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Vergi Uyuşmazlıklarında en iyi sonuca 
ulaşmak 

 
 

Türkiye Cumhuriyeti Vergi İdaresi mükelleflere vergi düzeni sağlamak amacıyla kişi veya kurumları vergi 

incelemesi altına alabilmektedir. Bu vergi denetimleri her geçen gün ise artan bir oranla devam etmektedir. Sonuç 
olarak, daha fazla kişi ve işletmeler tam olarak nerede hata yaptıklarını bilmeden kendilerini bir vergi incelemesi 

içinde buluverirler. Bu, gayet tabii olarak, vergi makamlarındaki çözülmemiş anlaşmazlıkların sayısının kayda 

değer bir şekilde artmasına neden olmuştur. 
 

 

Hepimiz Vergi sistemlerinin doğasındaki 

muğlaklığı ve karmaşıklığı mükellef ile 

Vergi İdaresi ile arasında yorum 

farklılıklar ortaya çıkardığını biliriz. İster 

karmaşık transfer fiyatlandırma 

kurallarının çok uluslu şirketler için 

uygulanması; ister vergi mükelleflerinin 

vergi kurallarını değişik şekillerde 

yorumlayarak uygulaması olsun, Türk 

Vergi İdaresi vergilerin doğru miktarda 

hesaplanıp ve ödendiğinden emin 

olabilmek adına mükellefleri incelemeye 

almaktadır. 

Moore Stephens, Vergi İdaresi inceleme 

ve uyuşmazlıkları ile ilgilenen geniş 

deneyime sahip bir Vergi İnceleme ve 

uyuşmazlıklar uzman ekibini bünyesinde 

bulundurmaktadır.  

Amacımız, her zaman vergi mevzuatına 

uyuyarak, müşterilerimiz için en iyi 

sonuca ulaşmaktır.  

 
Vergisel incelemeler neden çoğalmakta? 

Toplanan ayrıntılı bilgilerle desteklenen 

yüksek riski taşıdığını düşündüğü 

bireyler ve iş sektörlerini öncelikli olarak 

hedeflenmektedir. Vergi müfettişleri, 

aynı zamanda bu kişi ve şirketleri 

belirlemek için internet gibi yeni iletişim 

araçları da kullanmaktadır. Ulusal Vergi 

İdaresi yetkilileri off shore diye 

adlandırılan vergi cennetleri arasındaki 

bilgi paylaşım anlaşmaları hesap veya 

varlık sahibi olan mükelleflere kayda 

değer bir etki yaratmaya başlamıştır.  

 
 

Bir şirketin kurumlar vergisi beyannamesinin 

üzerinde yapılan bir inceleme, idarenin KDV, 

transfer fiyatlandırması ve bunun gibi diğer 

vergi incelemesine yol açabileceği gibi şirket 

yönetimin kişisel vergileri gibi ilişkili alanları 

da incelemesine yol açabilir.  

 

Vergi incelemelerinde, Vergi teknik konular ve 

cezaların yanı sıra, çoğu zaman sınırlama, 

yani yanlış veya eksik bir beyan tespit 

edildiğinde, idare, incelemelerinde ne kadar 

derine inebilir veya (zaman olarak) ne kadar 

geri gidebilir gibi konuları da dikkate alınması 

gerekir. Bu konuların soruşturmasında başarılı 

bir sonuca ulaşabilme ihtimalini yüksek 

tutmak için uzman tavsiyesi şarttır. 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 
  

İnceleme süreci 
 

İnceleme süreci, Moore Stephens’in 

normalde müşterinin adına katıldığı 

mümkünse de idare ile bir ön görüşmeyi 

ile başlayacaktır. İdare, ceza gerektiren 

bir vergisel tespit ettiği bu konuları 

kapsayacak bir bilgilendirme raporunu 

mükellefe teslim eder.  

 

Bu raporun incelenmesi çok dikkat ve 

özen gerektirir, zira bu rapora göre 

mükellefin cezai maddi sonuçları ortaya 

çıkacaktır.  

