
Günümüzde vergi bölümleri, birçok zorluk ve fırsatla karşılaşıyor. Faaliyetleri eskisi gibi 
sürdürmek artık verimli bir seçenek değil. Sürekli değişen dijital geleceğe uyumlu ve 
hazırlıklı olmak gerekiyor. Vergi, şirketlerin faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli bir tür 
lisans. “Vergide Dönüşüm” de şirketlerin ajandalarına girmesi gereken önemli bir konu. 

Vergi bölümlerini etkileyen küresel trendler 

Vergide dönüşüm

Zorluklar

Vergi değişiyor. Vergiyi değiştiriyoruz.

Vergi ortamında her 
zamankinden daha sık ve 
hızlı değişimler gözleniyor. 
Karmaşıklığın ve belirsizliğin 
fazla olduğu dönemler, vergi 
faaliyetlerinin yönetilmesi için 
farklı araçlar ve yetenekler 
gerektiriyor. Ancak, bu alana 
yönelik yatırımlar geri planda 
kalabiliyor. 

İş hacmi artarken, kaynaklar 
azalabiliyor. Şirketlerin 
yalnızca bugün için değil, aynı 
zamanda geleceğin dijital 
dünyasında da “uyumlu” 
olması kritik önemde. 
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Fırsatlar

Pratikte vergide dönüşüm 

KPMG olarak, teknoloji, dönüşüm ve uyum 
hizmetlerimizi “Vergide Dönüşüm” başlığı altında bir 
araya getirdik. Bu çerçeve kapsamında çözümlerimizi 
uygulamaya koyarak, vergi bölümünüz için strateji 
geliştirmenize yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda, 
vergi bölümlerinizde maliyetleri azaltacak, kaliteyi 
artıracak ve katma değer üretecek bir işletme modeli 
geliştirmeniz konusunda destek sunuyoruz. 

Vergi bugünlerde dünya genelinde kritik bir gündem 
maddesi. Bu durum yeni bir yaklaşım benimsemek 
ve vergi altyapısına yatırım yapmak için ideal 
bir temel oluşturuyor. Bu dönüşüm, vergisel 
gereksinimlere göre uyarlanabilecek yeni işletme 
modelleri, teknoloji araçları ve yetenekler ile kaynak 
kullanımına ilişkin esnek yeni yöntemleri içeriyor. 
Örneğin; büyük ölçekli finansal dönüşüm projeleri 
ve yıkıcı teknolojiler, vergi bölümlerinin sürdürülebilir 
değişime öncülük edecek yeni iş modellerine ihtiyaç 
duyduğu anlamına geliyor. 
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KPMG’nin Vergide Dönüşüm hizmetleri, vergi bölümlerinizi yeniden yapılandırmanız için gerekli olan vergi 
uzmanlığını, teknoloji uygulamalarını ve yenilikçi işletme modellerini bir araya getiriyor. Çözümlerimiz, 
dönüşümü doğru hizmetler ve teknolojiyle birleştirerek, hedef işletme modeli tasarlanmasını kapsıyor.

KPMG’nin hedef işletim modeli
geliştirme yaklaşımı



Tax Reimagined: Tax is changing. We’re changing Tax.

Vaka çalışması: Küresel bir ilaç şirketi

Gelecek adımlar 

95 ülkede faaliyet göstererek küresel bir ilaç şirketi, yeni 
bir vergi işletme modeli geliştirmeye ihtiyaç duyuyordu. 
Mevzuata uyumun yüksek maliyeti ve sürekli artan 
yasal zorluklar yeni bir yaklaşım gerektiriyordu. Şirket 
içerisindeki vergi ekibi, finans bölümüyle yeterince 
entegre değildi ve yeni vergi teknolojileri altyapısına 
yatırım yapmanın maliyeti yüksek bulunmuştu. 

