VERGİ DANIŞMANLIĞI
Vergi Danışmanlığı
Türk Vergi Sistemi hem çok kapsamlı hem de biraz karmaşık sayılabilir. Özellikle mükelleﬂerin
rutin yükümlülükleri TÜRMOB‘a kayıtlı Yeminli Mali Müşavir (YMM) ve serbest muhasebeci mali
müşavir (SMMM) meslektaşlarımız tarafından yerine getirilmektedir. Bazen ise karşılaşılan bir
kısım konularda özel müşavirlik hizmeti gerekli olabilmektedir.
KV Danışmanlık, vergi ve mali konularda uzman ekibiyle, bilgi ve tecrübesini paylaşarak
paydaşlarına yardımcı olmaktadır.
KV Danışmanlık bünyesinde sunulan bir kısım vergisel danışmanlık konuları aşağıdaki gibidir:
1. Vergisel Yükümlülüklere Uyum Taraması
KV Danışmanlık olarak uzman kadromuzla mükelleﬂerimizin vergi kanunlarına uygun
defter ve belge düzeni oluşturup oluşturmadıklarının ön denetimini, alanın da uzman mali
müşavir (SMMM) kadromuzla yapmaktayız.
KV Danışmanlık mükelleﬂere sunduğu bu hizmetle, mükelleﬂerin vergi incelemelerinde
karşılaşacağı sıkıntıların ön bildirimini sağlamaktadır.
Alanında uzman mali müşavir ekibimizle vergi incelemelerine, incelemeye girmeden bizle
hazır olun…
2. Vergi İnceleme Müşavirliği
KV Danışmanlık alanında uzman YMM ve SMMM kadrosu ile mükelleﬂerinin vergi
incelemelerinde, inceleme ekipleriyle sağlıklı iletişim başta olmak üzere, inceleme
süresince mükelleﬂerine vergi inceleme müşavirlik hizmeti sunmaktadır.
Mükelleﬂerin vergi idaresi tarafından haklarında uygulanan vergi ve cezalara karşı
uzlaşma yoluna başvurulması, uzlaşmaya varma anlaşması sağlanması konusunda gerekli
hizmetler verilmektedir.
Vergi incelemelerinde TÜRMOB’a kayıtlı uzman mali müşavir kadromuzla yanınızdayız…
3. Vergi İncelemesi Sonrası Düzenlenen Vergi İnceleme Raporlarının Hata ve Eksikliklerinin
Tespiti ve Emsal Yargı Kararı Tarama Hizmeti
KV Danışmanlığı olarak alanında uzman ve birikimli YMM ve SMMM ekibimizle hakkınızda
düzenlenen her türlü vergi inceleme raporunun emarı, röntgeni ve tomograﬁsi çekilir.

KV Danışmanlığın sunduğu bu hizmet, vergi incelemesi geçiren mükelleﬂerin haklarında
düzenlenen raporlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olarak alacağı kararlara yardımcı
olmaktadır.
4. Ödediğiniz Vergilerin Kanuniliği Hakkında Bilgi Sunumu
Mükelleﬂerin, mükelleﬁyet tesisinden itibaren rutin yükümlülükleri dışında istisnaen
ödedikleri vergiler veya bazen muaﬁyet kapsamında vergileri de ödedikleri
gözlemlenmiştir. Özellikle damga vergisi başta olmak üzere bazı vergilerde ödenen
vergilerin istisna ve muaﬁyet kapsamında olup olmadığının ve ödenen bu kapsamdaki
vergilerin geri iadesinin nasıl yapılacağının takibini KV Danışmanlık olarak yapmaktayız.
KV Danışmanlık olarak başlıca ayrıcalıklarımızdan birisi de ödediğiniz vergilerin istisna ve
muaﬁyet taramasını Yeminli Mali Müşavir (YMM) ve Mali Müşavirlerden (SMMM) oluşan
uzman ve birikimli profesyonel ekibimizle yapmaktayız.
KV Danışmanlık ayrıcalığı ile yersiz ödediğiniz vergileri tespit ediyoruz…
5. Ortaklıklarda Kazanç Tespiti
Ortaklıklarda, şirket verimliliği, kazanç ve net kar tespiti ve ﬁili durum tespiti uzman
kadromuzla yapılmaktadır.
KV Danışmanlık farkıyla şirket ve işletmelerde ﬁili net kar araştırması yapılarak şirketlere
uygun iç kontrol sistemleri geliştirmekteyiz…

Firmanızın mali yapısını bizimle güçlendirmeye ne dersiniz?

