükafatlandırılması” adlı 19 №-li MUBS). 
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56 Təxirə salınmış vergi aktivinin balans dəyəri hər balans hesabatı tarixində yoxlanılmalıdır. Müəssisə 
balans dəyərini, bu təxirə salınmış vergi aktivinin tam məbləği və ya onun bir hissəsindən səmərə əldə 
etməyə yol verən kifayət qədər vergi tutulan mənfəətin əldə olunacağı ehtimalının artıq olmadığı dərəcədə 
azaltmalıdır. Hər hansı belə azalma kifayət qədər vergi tutulan mənfəətin əldə olunacağı ehtimalının 
yarandığı dərəcədə bərpa olunmalıdır. 

Cari və təxirə salınmış verginin tanınması 
57 Əməliyyat və ya digər hadisənin cari və təxirə salınmış vergi nəticələrinin uçotu əməliyyat və ya hadisənin 

özünün uçotu ilə uyğundur. 58-68C maddələri bu prinsipi tətbiq edir. 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat 
58 Aşağıdakı mənbələrdən yaranan vergi məbləğləri istisna olmaqla, cari və təxirə salınmış vergi məbləğləri 

gəlir və ya xərc kimi tanınmalı və dövr üzrə mənfəət və ya zərərə daxil edilməlidir:  

(a) həmin və ya digər dövrdə birbaşa kapitalda tanınan əməliyyat və ya hadisə (bax. 61-65-ci 
maddələr); və ya 

(b) müəssisələrin birləşməsi (bax. maddələr 66-68). 
59 Təxirə salınmış vergi aktivlərinin və öhdəliklərinin  əksəriyyəti gəlir və ya xərc bir dövrün uçot mənfəətinə, digər 

dövrün isə vergi tutulan mənfəətinə (vergi zərərinə) daxil edildikdə yaranır. Təxirə salınmış verginin məbləği 
mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınır. Misal üçün:  

(a) faiz, royalti və ya dividend gəliri hissə-hissə alındıqda və uçot mənfəətinə “Gəlir” adlı 18 №-li MUBS-
a əsasən vaxta proporsional olaraq, vergi tutulan mənfəətə (vergi zərərinə) isə nağd əsasda daxil 
edildikdə; və 

(b) qeyri-maddi aktivlər üzrə xərclər “Qeyri-maddi aktivlər” adlı 38 №-li MUBS-a əsasən 
kapitallaşdırıldıqda və mənfəət və zərər haqqında hesabatda amortizasiya olunduqda, lakin çəkildiyi 
zaman vergi məqsədləri üçün çıxıldıqda. 

60 Təxirə salınmış vergi aktivlərinin və öhdəliklərinin  balans dəyəri, əlaqədar müvəqqəti fərqlərdə dəyişiklik 
olmadan da dəyişə bilər. Bu, misal üçün, aşağıdakı hadisələrin nəticəsində ola bilər:  

(a) vergi dərəcələri və ya vergi qanunvericiliyində dəyişiklik baş verməsi; 

(b) təxirə salınmış vergi aktivinin bərpa oluna bilməsinin yenidən qiymətləndirilməsi; və ya 

(c) aktivin gözlənilən bərpa olunma üsulunda dəyişikliyin baş verməsi. 

Yaranan təxirə salınmış verginin məbləği, əvvəllər kapital hesabının kreditinə və ya debetinə yazılan məbləğlər 
istisna olmaqla, mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınır (bax. maddə 63). 

Birbaşa kapital hesabının kreditinə və ya debetinə yazılan maddələr 
61 Cari vergi məbləğləri həmin və ya digər dövrdə birbaşa kapital hesabının kreditinə və ya debetinə yazılan 

maddələr ilə əlaqədar olarsa, o zaman cari vergi məbləğləri birbaşa kapital hesabının kreditinə və ya 
debetinə yazılmalıdır. 

62 MHBS-ları bəzi maddələrin birbaşa kapital hesabının kreditinə və ya debetinə yazılmasını tələb edir və ya buna 
yol verir. Misal üçün:  

(a) torpaq, tikili və avadanlıqların yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində balans dəyərində dəyişiklik (bax. 
“Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li MUBS); 

(b) retrospektiv şəkildə tətbiq olunan uçot siyasətində dəyişik və ya səhvin düzəldilməsi nəticəsində 
bölüşdürülməmiş mənfəətin başlanğıc qalığının düzəldilməsi (bax.”Uçot siyasəti, uçot 
qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər” adlı 8 №-li MUBS); 

(c) xarici əməliyyatın maliyyə hesabatlarının yenidən təqdimatı nəticəsində yaranan məzənnə fərqləri (bax. 
“Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri” adlı 21 №-li MUBS); və 

(ç) qarışıq maliyyə alətinin kapital komponentinin ilkin tanınması zamanı yaranan məbləğlər (bax. maddə 
23). 

