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Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su
Orjinal Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi

Hürriyet Medya Towers, Güneşli 34212
Bağcılar/İstanbul
: Tel: 212 677 00 00 Faks: 212 6770182
:

: Tel: 212 449 60 30 Faks: 212 6770892
: 09.12.2009
: Hayır
: Vergi Dava Sonucu Hakkında.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Vergi Dava Sonucu Hakkında.
Daha önce kamuya açıkladığımız üzere; bağlı bulunduğumuz Vergi Dairesi tarafından Şirketimize 2004,
2005 ve 2006 hesap dönemlerine ilişkin olarak tebliğ edilen 12.292.166,-TL vergi aslı, 18.603.250,-TL
vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 30.895.416,-TL tutarındaki vergi/ceza ihbarnamelerinin terkini
amacıyla açılan davalardan bir kısmı (1.774.321,-TL vergi aslı ve 2.661.482,-TL vergi ziyaı cezası olmak
üzere toplam 4.435.803,-TL) aleyhimize sonuçlanmış olup, Vergi Dairesi tarafından Şirketimiz'e gecikme
faizi ve karar harcı dahil olmak üzere toplam 7.311.475,-TL'lik vergi/ceza ihbarnamesi gönderilmiştir. Bu
tutar (7.311.475,-TL) 3 Eylül 2010 tarihine kadar ödenecek olup, davanın bir üst mahkemede temyizine
ilişkin gerekli yasal itirazlar süresi içerisinde yapılacaktır.
Söz konusu 30.895.416,-TL tutarındaki davalardan, yukarıda aleyhimize sonuçlandığı ifade edilen
4.435.803,-TL tutarındaki davalar dışında kalan 26.459.613,-TL tutarındaki davalardan; 4.037.673,-TL
vergi aslı ve 6.056.510,-TL vergi ziyaı cezasını kapsayan toplam 10.094.183,-TL tutarındaki davalar ise
"kısmen lehte ve kısmen aleyhte" sonuçlanmıştır. Bu dava sonucu ile ilgili olarak Şirketimize henüz
gerekçeli karar tebliğ edilmemiş olup, tebligat Şirketimize ulaştığı takdirde ayrıca kamuya açıklama
yapılacaktır. Bu dava sonuçları ile ilgili olarak da bir üst mahkemede temyize ilişkin yasal itirazlar süresi
içerisinde yapılacaktır.
Gene aynı ihbarnamelerin 6.480.172,-TL vergi aslı ve 9.885.258,-TL vergi ziyaı cezasını kapsayan toplam
16.365.430,-TL kısmı için ilgili Vergi Dairesi tarafından Şirketimize tebliğ edilen ihbarnameler ile ilgili
olarak, Vergi Mahkemelerinde yaptığımız itirazların duruşması henüz yapılmamıştır.
Şirketimiz hukuk müşavirleri ve uzman görüşleri doğrultusunda, vergi aslı, vergi cezası ve bunların
tahmini gecikme faizleri ile ilgili olarak, ayrılacak karşılık tutarının (31 Mart 2010: 15.847.750 TL)
tespitine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup; karşılık tutarına ilişkin detaylı açıklamalar 30.06.2010
tarihli finansal raporumuzda yer alacaktır. Gelişmelere bağlı olarak, gerçekleşecek tutarlar ile karşılık
olarak ayrılan tutarlar arasında fark olması her zaman ihtimal dahilindedir.

