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Centrum Dünyası
CentrumTIme’ın 2. sayısında çok
farklı konular üzerinde duruyoruz.
Özellikle ülkemizde yeni yeni gelişen butik vergicilik konusunu ele
aldık. Ayrıca, CentrumTIme’ın bu
sayısında son dönemdeki önemli
uluslararası vergi konuları, yurtdışına açılmak ve yatırım yapmak
isteyen şirketler, şirketler yanında
kişisel olarak yurtdışına yatırım yapmak ya da yaşamak isteyen kişiler
ile yeni nesil vergi hizmetleri üzerinde duracağız.
Tüm bu konulardaki sorularımızı
ise Centrum Ailesinin danışmanlık
bölümünü yöneten şirket ortağı Ramazan Biçer’e sorduk. Söyleşimizin
oldukça dolu dolu olduğunu takip
eden sayfalarda bizzat şahitlik edeceksiniz. Şimdiden iyi okumalar.
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Ramazan Bey, Centrum Consulting nasıl bir şirket ve hangi
alanlarda uzmanlığı bulunuyor?
Centrum Consulting, her şeyden önce özel bir şirket. Özel olmasının nedeni ise
sadece uluslararası konulara odaklanıyor olması. Centrum Consulting uluslararası ve transfer fiyatlandırması alanında hizmet veren Türkiye’nin ilk butik şirketi.
Centrum Consulting’in uzmanlıkları arasında uluslararası vergi, transfer fiyatlandırması, AB vergi hukuku, OECD BEPS düzenlemeleri, yurtdışı varlık yönetimi ve
yurtdışı danışmanlık yer alıyor.
Centrum Consulting, uluslararası vergi alanında daha çok
Türk ve yabancı sermayeli çok uluslu şirketlere hizmetler veriyor. Bu anlamda hizmetlerimiz çifte vergi
anlaşmalarının kapsamına giren tüm konuları
Centrum
içeriyor. Uluslararası vergi hizmetlerimiz optiConsulting’in
mal vergi yapılarının oluşturulması dahil ulusuzmanlıkları arasında
lararası şirket ve holding yapılarının dizayn
uluslararası vergi,
edilmesi ile uluslararası finans ve royalti yatransfer fiyatlandırması, AB
pılarının oluşturulması ve uygulanmasını da
vergi hukuku, OECD BEPS
kapsıyor.

düzenlemeleri, yurtdışı
varlık yönetimi ve
yurtdışı danışmanlık
yer alıyor.
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OECD tarafından 2015 yılı sonlarında büyük oranda tamamlanan
“Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına İlişkin Eylem Planı
(Base Erosion and Profit Shifting-BEPS) açısından Centrum Consulting’in özel biruzmanlığı da bulunuyor. Bu kapsamda çok
“Çok uluslu şiruluslu şirketlerin OECD BEPS Eylem Planına uyum dereketlerin OECD BEPS
cesinin ne seviyede olduğunu Centrum Consulting tarafından geliştirilen “BEPS Değerlendirme Modülü’’ aracılığıyEylem Planına uyum
la ölçüyoruz.
derecesinin ne seviyede

olduğunu Centrum Consul-

Transfer fiyatlandırması da en önemli hizmetlerimizin
ting tarafından geliştirilen”
başında yer alıyor. Transfer fiyatlandırması konusunda
“BEPS Değerlendirme
hizmet veren ilk butik şirketiz. Bu anlamda master file,
local file, benchmark analizleri ve ülke bazlı raporlamayı/
Modülü’’ aracılığıyla
CbCR’ı OECD standartlarına uygun olarak transfer fiyatlanölçüyoruz.“
dırması belgelendirmesi hizmetlerimiz kapsamında hazırlıyoruz.
Ayrıca, yurtdışı şirket kuruluşu ile ilgili mali ve hukuki “due diligence çalışması” ve şirketlerin operasyonlara en uygun şirket türünün belirlenmesi, yurtdışında yapılacak yatırım ile ilgili olarak ülke
ve sektör araştırmaları ile varlıkların ve servetin yönetimi ve yeni
kuşaklara aktarımı için planlama gibi çok sayıda alanda yurtdışı
danışmanlık hizmetlerimiz ve uzmanlığımız bulunuyor.