63 Müstəsna hallarda kapital hesabının debetinə və ya kreditinə yazılan maddələr ilə əlaqədar cari və təxirə salınmış 
vergi məbləğlərini müəyyən etmək çətin ola bilər. Bu, misal üçün, aşağıdakı hallarda baş verə bilər:  
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(a) mənfəət vergisi üzrə diferensial dərəcələr mövcuddur və vergi tutulan mənfəətin (vergi zərərinin) 
xüsusi komponentindən verginin hesablandığı dərəcəni müəyyən etmək qeyri-mümkündür; 

(b) vergi dərəcəsi və ya digər vergi qaydalarında dəyişiklik əvvəlcə kapital hesabının debetinə və ya 
kreditinə yazılan maddə ilə əlaqədar (bütünlüklə və ya qismən) təxirə salınmış vergi aktivinə və ya 
öhdəliyinə təsir göstərə bilər; və ya 

(c) müəssisə, təxirə salınmış vergi aktivinin tanınmalı olduğunu və ya artıq tam olaraq tanınmalı 
olmadığını və onun (bütünlüklə və ya qismən) əvvəllər kapital hesabının debetinə və ya kreditinə 
yazılan maddə ilə əlaqədar olduğunu müəyyən edir. 

Belə hallarda, kapital hesabının debetinə və ya kreditinə yazılan maddələr ilə əlaqədar cari və təxirə salınmış 
vergi, müəyyən vergi yurisdiksiyasında hüquqi şəxsin cari və təxirə salınmış vergilərinin əsaslı proporsional 
paylanması metoduna və ya konkret şərtlərdə daha düzgün paylanmanı təmin edən digər metoda əsaslanır. 

64 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” 16 №-li MUBS, müəssisənin yenidən qiymətləndirmə ehtiyatı hesabından 
bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına hər il yenidən qiymətləndirilmiş aktivin amortizasiya məbləği ilə həmin 
aktivin faktiki dəyərinə əsaslanan amortizasiya məbləği arasındakı fərqə bərabər məbləğin köçürməli olub-
olmadığını müəyyən etmir. Müəssisə belə köçürməni həyata keçirərsə, köçürülən məbləğdən hər hansı əlaqədar 
təxirə salınmış vergi çıxılmalıdır. Eyni mülahizələr torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin xaricolması zamanı 
edilən köçürmələrə tətbiq olunur.   

65 Aktiv vergi məqsədləri üçün yenidən qiymətləndirildikdə və bu yenidən qiymətləndirmə daha erkən dövrdə uçot 
məqsədləri üçün yenidən qiymətləndirilmə ilə və ya gələcək dövrdə keçirilməsi gözlənilən yenidən 
qiymətləndirilmə ilə əlaqədar olduqda, həm aktivin yenidən qiymətləndirilməsinin, həm də vergi bazasına 
düzəliş edilməsinin təsirləri onların yarandığı dövrlərdə kapital hesabının debetinə və ya kreditinə yazılır. Lakin, 
vergi məqsədləri üçün yenidən qiymətləndirmə daha erkən dövrdə uçot məqsədləri üçün yenidən 
qiymətləndirilmə ilə və ya gələcək dövrdə keçirilməsi gözlənilən yenidən qiymətləndirilmə ilə əlaqədar olmazsa, 
vergi bazasına düzəliş edilməsinin təsirləri mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınır. 

65A Müəssisə səhmdarlara dividend ödədikdə, dividendlərin bir hissəsinin səhmdarlar adından vergi orqanlarına 
ödənilməsi tələb oluna bilər. Bir çox yurisdiksiyalarda, bu məbləğ ödəmə mənbəyində tutulan vergi adlanır. 
Vergi orqanlarına ödənilməli və ya ödənilmiş bu məbləğ dividendlərin bir hissəsi kimi kapital hesabının debetinə 
yazılır. 

Müəssisələrin birləşməsi nəticəsində yaranan təxirə salınmış vergi 
66 19-cu maddə və 26-cı maddənin (c) bəndində artıq göstərildiyi kimi, müvəqqəti fərqlər müəssisələrin birləşməsi 

zamanı da yarana bilər. “Müəssisələrin birləşməsi” 3 №-li MHBS-a əsasən, müəssisə yaranan hər hansı təxirə 
salınmış vergi aktivlərini (onların 24-cü maddədə göstərilən tanınma meyarına cavab verdiyi dərəcədə) və ya 
öhdəliklərini əldə olunma tarixində müəyyən edilə bilən aktivlər və ya öhdəliklər kimi tanıyır. Nəticə etibarilə, 
həmin təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri qudvilin məbləğinə və ya alınan müəssisənin müəyyən edilə 
bilən aktivləri, öhdəlikləri və şərti öhdəliklərinin xalis ədalətli dəyərində alıcının iştirak payının birləşmənin 
dəyərindən artıq olan məbləğinə təsir göstərir. Lakin, 15-ci maddənin (a) bəndinə uyğun olaraq, müəssisə 
qudvilin ilkin tanınmasından yaranan təxirə salınmış vergi öhdəliklərini tanımır. 