Vergide Dönüşüm yaklaşımımızla, müşterimizin ideal 
işletme modelini belirlemesine yardımcı olarak, dönüşüm 
için iş gerekçesinin oluşturulmasına yönelik destek 
sağladık. 

Müşterimizin vergi süreçleri artık hem maliyet tasarrufu 
sağlıyor hem de küresel standartlara uygun. KPMG 
Mükemmeliyet Merkezimiz ile, müşterimizin vergi ekibini 
yeni modele geçiş sürecinde destekledik. Vergi liderliği, 
küresel risklerin ve sorunların görünürlüğü, yeni içgörüler 
ve verinin sağladığı değerden destek alıyor. Müşterimizle 
işbirliği yaparak vergi süreçlerini geleceğe hazır hale 
getirdik. 

Her şirket kendine özgü bir yapıya sahiptir; aynı durumun 
vergi bölümleri için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. 
KPMG’nin Vergide Dönüşüm yaklaşımı şirketiniz için uygun iş 
modelini tasarlama fırsatı sunarak, sonra bu uygulamayı sizin 
için hayata geçiriyor. 

Hızlı tanılarımız ve karşılaştırmalı verilerimizin zenginliği, 
somut bir iş örneği için temelleri tahmin ettiğinizden daha 
kısa bir sürede atabilir. 

Çözüm mimarlarımızla iletişime geçerek, şirketinizde 
değişime öncülük edebilirsiniz. Birlikte, şirketinizi verginin 
geleceğine hazırlayabiliriz. 

Kıyaslama
İş modeli

Çözüm değerlendirme

Yaklaşımımız
Verg� süreçler�ne �l�şk�n dünya genel�nde kapsamlı b�r anal�z yürüttük

Dönüşüm �ç�n gerekl� �ş gerekçes�n� gel�şt�rmek �ç�n �şb�rl�ğ� �çer�s�nde 
çalıştık
Süreçler� standart hale get�rmek �ç�n “Yalın Altı S�gma” metodoloj�s�n� 
uyguladık
Kaynakları opt�m�ze etmek ve gelecekte gerekl� olacak yetenekler� 
tanımlamak �ç�n b�r İK stratej�s� gel�şt�rd�k
Net b�r yatırım get�r�s� sunan, dönüşümcü b�r �ş model� tasarladık

Süreçler�n otomasyonu ve ver� kal�tes�n�n �y�leşt�r�lmes� �ç�n KPMG’n�n 
verg� teknoloj�ler�n� uygulamaya koyduk

-

KPMG’n�n Mükemmel�yet Merkez� tarafından desteklenen yen� b�r 
�şletme model� gel�şt�rerek, uygulamaya koyduk.

Zorluklar 
Verg� süreçler�n�n artan 
mal�yet�

Teknoloj� yatırımının 
mal�yet yükü

Şeffaflık ve verg� 
ver�ler�ne doğrudan 
er�ş�m� de �çeren yasal 
taleplerdek� artış

Baskı altında doğru 
yetenekler� kazanmak ve 
korumak 

Süreçler�n ve �şletme 
modeller�n�n çeş�tl�l�ğ�

Standard�zasyon 
eks�kl�ğ�nden 
kaynaklanan ver�ms�zl�k 
ve r�skler

Teknoloj�den etk�n b�r 
şek�lde faydalanamama

Kapsam

Verg�  mal�yetler�nde c�dd� tasarruf

Tüm ülkelerde verg� raporlaması �ç�n gözet�m sunacak tek b�r h�zmet noktası

KPI raporlamasında �y�leşme

İçgörü ve katma değer sunan kal�tel� verg� ver�s�

Verg� �dareler�n�n ve raporlamanın d�j�talleşmes�ne yönel�k ön hazırlık 

Daha yalın ve t�car� odaklı b�r verg� ek�b�

Verg� süreçler�n�n tek b�r çatıda b�rleşt�r�lmes�

Verg�de Dönüşümün sağladığı avantajlar 

95’ten
fazla ülkey�
�çer�yor
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