Çoğunlukla uluslararası konulara
odaklandığınızı belirttiniz. Bu konuyu biraz
açabilir misiniz?
“Biz şirket

Centrum Consulting’in kubilmedikleri için çoğu duolarak Türk yarulma amacı sektörde
rumda yüksek tutarlartırımcılara yurtdışına
da danışmanlık ücretyer alan önemli bir boşaçılmadan önce gidilecek
luğu doldurmak. Birçok
leri ödenmek zorunda
ülkenin
hukuk
sistemi,
veryatırımcının yurtdışınkalınıyor.
gilendirme rejimi ve diğer
daki operasyonlarını
önemli konularda bilgilenBiz şirket olarak Türk
nasıl yürütecekleri ve
yatırımcılara
yurtdıne şekilde en sağlıklı
dirme ve bu tür konuşına
açılmadan
önce
yapıyı kuracaklarını çolarda danışmanlık
ğunlukla iyi bilmediklerini
gidilecek ülkenin hukuk
yapıyoruz.”
gözlemliyoruz. Vergi konusistemi, vergilendirme rejisunu da dikkate aldığımızda iyi
mi ve diğer önemli konularda
planlanmamış yurtdışı yapılar ticari
bilgilendirme ve bu tür konularda danışmanlık yapıyoruz. Bu anlamdaki hizolarak başarılı olsa da günün sonunda
metlerimizi özetleyecek olursak, önceolumsuz sonuçlar da doğabiliyor. Yatırımcıların önemli bir kısmı yurtdışından
likle hangi ülke üzerinden şirket yapısı
bu anlamda hizmet alıyor ve pazarı da iyi
kurularak yatırım yapılırsa yatırımcının
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en efektif kazanç elde edilebileceğini ortaya koyuyoruz. Uluslararası şirket yapısı kurulduktan sonra en makul operasyon
yapısının oluşturulması için çalışmalar
yürütüyor ve müşterilerimize çeşitli seçenekler sunuyoruz.

Diğer taraftan, yurtdışına yönelik sektöre
özgü çalışmalarımız da bulunuyor. Örneğin, bir şirket elektronik ticaret kapsamında Avrupa ülkelerine açılmayı ve tüm AB
ülkelerine elektronik satışlar gerçekleştirmeyi planlıyor diye düşünelim. Centrum
Consulting olarak şirketin elektronik ticaret kapsamında
“Yurtsatış yapacağız AB ülkedışı cashpool
leri açısından vergisel
gibi
finansman için
ve hukuki yükümlüen uygun işlem yapısının
lükleri hakkında o
oluşturulması, tedarik zinşirkete danışmanlık
cirinin vergisel açıdan optiyapıyoruz.

Bunun dışında, şirketin özel bir konuda
ihtiyacı için çeşitli hizmetler sunuyoruz.
Örneğin, yurtdışı cashpool gibi finansman
için en uygun işlem yapısının oluşturulması, tedarik zincirinin vergisel açıdan optimizasyonunun sağlanması gibi spesifik
konularda da hizmetler sunmamız mümkün.

mizasyonunun sağlanması
gibi spesifik konularda
da hizmetler sunuyoruz.”

Son dönemdeki önemli uluslararası vergi konuları nelerdir ve
şirketleri ne şekilde etkiliyor olacak?

Son dönemdeki en önemli uluslararası vergi konuları Matrahın
Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına İlişkin Eylem Planı (Base
Erosion and Profit Shifting-BEPS) kapsamında yapılan değişiklikleri ifade ediyor. Kısaca söylemek gerekirse, bildiğimiz uluslararası vergi kuralları büyük oranda güncellendi ve 2017 yılı başı
itibariyle yepyeni bir döneme girdik. Buraya nasıl geldik derseniz,
aslında çok da geriye gitmemize gerek bulunmuyor. G-20 ülkeleri
özellikle uluslararası vergi kayıpları nedeniyle 2013 yılında bir çalışma başlattı ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’yi
bu konuda görevlendirdi.