67 Müəssisələrin birləşməsi nəticəsində alıcı, müəssisələrin birləşməsindən əvvəl tanınmayan öz təxirə salınmış 
vergi aktivinin bərpa ediləcəyinin ehtimal olduğunu hesab edə bilər. Misal üçün, alıcı özünün istifadə olunmamış 
vergi zərərlərindən səmərəni alınan müəssisənin gələcək vergi tutulan mənfəətinə qarşı istifadə edə bilər. Belə 
hallarda, alıcı təxirə salınmış vergi aktivini tanıyır, lakin bunu müəssisələrin birləşməsi üzrə uçotun bir hissəsi 
kimi daxil etmir və beləliklə qudvilin və ya alınan müəssisənin müəyyən edilə bilən aktivləri, öhdəlikləri və şərti 
öhdəliklərinin xalis ədalətli dəyərində alıcının iştirak payının birləşmənin dəyərindən artıq olan məbləğin 
müəyyən olunması zamanı hesaba almır. 

68 Alınan müəssisənin mənfəət vergisi zərərindən potensial səmərə gələcək dövrlərə keçirilərsə və ya digər təxirə 
salınmış vergi aktivləri müəssisələrin birləşməsi ilkin olaraq uçota alındıqda, lakin daha sonra realizasiya 
olunduqda 3 №-li MHBS-da göstərilən ayrıca tanınma üzrə meyarlara cavab verməzsə, alıcı yaranan təxirə 
salınmış vergi gəlirini mənfəət və ya zərərdə tanımalıdır. Bundan əlavə, alıcı:  

(a) təxirə salınmış vergi aktivinin əldə olunma tarixindən müəyyən edilə bilən aktiv kimi tanındığı təqdirdə 
tanınacaq məbləğ qədər qudvilin balans dəyərini azaltmalı; və 

(b) qudvilin balans dəyərində azalmanı xərc kimi tanımalıdır. 

Lakin, bu prosedur nə alınan müəssisənin müəyyən edilə bilən aktivləri, öhdəlikləri və şərti öhdəliklərinin xalis 
ədalətli dəyərində alıcının iştirak payının birləşmənin dəyərindən artıq olan məbləğin yaranması, nə də əvvəl hər 
hansı belə artıq məbləğ üzrə tanınmış məbləğin artması ilə nəticələnməməlidir. 
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Misal 

Müəssisə, 300-ə bərabər çıxıla bilən müvəqqəti fərqlərin olduğu törəmə müəssisəni əldə etmişdir. Əldə olunma 
tarixində vergi dərəcəsi 30% idi. 90-a bərabər təxirə salınmış vergi aktivi müəssisələrin birləşməsindən yaranan 
500-ə bərabər qudvilin müəyyən olunması zamanı müəyyən edilə bilən aktiv kimi tanınmamışdır. Müəssisələrin 
birləşməsindən iki il sonra, müəssisənin təxminlərindən müəyyən olunmuşdur ki, gələcək vergi tutulan mənfəət 
bütün çıxıla bilən müvəqqəti fərqlərdən səmərənin bərpa olunması üçün kifayət edəcək. 

Müəssisə 90-a bərabər təxirə salınmış vergi aktivini və mənfəət və ya zərərdə 90-a bərabər təxirə salınmış vergi 
gəlirini tanıyır. Müəssisə həmçinin, qudvilin balans dəyərini 90-a bərabər məbləğə azaldır və mənfəət və ya 
zərər haqqında hesabatda bu məbləği xərc kimi tanıyır. Nəticə etibarilə, 90-a bərabər təxirə salınmış vergi 
aktivinin əldə olunma tarixindən müəyyən edilə bilən aktiv kimi tanındığı təqdirdə tanınacaq məbləğ olan 
qudvilin dəyəri 410-a qədər azaldılır. 

Vergi dərəcəsi 40%-ə qədər artarsa, müəssisə 120-ə bərabər (40%-lə 300) təxirə salınmış vergi aktivini, 
mənfəət və ya zərərdə isə 120-ə bərabər təxirə salınmış vergi gəlirini tanıyır. Vergi dərəcəsi 20%-ə qədər 
azalarsa, müəssisə 60-a bərabər (20%-lə 300) təxirə salınmış vergi aktivini və 60-a bərabər təxirə salınmış 
vergi gəlirini tanıyır. Hər iki halda, müəssisə həmçinin, qudvilin balans dəyərini 90-a qədər azaldır və mənfəət 
və ya zərər haqqında hesabatda bu məbləği xərc kimi tanıyır. 

 

Pay alətləri əsasında ödəmə əməliyyatları nəticəsində yararan cari və 
təxirə salınmış vergi 

68A Bəzi vergi yurisdiksiyalarında müəssisə, səhmlər, səhm opsionları və ya digər kapital alətləri ilə ödənilmiş 
kompensasiyalar ilə əlaqədar vergini azaltmaq imkanına (yəni vergi tutulan mənfəətin müəyyən olunması zamanı 
müəyyən məbləği çıxmaq imkanına) malikdir. Azaldılan vergi məbləği əlaqədar ödənilmiş kompensasiya üzrə 
məcmu xərclərdən fərqlənə və daha gec hesabat dövründə meydana gələ bilər. Misal üçün, bəzi yurisdiksiyalarda 
müəssisə, “Pay alətləri əsasında ödəmə” 2 №-li MHBS-na uyğun olaraq, təqdim olunan səhm opsionları 
əvəzində kompensasiya kimi alınan işçi xidmətlərinin istifadəsi üzrə xərc tanıya bilər, lakin opsionlar icra 
olunmayana qədər vergini azaltmaq imkanına sahib olmaya bilər. Bu zaman azaldıla biləcək məbləğ icra 
tarixində müəssisə səhmlərinin qiyməti əsasında ölçülür. 

