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CENTRUM, INTERNATIONAL TAX 
REVIEW TARAFINDAN 2020 AVRUPA 

VERGİ ÖDÜLLERİ’NDE TÜRKİYE’NİN “EN 
İYİ VERGİ ŞİRKETİ” VE “EN İYİ TRANSFER 
FİYATLANDIRMASI ŞİRKETİ” ADAYLARI 
ARASINDA ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ KISA 

LİSTEDE YER ALMIŞTIR 

 
Centrum olarak, dünyanın en önde gelen 
yayıncılarından International Tax Review 
tarafından her yıl verilen Avrupa Vergi 
Ödülleri’nde (European Tax Awards) 2020 
yılı için, Türkiye’de “Yılın Vergi Şirketi” ve 
“Yılın Transfer Fiyatlandırması Şirketi” 
kategorilerinin her ikisinde de 2018 ve 
2019 yıllarının ardından 2020 yılı için de 
aday olarak gösterildiğimizi sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.  
 
Avrupa Vergi Ödülleri, International Tax 
Review tarafından 2005 yılından bu yana 
düzenlenmekte olup Avrupa Bölgesinin 
en önde gelen vergi ve transfer 
fiyatlandırması şirketlerine verilmektedir. 
Adaylık değerlendirmesi kapsamında 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir: 
 

 Proje Büyüklüğü: Söz konusu 
hizmetleri veren bir şirketin 
kompleks ve büyük bir projeyi 
üstlenebilme kapasitesi 
 

 İnovasyon: Şirketin piyasadaki 
mevcut şirketlere nazaran daha 
yenilikçi hizmetler sunabilmesi  

 
 Etki Düzeyi: Şirketin vermiş 

olduğu danışmanlık hizmetleri 
neticesinde, müşterilerinin ticari 
faaliyetlerine katma değer 
sağlaması ve/veya bu tür 
danışmanlıklar sonucunda hizmet 
alan müşterilerin ticari 
hedeflerine ulaşabilmesi 
 

 

2018 yılında International Tax Review 
tarafından “Yılın Vergi Şirketi” 
seçilmemizin ardından, bu yıl da her iki 
kategoride birden aday gösterilmemizle 
birlikte, 3. kez üst üste her iki listede 
birden son kısa aday listesinde 
gösterilmiş olmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. 
 
Çalışmalarımızın ve hizmet kalitemizin bir 
karşılığı olan bu başarılarımız sayesinde 
uluslararası arenada da ses getirmekten 
memnuniyet duymaktayız. Bu başarıda 
en büyük payın bize güvenen 
müşterilerimizde olduğunun farkındayız. 
Bu uzun yolculukta bizlere güvenen ve 
başarımızda en büyük katkının sahibi olan 
tüm müşterilerimize teşekkür etmeyi 
borç biliriz.  
 
21 Mayıs 2020’de duyurulacak olan 
Avrupa Vergi Ödülleri’nin sonuçlarını 
heyecanla beklemekteyiz.  
 
ITR tarafından konu ile ilgili yapılan 
duyuruya ulaşmak için tıklayınız. 
 

Saygılarımızla,  
 
 

 

Uluslararası vergi bültenimizle ilgili bilgi 
almak için bize ulaşabilirsiniz.

 

https://www.internationaltaxreview.com/article/b1l9w76jp6q5n6/european-tax-awards-2020-shortlists-announced
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