“G-20 ülkeleri
özellikle uluslararası vergi kayıpları nedeniyle 2013
yılında bir çalışma
başlattı”

OECD 3 yıl süre ile yürüttüğü çalışmaları 2015 sonunda
büyük oranda tamamladı. 2016 yılında da bazı çalışmalar
yürütüldü ve 2017’den itibaren uygulama dönemine geçildi.
OECD BEPS Eylem Planı; uyum, özün önceliği ve şeffaflık
şeklinde üç ana ilkeye dayalı olarak oluşturuldu ve 15 farklı
eylemi içeriyor. OECD tarafından yapılan çalışmalara Türkiye
de yakından katıldığı için bu konu Türk şirketlerini de yakında
ilgilendiriyor. Nedeni ise getirilen yeni kuralların sadece uluslararası vergi kurallarını değil iç mevzuatı da değiştiriyor olması.
Eylem Planı kapsamındaki en önemli konulara baktığımızda,
borçlanma nedeniyle oluşan faiz giderlerine getirilen sınırlandır-
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ma, daimi işyeri tanımının daraltılması, treaty shopping
dediğimiz anlaşmaların kötüye kullanımının engellenmesi, transfer fiyatlandırması ve belgelendirme, agresif vergi
planlamasının bildirimi gibi önemli konuların yer aldığını görüyoruz.
Bunların dışında, Dünya Bankası öncülüğünde gelişmekte
olan ülkelere yönelik olarak bazı uluslararası çalışmaların
yapıldığını görüyoruz. Bu anlamda yapılan çalışmalar, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik araçların belirlenmesi ve çeşitli rehberlerin hazırlanarak bu ülkelerin vergi
idareleri ve mükelleflerinin kapasitelerinin geliştirilmesini
amaçlıyor.