68B Bu Standartın 9-cu maddəsi və 26-cı maddənin (b) bəndində göstərilən tədqiqat xərclərində olduğu kimi, bu günə 
qədər əldə olunan işçi xidmətlərinin vergi bazası ilə (vergi orqanlarının gələcəkdə azaldılmasına yol verəcəyi 
məbləğ olmaqla) sıfıra bərabər balans dəyəri arasındakı fərq təxirə salınmış vergi aktivi ilə nəticələnən çıxılan 
müvəqqəti fərqdir. Əgər dövrün sonunda vergi orqanlarının gələcək dövrlərdə azaldılmasına yol verəcəyi məbləğ 
məlum deyilsə, o, dövrün sonuna mövcud olan məlumatlar əsasında qiymətləndirilməlidir. Misal üçün, əgər 
dövrün sonunda vergi orqanlarının gələcək dövrlərdə azaldılmasına yol verəcəyi məbləğ gələcək tarixdə 
müəssisə səhmlərinin qiymətindən asılıdırsa,  çıxılan müvəqqəti fərqin  ölçülməsi dövrün sonunda müəssisə 
səhmlərinin qiymətinə əsaslanmalıdır. 

68C 68A maddəsində göstərildiyi kimi, azaldılan vergi məbləği (və ya 68B maddəsinə uyğun olaraq qiymətləndirilən 
gələcək azaldılan vergi məbləği), əlaqədar ödənilmiş kompensasiya üzrə məcmu xərclərdən fərqlənə bilər. 
Standartın 58-ci maddəsində tələb olunur ki, (a) həmin və ya digər dövrdə birbaşa kapitalda tanınan əməliyyat və 
ya hadisədən; və ya (b) müəssisələrin birləşməsindən yaranan vergi məbləğləri istisna olmaqla, cari və təxirə 
salınmış vergi məbləğləri gəlir və ya xərc kimi tanınmalı və dövr üzrə mənfəət və ya zərərə daxil edilməlidir. 
Əgər azaldılan vergi məbləği (və ya qiymətləndirilmiş gələcək azaldılan vergi məbləği), əlaqədar ödənilmiş 
kompensasiya üzrə məcmu xərclərdən artıq olarsa, bu onun yalnız ödənilmiş kompensasiya üzrə xərclər ilə deyil, 
həm də kapital maddəsi ilə bağlı olduğunu göstərir. Bu halda, əlaqədar cari və təxirə salınmış vergi məbləğlərinin 
artıq olan dəyəri birbaşa kapitalda tanınmalıdır. 

Təqdimat 

Vergi aktivləri və vergi öhdəlikləri 
69 [Çıxarılmışdır] 

70 [Çıxarılmışdır] 
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Qarşılıqlı əvəzləşdirmə 

71 Cari vergi aktivləri və vergi öhdəlikləri, ancaq və ancaq, aşağıdakı şərtlər ödəndikdə qarşılıqlı əvəz 
olunur:  

(a) müəssisə, tanınmış məbləğləri qarşılıqlı əvəz etmək üçün qanuni hüquqa malik olduqda; və 
(b) müəssisənin niyyəti hesablaşmanı netto əsasında həyata keçirmək ya da aktivi realizasiya edərək 

dərhal öhdəliyi yerinə yetirməkdən ibarət olduqda. 
72 Cari vergi aktivləri və vergi öhdəliklərinin ayrıca tanınmasına və qiymətləndirilməsinə baxmayaraq, onlar 

“Maliyyə alətləri: Təqdimat” 32 №-li MUBS-da maliyyə alətləri üçün müəyyən olunan meyarlar ilə eyni 
meyarlar əsasında balans hesabatında qarşılıqlı əvəz olunur. Bunlar eyni vergi orqanı tərəfindən qoyulan mənfəət 
vergisinə aid olduqda və vergi orqanı müəssisənin tək xalis ödəmə almasına və ya etməsinə yol verdikdə, 
müəssisə cari vergi aktivləri və vergi öhdəliklərini qarşılıqlı əvəzləşdirmək üçün qanuni hüquqa malik olacaq. 

73 Konsolidə edilmiş (birləşdirilmiş) maliyyə hesabatlarında, qrupda bir müəssisənin cari vergi aktivi ilə qrupda 
digər müəssisənin cari vergi öhdəliyi, yalnız və yalnız bu müəssisələr tək xalis ödəmə almaq və ya etmək üçün 
qanuni hüquqa malik olduqda və onların belə ödənişi almaq və ya etmək, ya da eyni vaxtda aktivi bərpa etmək və 
öhdəliyi yerinə yetirmək niyyəti olduqda qarşılıqlı əvəz olunur. 

