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

Siz soruları yanıtlıyor biz risk haritanızı oluşturuyoruz
Sektöre özel sıklıkla karşılaşılan vergisel sorunlara yönelik
uygulamanız vergi ekiplerimizce inceleniyor

Olası vergi avantajlarınızın farkında mısınız?
Fazla ve yersiz vergi ödenen işlemlerin tespitine yönelik
incelemeler yapıyoruz

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.

İletişim:

Hakan Güzeloğlu
Şirket Ortağı, YMM
E : hguzeloglu@kpmg.com

Detaylı bilgi için:
KPMG Türkiye
Clients & Markets
tr-fmmarkets@kpmg.com

İstanbul
İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9
34330 Levent İstanbul
T : +90 212 316 6000

Bursa
İnallar Cadde Plaza, Balat Mah.
Mudanya Yolu Sanayi Cad. No:435
Kat: 5 D: 19-20 Nilüfer 16225 Bursa
T: +90 224 414 05 00

Ankara
The Paragon İş Merkezi Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. 1445 Sok. No:2
Kat:13 Çukurambar 06550 Ankara
T: +90 312 491 7231
İzmir
Folkart Towers Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:39 B Kule Kat: 35
Bayraklı 35530 İzmir
T : +90 232 464 2045
kpmg.com.tr
kpmgvergi.com

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza
rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte olmaya devam edeceği garantisi yoktur. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu
dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative (“KPMG International”) bir İsviçre kuruluşudur. KPMG ağına üye olan bağımsız
firmalar, KPMG International’a bağlıdır. KPMG International’ın müşterilere sunduğu herhangi bir hizmet yoktur. Hiçbir üye firmanın KPMG International’ı veya bir başka üye
firmayı, aynı şekilde KPMG International’ın da hiç bir üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı ya da bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur. Tüm hakları saklıdır.
© 2020 KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative’in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in
tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Türkiye’de basılmıştır.