Türkiye gelişen bir ülke ve çok sayıda yabancı yatırım alıyor. Sizin bu konudaki çalışmalarınız ve şirketlere vermekte olduğunuz
hizmetler nelerdir?
Son dönemde ise yabancı yatırımcılar
Türkiye son 10 yılda önemli tutarda yabancı
uluslararası vergi düzenlemelerinin Türsermaye yatırımı aldı ve doğrudan yatırımların %65’i Almanya, İngiltere, Hollanda,
kiye’ye etkileri ile yakından ilgileniyorlar.
Fransa, ABD gibi Batı ülkelerinden geliyor.
Özellikle transfer fiyatlandırması belgelenBunların yanında özellikle son birkaç yılda
dirme kurallarındaki değişiklikler yabancı
Rus ve Çinli şirketlerinin Türkiye pazarına
sermayeli çok uluslu şirketlerin yakından
ciddi ilgisinin olduğunu görüyoruz. Şirket
ilgilendiği bir konu. Centrum Consulting,
olarak bu trendleri yakından izliyotransfer fiyatlandırmasında belgeruz ve gelişen trendelere uygun
lendirmeye yönelik olarak uluslaolarak yabancı yatırımcılara
rarası düzeyde edindiği tecrü“Doğrudan
yenilikçi danışmanlık hizmetbeye dayalı olarak en uygun
yatırımların
ve Türkiye’de bulunabilecek
leri sunuyoruz.
%65’i Almanya,
en nitelikli hizmeti sunuyor.
Centrum Consulting olarak,
İngiltere, Hollanda,
Bunların dışında, Türkiye
çok sayıda yabancı firma
Fransa, ABD gibi
ile ilgili özel bir vergi konusu
ile çalışıyoruz. ÇalışmalaBatı ülkelerinden
olursa YMM unvanına sahip
rımızı ve hizmetlerimizi de
geliyor.”
ortaklarımız ile birlikte konuya
yabancı yatırımcıların ihtiyaçyönelik detaylı çalışmalar yürülarına uygun olarak belirledik.
Örneğin yabancı bir yatırımcının
tüyoruz. Örneğin yabancı bir yatıhali hazırda Türkiye’de bir faaliyeti varsa
rımcının Ar-ge teşvikleri ile ilgili bir danışbunun daimi işyeri riski yaratıp yaratmadımanlık ihtiyacı ortaya çıktığında Centrum
Grubu olarak konuyu hem uluslararası verğını analiz ederek kendisine bu anlamda
önerilerde bulunabiliyoruz. Diğer bir örnek
gi hem de yerel vergi mevzuatı açısından
ise transfer fiyatlandırması kapsamında
değerlendirerek danışmanlık sağlıyoruz.
şirketin sürdürmekte olduğu uygulamaların yaratabileceği risklerin analiz edilmesi
konusundaki çalışmaları kapsıyor.
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Bugünlerde çok sayıda şirket yurtdışına açılmak istiyor. Onlara
genel olarak ne öneriyorsunuz?
Günümüzde birçok şirket ve kişi kendi pazarı
Yatırım kararı alındıktan sonra en uygun
ile sınırlı kalmak istemiyor. Teknolojinin gelyurtdışı yapının kurulmasına da karar vediği noktayı düşündüğümüzde belirli bir ülke
rilmesi gerekiyor. Günümüzde yurtdışında
ile sınırlı kalmak bir yerde ticari açıdan sağbir ülkede şirket kurup bu şirket üzerinden
lıklı görünmüyor. Daha fazla pazara ya da ülişlem yapmanın yeterli olduğu gibi bir anlakeye açılmak yatırımcılara her zaman öneryışın hala devam ettiğini görüyoruz. Ancak,
diğimiz bir şey. Ancak, yurtdışına açılmak
geldiğimiz noktada ve uluslararası gelişmeistemek tek başına yeterli değil. Geçmişteki
ler ışığında bu tür yapıların çok da sürdürübirçok örnek gösteriyor ki iyi planlanmadan
lebilir olmadığını düşünmüyoruz. O nedenatılan adımlar hüsran ile sonuçlanabiliyor.
le, özellikle yurtdışı yapılarda substance
Bu da tabi ki maddi zararları da yanında getidediğimiz yani şirketin sermaye ve çalışan
riyor. O nedenle, Centrum Consulting olarak
gibi belirli bir niteliğinin bulunması ciddi olabizim şirketlere en temel önerimiz yurtdışına
rak önem arz ediyor. Dolayısıyla, yurtdışına
açılmadan ve yatırım yapmadan önce iyi bir
açılacak şirketlerin operasyon yapısı ile şirdanışmanlık firması ile çalışılması yönünde.
ket yapılarının eş güdümlü olarak planlanBu noktada önemle belirtmek isterim ki
ması bir yerde gereklilik arz ediyor.
sadece ekonomik danışmanlık tek
“Sabaşına yeterli değil, bu danışmanlığın vergi ve mali konuları
dece ekonoda içermesinde büyük fayda
mik danışmanlık
bulunuyor.
Yurtdışına yatırım

tek başına yeterli değil, bu danışmanlığın
vergi ve mali konuları
da içermesinde büyük fayda bulunuyor.”

yapmak isteyen
şirketler için ne
tür çözümleriniz
bulunuyor?

Yurtdışına yatırım yapmak isteyen şirketler
için öncelikle fizibilite analizi gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmamızda hedeflenen pazarlar ve ülkeleri de dikkate alarak en uygun
olabilecek seçenekler üzerinde duruyoruz.
Temel çözümlerimiz arasında; şirket kuruluşu için gerekli belgelerin hazırlanması,
istenilen şirket türüne göre şirket kuruluşu
için yasal başvuruların yapılması ve takibi,
yurtdışında kurulacak şirketin çalışanları
ve onların yakınlarının oturma izinleri için
yasal başvuruların yapılması ve takibi ile
yurtdışında kurulacak şirketin muhasebe
ve finansal işlerinin koordinasyonu ve takibi yer alıyor.
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uluslararası vergi ve transfer fiyatlandırması konularında da çözümler sunuyoruz.
Örneğin, 15 ülkede faaliyet gösteren çok
uluslu bir şirket grubusunuz ve çeşitli ülkelerde üretici, distribütör şirketler yanında
tedarik şirketleri ile holding şirketinizin olduğunu varsayalım. Bu örnekte de olduğu
üzere böyle bir gruba merkezi olarak transfer fiyatlandırması belgelendirmesi kapsamında master file, local file, benchmark
analizleri ve ülke bazlı raporlamayı Türkiye’den gerçekleştirebileceğimiz bir proje
ile global çözümler sunabiliyoruz. Tabi ki
işin doğası gereği yerel ortaklarımız ile
yurtdışına açılan şirketlere yakından destek veriyor, en uygun ve en kaliteli hizmeti
kendilerine sunuyoruz.