74 Təxirə salınmış vergi aktivləri və vergi öhdəlikləri, ancaq və ancaq, aşağıdakı şərtlər ödəndikdə qarşılıqlı 
əvəz olunur:  
(a) müəssisə, cari vergi aktivləri və vergi öhdəliklərini qarşılıqlı əvəz etmək üçün qanuni hüquqa 

malik olduqda; və  
(b) təxirə salınmış vergi aktivləri və vergi öhdəlikləri eyni vergi orqanı tərəfindən aşağıdakı şəxslər 

üçün qoyulan mənfəət vergisinə aid olduqda: 

(i) vergi tutulan eyni hüquqi şəxsdən; və ya 
(ii) təxirə salınmış vergi aktivləri və ya öhdəliklərinin əhəmiyyətli məbləğlərinin ödənilməsi 

və ya bərpa olunması gözlənilən hər gələcək dövrdə cari vergi aktivləri və ya öhdəlikləri 
üzrə netto əsasında hesablaşma həyata keçirmək, ya da eyni vaxtda aktivi realizasiya 
etmək və öhdəliyi yerinə yetirmək niyyəti olan vergi tutulan müxtəlif hüquqi şəxslərdən. 

75 Hər müvəqqəti fərqin bərpa olunma vaxtını göstərən ətraflı qrafikin tərtib olunması ehtiyacını aradan qaldırmaq 
məqsədilə bu Standart, yalnız və yalnız müəssisə cari vergi aktivləri və vergi öhdəliklərini qarşılıqlı 
əvəzləşdirmək üçün qanuni hüquqa malik olduqda və təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri eyni vergi 
orqanı tərəfindən qoyulan mənfəət vergisinə aid olduqda eyni vergi tutulan hüquqi şəxsə məxsus olan təxirə 
salınmış vergi aktivləri və öhdəliklərinin qarşılıqlı əvəzləşdirilməsini tələb edir. 

76 Nadir hallarda, müəssisə qarşılıqlı əvəzləşdirmək üçün qanuni hüquqa və netto əsasında hesablaşma həyata 
keçirmək niyyətinə bütün dövrlərdə deyil, müəyyən dövrlərdə malik ola bilər. Belə nadir hallarda, bir vergi 
tutulan hüquqi şəxsə məxsus olan təxirə salınmış vergi öhdəliyinin vergi ödənişlərinin artımına səbəb olduğu 
eyni dövrdə, digər vergi tutulan hüquqi şəxsə məxsus olan təxirə salınmış vergi aktivinin bu ikinci vergi tutulan 
hüquqi şəxsin vergi ödənişlərinin azalmasına səbəb olub-olmayacağını etibarlı qiymətləndirmək üçün ətraflı 
qrafikin tərtib olunması tələb oluna bilər. 

Vergi xərcləri 

Adi fəaliyyətlərdən yaranan mənfəət və ya zərər ilə əlaqədar vergi xərci (gəliri) 

77 Adi fəaliyyətlərdən yaranan mənfəət və ya zərər ilə əlaqədar olan vergi xərcləri (və ya gəliri) mənfəət və 
zərər haqqında hesabatda təqdim edilən cari vergi xərclərində əks olunmalıdır. 

Təxirə salınmış xarici vergi aktivləri və ya vergi öhdəlikləri üzrə məzənnə fərqləri 

78  “Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri” adlı 21 №-li MUBS müəyyən məzənnə fərqlərinin gəlir və 
ya xərclərdə tanınmasını tələb edir, lakin belə fərqlərin mənfəət və zərər haqqında hesabatda harada təqdim 
edilməli olduğunu müəyyən etmir. Müvafiq olaraq, mənfəət və zərər haqqında hesabatda təxirə salınmış vergi 
öhdəlikləri və ya aktivləri üzrə məzənnə fərqləri tanındıqda, əgər bu təqdimat maliyyə hesabatlarının 
istifadəçiləri üçün daha faydalı hesab olunarsa, təxirə salınmış vergi xərci (gəliri) kimi təsnifləndirilə bilər. 
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Məlumatın açıqlanması 

79 Vergi xərclərinin (gəlirinin) əsas komponentləri ayrıca açıqlanmalıdır. 
80 Vergi xərclərinin (gəlirinin) komponentləri aşağıdakıları daxil edə bilər:  

(a) cari vergi xərcləri (gəliri); 

(b) əvvəlki dövrlərin cari vergisi üzrə dövr ərzində tanınan hər hansı düzəlişlər; 

(c) müvəqqəti fərqlərin yaranması və bərpa olunması ilə əlaqədar təxirə salınmış vergi xərclərinin 
(gəlirlərinin) məbləği; 

(ç) vergi dərəcələrində dəyişikliklər və yeni vergilərin tətbiqi ilə əlaqədar təxirə salınmış vergi xərclərinin 
(gəlirlərinin) məbləği; 

(d) cari vergi xərcinin azaldılması üçün istifadə olunan əvvəllər tanınmayan vergi zərəri, vergi krediti və ya 
əvvəlki dövrün müvəqqəti fərqindən yaranan səmərənin məbləği; 

(e) təxirə salınmış vergi xərcinin azaldılması üçün istifadə olunan əvvəlcədən tanınmayan vergi zərəri, 
vergi krediti və ya əvvəlki dövrün müvəqqəti fərqindən yaranan səmərənin məbləği; 

(ə) 56-ci maddəyə uyğun olaraq təxirə salınmış vergi aktivinin silinməsi və ya əvvəl silinmiş aktivin bərpa 
olunmasından yaranan təxirə salınmış vergi xərci; və 

(f) retrospektiv olaraq tətbiq oluna bilmədiyi səbəbindən 8 №-li MUBS-a uyğun olaraq mənfəət və zərərə 
daxil edilən uçot siyasətində dəyişikliklər və səhvlər ilə əalaqədar təxirə salınmış vergi xərci (gəliri). 

