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Şirket birleşmeleri ve satın almaları 
konusunda uzmanlaşmış vergi ekibimiz, 
projenin her aşamasında sizlere vergi 
danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Aynı 
zamanda sizler ve diğer danışmanlarınızla 
birlikte etkin bir çalışma süreci yürüterek 
proje süresi boyunca şirketiniz için katma 
değer yaratmayı amaçlamaktayız.

Günümüzde piyasa şartları ve firmalar arasında 
artan rekabet, yöneticiler için zor ve stratejik 
kararların hızla alındığı bir iş dünyası yaratmıştır. 
Bu koşullarda şirketler giderek artan bir oranla 
farklı ülkelerde farklı işlemlerle karşı karşıya 
gelmektedirler.

Şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda 
uzmanlaşmış vergi ekibimiz, şirket alım satım 
işlemlerinin yapılanmasında; tüm yapının 
değerlendirilebilmesi için erken bir zamanda 
vergi risklerinin ve daha önemlisi fırsatlarının 
belirlenmesini sağlayarak şirketiniz için önemli ve 
stratejik bir rol üstlenmektedir. 

Hem yapılandırma hem de vergi denetimi 
süreçleri, projenin gidişatını temelden etkileyecek 
konular ortaya çıkarabilir. Vergi ekibimiz aynı 
zamanda anlaşma sonrası birleşme sürecinde 
de kilit bir rol oynar. Vergi etkileri göz önüne 
alınmadıkça birleşmenin getirdiği kazanımlar 
anlamlı bir şekilde ifade edilemeyebilir.



Bu kapsamdaki hizmetlerimiz:  
• Satın alma öncesi vergi danışmanlığı

• Alternatif satın alma yapılandırmalarının (birleşme, varlık ya da hisse alımı vb.) 
vergi etkilerinin incelenmesi

• Vergi riski değerlendirmesi (“tax due diligence”)

• Projenin değerlendirilmesi sürecinde vergi ile ilgili fırsatların belirlenmesi

• Satın alma sonrası planlanan vergi yapısının uygulanmasında destek olunması

• Devralınan vergi avantajlarının (mali zararlar vb.) en etkin şekilde kullanımı

• Diğer taraflar ile (satıcı vs. alıcı) vergiye ilişkin konuların görüşülmesi ve satın alma 
sözleşmesi hazırlık aşamasında destek olunması

• Uluslararası sorunlara vergisel olarak etkin çözümler önerilmesi (nakit aktarımı, 
alım/satım giderlerinin yansıtılması vb.)

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?
Kurumsal Birleşme ve Satınalma ile ilgili vergi hizmetlerimize ilişkin sorularınız ve 
ayrıntılı bilgi talepleriniz için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.
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