 

Cezai sonuca konu olan işlem, vergi 

borçları, faiz ve para cezalarının detayları 

bu raporda açıkça ortaya konacaktır.  

 

Yaklaşımımız, uzlaşma toplantısında, 

hafifletici sebepleri izah ederek ve 

cezaları mümkün olabildiğince en aza 

indirmeye çalışmak olacaktır. 

 

Uzlaşma da sonuç alınamazsa, hukuki 

yollar denenebilir. Bunun için yine 

cezaları en aza indirecek hukuki örnek 

ve yollar aranacak, dilekçe haline 

getirilerek Vergi Mahkemelerinde çözüm 

yolları aranacaktır. 

 

 

• Vergi incelemeleri ile ilgili belge ve 

dokümantasyonun hazırlanması, 

tutanakların incelenmesi 

 

• Uzlaşma veya dava açma ihtiyacının 

irdelenmesi ve bu süreçlere ilişkin her 

türlü danışmanlık hizmeti 

 

• Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti, 

 

• Vergi ihtilafına gidilmesi halinde, uzlaşma 

komisyonu ve mahkeme müracaatlarının 

ve dava dilekçelerinin hazırlanması, 

 

• Özelge başvurularının hazırlanması, 

sonuçların analizi ve yorumlanmasına 

yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi, 

 

Konularında uzman ekibimizle sizlere yardım 

etmekten memnuniyet duyarız. 



 

 

Moore Stephens Global  

 

Moore Stephens International Limited, 

ana merkezi Londra’da bulunan global bir 

denetim ve danışmanlık ağıdır. 

 

2,68 milyar ABD doları ücreti ve 105 

ülkede ofisleri ile ihtiyaçlarınızı 

karşılayacak kaynak erişimine sahip 

olduğumuzdan emin olabilirsiniz.  

 

Moore Stephens Global üye firmalarının 

ortak değerlerini paylaşmaktadır: Bilgi, 

Birikim, Deneyim, Global bakış açısı ve 

Kalite.  

 

Dünya çapındaki ağımızın genişliği ile yerel 

uzmanlık ve deneyimi birleştirerek, 

müşterilerin ihtiyaçları ne olursa olsun, 

Moore Stephens’in yerel, ulusal ve 

uluslararası ihtiyaçlarına doğru çözüm 

sağlayacağından emin olabilirsiniz. 

 

Türkiye’ de Moore Stephens  

 
İstanbul Merkez, Ankara, Ordu ve Antalya 

4 farklı noktada ve yaklaşık 100 çalışanı ile 

oluşan Moore Stephens Türkiye, 

Türkiye’nin en büyük bağımsız denetim 

ağından bir tanesidir. 

 

Amacımız sade ve basittir: Müşteriler 

tarafından mali konularda danışmanlık için 

aranan ilk kurum olmak, çözüm üretmek, 

sadece danışmanınız değil iş ortağınız 

olmaktır.  

 

Müşterilerimizin ticari ve kişisel hedeflerini 

ulaşabilmelerine yardımcı olmak için onlara 

mantıklı tavsiyeler ve değişik çözümler 

sağlıyoruz. Başarımız, tüm müşterilerimize 

yenilikçi ve kişiye özel bir hizmet 

sunmamızı sağlayan endüstri odaklı 

olmamızdan kaynaklanmaktadır.  
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İletişim Bilgilerimiz 
 

Bu broşürün içinde herhangi bir hizmet hakkında ya da genel hizmetlerimiz 

hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki kişilerle irtibat kurun: 
 

 

Kenan Avcı – Ortak 

T +90 (216) 368 2424 

kenan.avci@moorestephens.com.tr 
 

Burak Onur – Ortak 

T +90 (216) 368 2424 

burak.onur@moorestephens.com.tr 
 

Erkan Kahraman – Ortak 

T +90 (216) 368 2424 

erkan.kahraman@moorestephens.com.tr 

 
Serkan Yılmaz – Direktör 

T +90 (216) 368 2424 

serkan.yilmaz@moorestephens.com.tr 
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