81 Aşağıdakı məlumatlar həmçinin ayrıca açıqlanmalıdır:  
(a) kapital hesabının kreditinə və ya debetinə yazılan maddələr ilə əlaqədar cari və təxirə salınmış 

vergi məbləğlərinin məcmusu; 
(b)  [Çıxarılmışdır]; 

(c) aşağıdakı formalardan biri və ya hər ikisində vergi xərci (gəliri) və uçot mənfəəti arasında olan 
əlaqənin izahı: 
(i) tətbiq olunan vergi dərəcəsinin (dərəcələrinin) hesablanması açıqlanmaqla, vergi xərci 

(gəliri) ilə tətbiq olunan vergi dərəcəsinin (dərəcələrinin) uçot mənfəətinə hasilindən 
alınan nəticə arasında uyğunlaşdırma; və ya 

(ii) tətbiq olunan vergi dərəcəsinin hesablanması metodu açıqlanmaqla, qüvvədə olan orta 
vergi dərəcəsi ilə tətbiq olunan vergi dərəcəsi arasında uyğunlaşdırma; 

(ç) əvvəlki hesabat dövrü ilə müqayisədə tətbiq olunan vergi dərəcəsində (dərəcələrində) 
dəyişikliklərin izahı; 

(d) çıxıla bilən müvəqqəti fərqlərin, istifadə olunmamış vergi zərərinin və balans hesabatında heç bir 
təxirə salınmış vergi aktivinin tanınmadığı istifadə olunmamış vergi kreditlərinin məbləği (və 
varsa, qüvvədə olma müddətinin başa çatma tarixi); 

(e) təxirə salınmış vergi öhdəliyinin tanınmadığı törəmə və  asılı müəssisələrinə, filiallara və birgə 
müəssisələrdə iştirak paylarına investisiyalar ilə əlaqədar bütün vergi tutulan müvəqqəti 
fərqlərin məcmu məbləği  (bax. maddə 39); 

(ə) müvəqqəti fərqlərin hər növü, o cümlədən istifadə olunmamış vergi zərərinin və vergi 
kreditlərinin hər növü üzrə: 

(i) təqdim olunmuş hər dövr üçün balans hesabatında tanınan təxirə salınmış vergi 
aktivləri və öhdəliklərinin məbləği; 

(ii) əgər bu balans hesabatında tanınan məbləğlərdə dəyişikliklərdən aydın görsənmirsə, 
mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınan təxirə salınmış vergi gəliri və ya xərcinin 
məbləği; 

(f) dayandırılmış əməliyyatlar üzrə, aşağıdakılarla əlaqədar vergi xərcləri: 
(i) dayandırılmış əməliyyatlar üzrə mənfəət və ya zərər; və 

(ii) təqdim olunmuş hər əvvəlki dövr üçün müvafiq məbləğlər ilə birlikdə, dövr ərzində 
dayandırılmış əməliyyatlar üzrə adi fəliyyətlərdən mənfəət və ya zərər; və 

(g) maliyyə hesabatlarının dərc olunmaq üçün təsdiq olunduğu tarixdən əvvəl təklif olunmuş və ya 
bəyan edilmiş, lakin maliyyə hesabatlarında öhdəlik kimi tanınmayan dividendlərin səhmdarlara 
ödənişi üzrə vergi nəticələrinin məbləği. 
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82 Aşağıdakı hallarda müəssisə, təxirə salınmış vergi aktivinin məbləğini və onun tanınmasını dəstəkləyən 
dəlillərin xarakterini açıqlamalıdır:  
(a) təxirə salınmış vergi aktivinin istifadəsi, mövcud olan vergi tutulan müvəqqəti fərqlərin bərpa 

olunmasından yaranan mənfəətdən artıq olan gələcək vergi tutulan mənfəətdən asılı olduqda; və 
(b) müəssisə təxirə salınmış vergi aktivinin aid olduğu vergi yurisdiksiyasında cari və ya əvvəlki 

dövrdə zərərə uğradıqda. 
82A 52A maddəsində göstərilən hallarda, müəssisə dividendlərin səhmdarlara ödənişi üzrə potensial vergi 

nəticələrinin xarakterini açıqlamalıdır. Bundan əlavə, müəssisə, müəyyən edilə bilən potensial vergi 
nəticələrinin məbləğini və müəyyən oluna bilməyən potensial vergi nəticələrinin mövcudluğu haqqında 
məlumatları açıqlamalıdır. 

