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Açıklanacak Özel Durum
01.01.2003-31.12.2003 hesap dönemine ilişkin olarak, İstanbul-Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
tarafından gönderilen 22.12.2008 tarihli “Vergi İnceleme Raporları” dayanak gösterilerek toplam
280.364,56- YTL tutarında “vergi aslı” ödemesi ile 667.647,08-YTL tutarında “vergi ziyaı” cezalarını
içeren vergi/ceza ihbarnameleri 26.12.2008 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.
Vergi İnceleme Raporları’nda özetle İştirak hisselerinin satın alınmasına ilişkin faiz giderlerinin gider
yazılamayacağı ve iştirak hissesinin vadeli satın alınması nedeniyle şirketimize kesilen faiz
faturalarında yer alan Katma Değer Vergilerinin indirim konusu yapılamayacağı iddia edilmektedir.
İştirak hisselerinin satın alınmasına ilişkin olarak gider yazılamayacağı iddia edilen faiz giderleri toplamı
1.645.391,-YTL olup,2003 yılında şirketimizin kurumlar vergisi matrahının oluşmaması ve 2.681.006,YTL sonraki döneme devrolan zarar tutarı mevcut olduğundan,bu iddialar sonucunda kurumlar vergisi
matrah farkı oluşmamış ve inceleme raporunda sonraki yıla devrolan zarar tutarının ,1.645.391,-YTL
azaltılarak 1.035.615,-YTL olarak dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.
İştirak hisselerinin satın alınmasına ilişkin olarak gider yazılamayacağı iddia edilen faiz giderleri
dolayısıyla kurumlar vergisi matrah farkı oluşmamakla birlikte üçer aylık geçici vergi dönemlerinde
oluşan geçici vergi farkları dolayısıyla şirketimiz adına 164.733,49 YTL vergi ziya cezası kesilmiştir.
İştirak hissesinin vadeli satın alınması nedeniyle şirketimize kesilen faiz faturalarında yer alan ve
indirimi kabul edilmeyerek tarh edilen Katma Değer Vergisi tutarı 280,364,56 YTL ,vergi ziyaı cezası
ise 420.546,84 YTL dir.
Dolayısı ile söz konusu Verg,/Ceza ihbarnameleri ile şirketimizden talep edilen toplam tutar
948.011,64,-YTL olmaktadır.
Vergi İnceleme Raporları’nda yer alan İştirak Hisselerinin Alımına İlişkin Finansman Giderlerinin
Gider Yazılmaması iddiasına karşı görüşlerimiz şu şekildedir;
a. Maliye Bakanlığı'nın iştirak hisselerinin alımına ilişkin finansman giderlerinin gider yazılması
gerektiği yönünde birden fazla muktezası bulunmaktadır. Dolayısı ile Bakanlığın bu konudaki
görüşünün istikrar kazandığı düşünülmektedir.

b. Aynı şekilde istikrar kazanmış vergi yargısı kararlarında da, iştirak hisselerinin alımına ilişkin
finansman giderlerinin gider yazılmasının kabul gördüğü bilinmektedir.
c. Vergi Hukuku Uzmanlarınca yayınlanmış çok sayıda kitap, dergi ve makalede de, iştirak
hisselerinin alımına ilişkin finansman giderlerinin gider yazılmasının mali mevzuata uygun
olduğu belirtilmektedir.
d. İştirak hisselerinin alımına ilişkin finansman giderlerinin gider olarak yazılabileceği 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5’inci maddesinde de açıkça yer almaktadır.
e. İnceleme raporunda yer alan İştirak hissesinin vadeli satın alınması nedeniyle oluşan faiz
giderleri yanında ,inceleme raporu eki tutanakta tespit edilen borcun döviz cinsinden olması ve
bu borcun değerlemesi sonucunda 7.975.981,-YTL kur farkı geliri olmasına rağmen bu iştirak
hissesi alımından kaynaklanan borcumuz nedeniyle oluşan faiz giderleri ile kur farkı gelirleri
toplamında bir finansman gideri oluşmaması ve toplamda gelir oluşmasına rağmen ,inceleme
raporunda bugüne kadar bilinen uygulamaların dışında bir yaklaşımla kur değerleme işleminin
bu inceleme raporunda eleştiriye tabi tutulmadığı gerekçesiyle kur farkı gelirleri dikkate
alınmamış ve sadece faiz giderleri dikkate alınarak işlem tesis edilmiş olup,incelemenin bu
yönüyle eksik kaldığı düşünülmektedir.
Görüldüğü üzere, söz konusu Vergi İnceleme Raporları’nda yer alan iddialar, başta hisseleri İMKB’de
işlem gören şirketler olmak üzere, yüzlerce şirketin ve onlarca holdingin son beş yıl içerisinde
gerçekleştirmiş olduğu “hisse alım ve satım işlemleri’nin akıbetini yakından ilgilendirmektedir. Vergi
İnceleme Raporları’ndaki iddiaların kabul görmesi halinde, bu kapsamdaki şirketlerin milyarlarca YTL
mali yükümlülük altına girmesi kaçınılmazdır.
Vergi İnceleme Raporları’nda eleştiri konusu yapılan Şirketimiz uygulamalarının, yasal düzenlemelere
ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğ, sirküler ve muktezalarına uygun olduğu düşünülmekte olup; düzenlenen
Vergi İnceleme Raporları’nda yer alan iddialara karşı her türlü yasal hakkımız kullanılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri: VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgilerin tam olarak yansıttığını bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
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