Has been listed as Tier 2
F i r m i n Tu r ke y b y

Centrum Consul�ng, Interna�onal Tax Review (ITR)
tara�ndan yıllık olarak 50’den fazla ülkede transfer
ﬁyatlandırması konularında uzmanlığa sahip şirketlerin
listelendiği 2018 Transfer Fiyatlandırması Rehberinde (World
Transfer Pricing Directory) Tier 2 olarak sınıﬂandırılan
şirketler arasında yerini aldı.
ITR Transfer Fiyatlandırması Rehberi, transfer ﬁyatlandırması
konularında hizmet ih�yaçları olan ve vergi rejimlerindeki
değişiklikleri takip etmek isteyen dünya çapındaki vergi ve
mali konularda çalışan yöne�cilerin en önemli
kaynaklarından birisi olarak kabul edilmektedir.
Söz konusu Rehber’de transfer ﬁyatlandırması uzmanları ile
ilgili ülkede faaliyet gösteren danışmanlık şirketleri transfer
ﬁyatlandırması alanında değerlendirmelere tabi tutularak
her yıl Ekim ayında ‘’Tier’’ olarak adlandırılan listede
sınıﬂandırılmaktadır.
ITR araş�rma metodolojisi, Türkiye’deki önde gelen transfer
ﬁyatlandırması ﬁrmalarının sınıﬂandırmasını belirlemek için
vergi ve transfer ﬁyatlandırma yöne�ci ve danışmanları ile
telefonla, e-postayla ve şahsen görüşmelere dayalı olarak
gerçekleş�rilmektedir.
Transfer Fiyatlandırması kategorisindeki sonuçlar her yıl
worldtransferpricing.com sitesi üzerinden ilan edilmektedir.
ITR; Tier 1, Tier 2, Tier 3 ve Tier 4 olarak yap�ğı
sınıﬂandırmalarda transfer ﬁyatlandırması danışmanlık
ﬁrmalarının teknik bilgileri, proje por�öyü, yara�cılıkları,
yenilikçilikleri ve konuya hakimlik kriterlerini esas almaktadır.

Centrum Consul�ng has been classiﬁed as Tier 2 in
Interna�onal Tax Review’s World Transfer Pricing
Directory 2018 which lists the ﬁrms that are highly
experienced in transfer pricing issues in more than 50
jurisdic�ons.
ITR Annual Directory serves as a key source for tax
execu�ves naviga�ng the sea change in tax regimes
and in need of TP-speciﬁc services.
In the ITR World Transfer Pricing Directory, transfer
pricing specialists and consultancy companies
opera�ng in their jurisdic�ons are classiﬁed in the list
named "Tier" in October each year.
ITR research methodology is based on the interviews
with corporate tax and transfer pricing directors and
their advisers in Turkey by phone, e-mail and
in-person to determine the leading transfer pricing
ﬁrms.
The results in “Transfer Pricing Category” are posted
on the worldtransferpricing.com every year. Tier 1,
Tier 2, Tier 3, and Tier 4 classiﬁca�on system are
based on the consul�ng ﬁrms' project por�olio,
crea�vity, innova�veness and having a good
command of subject criteria which are evaluated by
ITR.

Uluslararası çapta yüksek bilinirliği ve saygınlığı olan ITR
tara�ndan ilan edilen bu sınıﬂandırmada, Centrum
Consul�ng 2018 yılı Rehberinde Tier 2 olarak belirlenen
ﬁrmalar arasında yerini almış�r.

In this classiﬁca�on, which was announced by the ITR
having a high reputa�on on an interna�onal scale,
Centrum Consul�ng has been included among the
companies listed as Tier 2 in the World Transfer
Pricing Directory of 2018.

Centrum Danışmanlık olarak dünyanın önde gelen yayıncı
kuruluşlarından
ITR
tara�ndan
Tier
2
olarak
sınıﬂandırılmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu
sizler ile paylaşmak isteriz.

We would like to inform you that we are very proud
and happy to be classed as Tier 2 by ITR and Centrum
Consul�ng will always keep the quality of work at the
forefront.

ITR World Tax 2018 Rehberinde yer alan Centrum Consul�ng
sayfasına ulaşmak için �klayınız.

Managing Partner, Sworn-in Financial Advisor

Please click here to reach Centrum Consul�ng page in
ITR World Transfer Pricing Directory 2018.

Partner, Consulting Services Leader