83 [Çıxarılmışdır] 

84 81-ci maddənin (c) bəndində tələb olunan açıqlamalar maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə vergi xərci (gəliri) 
və uçot mənfəəti arasında olan asılılığın qeyri-adi olub-olmadığını və gələcəkdə bu asılılığa təsir göstərə biləcək 
əhəmiyyətli faktorları başa düşmək imkanı verir. Vergi xərci (gəliri) və uçot mənfəəti arasında olan asılılığa 
vergidən azad olunan gəlir, vergi tutulan mənfəətin (vergi zərərinin) müəyyən olunmasında çıxılmayan xərclər, 
vergi zərərlərinin və xarici vergi dərəcələrinin təsiri kimi faktorlar təsir göstərə bilər. 

85 Vergi xərci (gəliri) və uçot mənfəəti arasında olan asılılığın izahı zamanı, müəssisə, maliyyə hesabatlarının 
istifadəçilərinə daha anlamlı məlumat verəcək vergi dərəcələrindən istifadə edir. Adətən, daha anlamlı dərəcə, 
mahiyyət etibarilə eyni vergi tutulan mənfəət (vergi zərəri) səviyyələrində hesablanan milli vergilər üzrə tətbiq 
olunan dərəcələr ilə hər hansı yerli vergilər üzrə tətbiq olunan dərəcələri birləşdirən müəssisənin yerləşdiyi 
ölkənin yerli vergi dərəcəsi olur. Lakin, bir neçə yurisdiksiyada fəaliyyət göstərən müəssisə üçün, hər 
yurisdiksiyada daxili dərəcələr vasitəsilə hazırlanan ayrı uyğunlaşdırmaları birləşdirmək daha anlamlı ola bilər. 
Aşağıdakı misal tətbiq olunacaq vergi dərəcəsi seçiminin uyğunlaşdırmanın təqdim olunmasına necə təsir 
etdiyini şərh edir. 

 

85-ci maddəni şərh edən misal  

19X2 ilində müəssisə, yerləşdiyi yurisdiksiyada (A ölkəsi) 1,500-ə (19X1 ilində: 2,000), B ölkəsində isə 1,500-ə 
(19X1 ilində: 500) bərabər uçot mənfəəti əldə etmişdir. A ölkəsində vergi dərəcəsi 30%, B ölkəsində isə 20%-
dir. A ölkəsində 100-ə (19X1 ilində: 200) bərabər xərclər vergi məqsədləri üçün çıxıla bilməz.  

Aşağıda yerli vergi dərəcəsi ilə uyğunlaşdırmaya aid misal verilmişdir. 

  19X1  19X2 

Uçot mənfəəti 2,500  3,000 

30% yerli dərəcə ilə vergi 750  900 

Vergi məqsədləri üçün çıxılmayan xərclərin vergi nəticələri  60  30 

B ölkəsində daha aşağı vergi dərəcəsinin təsiri  (50)  (150) 

Vergi xərci 760  780 

 

Aşağıda, hər yurisdiksiya üzrə ayrı uyğunlaşdırmaların birləşdirilməsi vasitəsilə tərtib olunan uyğunlaşdırmaya 
misal verilmişdir. Bu metoda uyğun olaraq, müəssisənin yerli vergi dərəcəsi ilə digər yurisdiksiyanın vergi 
dərəcəsi arasında olan fərqin nəticəsi uyğunlaşdırma zamanı ayrı maddə şəklində göstərilmir. 81-ci maddənin 
(ç) bəndində tələb olunduğu kimi tətbiq olunan vergi dərəcəsində (dərəcələrində) dəyişiklikləri izah etmək üçün, 
müəssisə, ya vergi dərəcələrində, ya da müxtəlif yurisdiksiyalarda  əldə olunmuş mənfəətlərin birləşdirilməsində 
əhəmiyyətli dəyişikliklərin təsirini müzakirə  etməli olacaq.    
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85-ci maddəni şərh edən misal  

Uçot mənfəəti 2,500  3,000 

Verilən ölkədə mənfəətə tətbiq olunan dərəcələr ilə vergi  700  750 

Vergi məqsədləri üçün çıxılmayan xərclərin vergi nəticələri 60  30 

Vergi xərci 760  780 

    

 

86 Qüvvədə olan orta vergi dərəcəsi, vergi xərcinin (gəlirinin) uçot mənfəətinə bölünməsi ilə tapılır. 

87 Çox zaman törəmə və  asılı müəssisələrinə, filiallara və birgə müəssisələrdə iştirak paylarına investisiyalardan 
yaranan tanınmayan təxirə salınmış vergi öhdəliklərini hesablamaq məqsədəuyğun olmur (bax. maddə 39). 
Beləliklə, bu Standart müəssisənin müvəqqəti fərqlərin məcmu məbləğini açıqlamasını tələb etsə də, təxirə 
salınmış vergi öhdəliklərinin açıqlamasını tələb etmir. Lakin, bu məlumat maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə 
faydalı görünə bildiyi üçün, müəssisə, bunun praktik anlamı olduğu hallarda, tanınmayan təxirə salınmış vergi 
öhdəliklərini açıqlamağa təşviq oluna bilər. 

