Vergi Uyuşmazlık Hizmetleri
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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 sayısı nın kayda
değer bir şekilde artmasına neden olmuştur.
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Dünya çapındaki ağımızın genişliği ile yerel
uzmanlık
ve
deneyimi
birleştirerek,
müşterilerin ihtiyaçları ne olursa olsun,
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