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Finansal Vergi Hizmetleri



Vergi denetim ve danışmanlık 
hizmetlerini aynı çatı altında topluyor 
ve sektörünüze özel hazırlanan 
sorularımızla hızlı sonuç alınan bir 
inceleme hizmeti sunuyoruz.

Siz soruları yanıtlıyor biz risk haritanızı oluşturuyoruz

Sektöre özel sıklıkla karşılaşılan vergisel sorunlara yönelik 
uygulamanız vergi ekiplerimizce inceleniyor 

Her zaman referans olarak kullanabileceğiniz 
bir tespit raporu ile yönetici özeti sunuyoruz

Çalışmamızı ve yönetici özetini sizlere özel bir 
formatta sunuyoruz

Sektör nedeniyle taşıdığınız vergisel 
risklerinize çözüm önerileri getiriyoruz

Sektörünüze özel yaklaşımımız ile kurumunuza 
katma değer yaratan bir hizmet sağlıyoruz.

Olası vergi avantajlarınızın farkında mısınız?

Fazla ve yersiz vergi ödenen işlemlerin tespitine yönelik 
incelemeler yapıyoruz

Son dönemde yapılan vergi düzenlemeleri, vergi incelemeleri, 
yargı kararları ve sektör uygulamaları ışığında vergilendirme 
prosedürlerinizi mercek altına alıyoruz. Bu kapsamda işlem ve 
uygulamalarınıza yönelik özel olarak hazırlanmış kontrol listemizle 
vergi risk haritanızı oluşturuyoruz.
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