87A 82A maddəsi dividendlərin səhmdarlara ödənişi üzrə potensial vergi nəticələrinin xarakterinin açıqlanmasını 
tələb edir. Müəssisə, vergi sisteminin mənfəət vergisi üzrə əhəmiyyətli xarakteristikalarını və dividendlərin 
ödənişi üzrə potensial vergi nəticələrinin məbləğinə təsir göstərəcək faktorları açıqlayır. 

87B Bəzən dividendlərin ödənişi üzrə potensial vergi nəticələrinin məcmu məbləğini hesablamaq praktiki olaraq 
mümkün deyil. Bu, misal üçün, müəssisə bir çox xarici törəmə müəssisələrə malik olduqda baş verə bilər. Lakin, 
hətta belə hallarda, ümumi məbləğin bəzi hissələri asanlıqla müəyyən oluna bilər. Misal üçün, konsolidə edilmiş 
qrupda, əsas müəssisə və onun bir neçə törəmə müəssisəsi bölüşdürülməyən mənfəət üzrə daha yüksək dərəcə ilə 
mənfəət vergisi ödəyə və bu zaman konsolidə edilmiş bölüşdürülməyən mənfəətdən gələcəkdə dividendlərin 
ödənilməsi üzrə qaytarılacaq məbləğdən xəbərdar ola bilər. Bu halda, qaytarılacaq məbləğ açıqlanmalıdır. 
Müəssisə həmçinin, mövcud olarsa, məbləği praktiki olaraq müəyyən oluna bilməyən əlavə potensial vergi 
nəticələri haqqında məlumatı açıqlayır. Əsas müəssisənin ayrıca maliyyə hesabatlarında, mövcud olarsa, 
potensial vergi nəticələri haqqında açıqlamalar əsas müəssisənin bölüşdürülməmiş mənfəətinə münasibətdə 
edilir.   

87C 82A maddəsindəki tələblərin tətbiq olunduğu müəssisə həmçinin, törəmə və  asılı müəssisələrinə, filiallara və 
birgə müəssisələrdə iştirak paylarına investisiyalar ilə əlaqədar müvəqqəti fərqləri açıqlamalı ola bilər. Belə 
hallarda, müəssisə 82A maddəsinə əsasən açıqlanmalı məlumatları müəyyən edərkən nəzərə alır. Misal üçün, 
müəssisənin, təxirə salınmış vergi öhdəliyinin tanınmadığı törəmə müəssisələrə investisiyalar ilə əlaqədar 
müvəqqəti fərqlərin məcmu məbləğini açıqlaması tələb oluna bilər  (bax. maddə 81(e)). Tanınmayan təxirə 
salınmış vergi öhdəliklərinin məbləğini hesablamaq mümkün deyilsə (bax. maddə 87), bu törəmə müəssisələrə 
aid, praktiki olaraq müəyyən oluna bilməyən dividend ödənişinin potensial vergi nəticələri yarana bilər. 

88 Müəssisə vergilərlə bağlı şərti öhdəlikləri və şərti aktivləri “Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti 
aktivlər” 37 №-li MUBS-a uyğun olaraq açıqlayır. Şərti öhdəliklər və şərti aktivlər, misal üçün, vergi orqanları 
ilə həll olunmamış mübahisələrdən yarana bilər. Eyni şəkildə, vergi dərəcələrində və ya vergi qanunvericiliyində 
dəyişikliklər balans hesabatı tarixindən sonra qüvvəyə mindikdə və ya bəyan edildikdə, müəssisə bu 
dəyişikliklərin onun cari və təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəlikləri üzərində hər hansı əhəmiyyətli təsirlərini 
açıqlayır (bax.”Balans hesabatı tarixindən sonrakı hadisələr” adlı 10 №-li MUBS). 

Qüvvəyə minmə tarixi 

89 Bu Standart, 91-ci maddədə göstərilən hallar istisna olmaqla, 1 yanvar, 1998-ci il tarixi ilə başlayan və ya 
ondan sonrakı dövrlərə tətbiq olunur. Əgər müəssisə, bu Standartı 1998-ci il tarixindən əvvəl başlayan 
dövrlərə tətbiq edərsə, 1979-cu ildə təsdiq olunan “Mənfəət vergisinin uçotu” adlı 12 №-li MUBS-u deyil, 
bu Standartı tətbiq etdiyini açıqlamalıdır. 

90 Bu Standart 1979-cu ildə təsdiq olunan “Mənfəət vergisinin uçotu” 12 №-li MUBS-u əvəz edir. 
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91 52A, 52B, 65A, 81(i), 82A, 87A, 87B, 87C maddələr və 3-cü və 50-ci maddələrin çıxarılması 1 yanvar, 2001-
ci il tarixi ilə başlayan və ya ondan sonrakı dövrlər üzrə illik maliyyə hesabatlarına tətbiq olunur3. Daha 
erkən tətbiq olunma təşviq olunur. Erkən tətbiq olunma maliyyə hesabatlarına təsir göstərirsə, müəssisə 
bu faktı açıqlamalıdır. 
3 Maddə 91 1998-ci ildə qəbul olunan daha aydın yazılış dilinə uyğun olaraq “illik maliyyə hesabatlarına” istinad edir. 

Maddə 89 “maliyyə hesabatlarına” istinad edir. 
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