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Özel Durum Açıklaması (Genel)

2019-09-03

Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin faaliyetleriyle ilgili 2017 ve 2018 yılı vergilendirme
dönemlerine ilişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim
Kurulu Başkanlığı (Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup
Başkanlığı) vergi müfettişlerince kurumlar vergisi, katma değer
vergisi, gelir vergisi stopajı ve kurum geçici vergi yönünden inceleme
gerçekleştirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen vergi
inceleme raporlarına dayanılarak Maliye Bakanlığı Samsun Vergi
Dairesi Başkanlığı Gaziler Vergi Dairesi tarafından şirketimize
gönderilen vergi ve ceza ihbarnameleriyle şirketimiz adına
908.495,45 TL gelir vergisi stopajı,
3.456.028,84 TL kurumlar vergisi, 50.541,54 TL katma değer vergisi,
2.317.443,34 TL kurum geçici vergi ve 230.000,00 TL özel usulsüzlük
cezası olmak üzere toplam 6.732.509,17 TL vergi aslı, 10.098.763,79
TL vergi zıyâ cezası ve 230.000,00 TL özel usulsüzlük cezası
düzenlendiği tespit edilmiştir.

Açıklama

2.317.443,34 TL kurum geçici vergi ve buna bağlı olarak kesilen
3.476.165,13 TL vergi zıyâ cezası Gelir Vergisi Kanunu’nun Mük.120.
mad. gereğince tahakkuk ettirilmeyeceği sistemde gecikme faizi
hesaplanabilmesi için ihbarnamede zorunlu olarak yer aldığı
belirtilmiş olup düzenlenen bu raporlarda sonuç olarak 4.415.065,83
TL vergi aslı, 6.622.598,76 TL vergi zıyâ ve 230.000,00 TL özel
usulsüzlük cezası söz konusudur.
Şirketimiz
konuyla ilgili bugüne kadarki sektör uygulamaları ve vergi
uzmanlarının görüşleri doğrultusunda inceleme konusuna ilişkin
olarak vergi mevzuatı ile tam uyum içinde hareket etmiş ve finansal
tablolarında incelenmeyen dönemler de dâhil olmak üzere herhangi
bir karşılık ayırmamıştır. Kesilen özel usulsüzlük cezalarına indirim
hakkını kullanmaksızın, doğrudan Samsun Vergi Mahkemesi nezdinde
kaldırılması için yasal süresi içerisinde dava açılacaktır.
Vergi tarhiyatı ve vergi zıyaı cezası uygulamasına karşı, hatalı
düzenlenen vergi inceleme raporlarının yeniden değerlendirilmesi
için Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na başvuru da yapılmıştır.
Ayrıca, Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu nezdinde
uzlaşma talebinde bulunma ve uzlaşmanın vaki olmaması
durumunda vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkı
kullanılacaktır.

Yatırımcılarımız, bu konuya ilişkin gelişmelerden, özel durumlara ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde haberdar edilecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda
tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