Tabi ki iş şirket kurmak ile de sınırlı kalmıyor. İşlem yapısının, fatura akışının ve ticari operasyonların da dizayn edilmesi gerekiyor. Ayrıca yurt dışında gerçekleştirilen
yatırımlara yönelik uluslararası vergi stratejilerinin optimizasyonu ve geliştirilmesi
de önemli bir konu. Centrum Consulting
olarak bu konularda Türkiye standartlarının üzerinde bir uzmanlığa sahibiz.
Bu çalışmalarımız şirket kuruluşu için ilgili belgelerin toplanmasından başlayarak
operasyonların başladığı sürece kadar bütünlük arz edecek şekildeki hizmetleri kapsıyor. Dolayısıyla, istenilmesi durumunda
anahtar teslim projeler sunabiliyoruz.
Uluslararası yatırımları bulunan şirket
gruplarına yönelik olarak ise satın alma
ve birleşmelerde vergi danışmanlığı dahil

Şirketler yanında kişisel olarak yurtdışına
yatırım yapmak ya da yaşamak isteyen
birçok kişin olduğunu çeşitli kaynaklardan duyuyoruz. Bu tür kişilere bireysel
olarak danışmanlık veriyor musunuz?

“Centrum Consulting
olarak yine alanında
Centrum Consulting’in önemli uzmanlıklarından
bir ilke imza atarak kişibirisi de kişilere yönelik servet ve varlık yönetimi
lere özgü servet ve vardanışmanlığı. Türkiye’de bu tür hizmetleri layığı ile
verebilen şirket neredeyse yok. Bu tür hizmetleri
lık yönetimi hizmetlerini
daha çok İsviçre gibi ülkelerde yerleşik banka ve
vergi danışmanlığı hizvarlık yönetim şirketleri veriyor. Centrum Consulmetleri ile birleştirerek
ting olarak yine alanında bir ilke imza atarak kişilere
sunuyoruz.”
özgü servet ve varlık yönetimi hizmetlerini vergi danışmanlığı hizmetleri ile birleştirerek sunuyoruz.

Kişilere yönelik verdiğimiz hizmetler arasında; ilgili kişinin
ya da ailesinin eğitim, sağlık imkânları, hayat stili gibi tercihlerine bağlı olarak yurtdışı yatırım konusunda danışmanlık, istenilen
ülkede aile ofisinin (family office) ve gerekli alt yapısının kurulması, servetin korunması için life insurance, private investment
fund, tröst ve benzeri yapıların kurulması için danışmanlık, global
ortaklarımız ile yatırımların korunması için kişiye en uygun finansal araç ve hizmetlerin tespiti gibi hizmetler yer alıyor.
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Takdir edeceğiniz üzere, kişisel yatırımcılar için ise durum oldukça hassas. Nedeni ise açık, çünkü çok iyi tanımadığımız bir ülkeye yatırım yapıyorsunuz, o nedenle güven konusu büyük bir öneme sahip. Centrum Consulting olarak bu tür hizmetleri dünyanın
en büyük finans ve trust şirketleri ile iş birliği içinde yürütüyoruz.
Örneğin, Portekiz ya da Malta’da ev almak istiyorsunuz ve bunun yanında yatırımınızın diğer getirilerinden de faydalanmak
istiyorsunuz. Böyle bir yatırımın size sağladığı oturum hakkı,
vergisel avantaj, vatandaşlık gibi imkanlar da sağlayabilir. Ya da
Dubai’de bireysel olarak şirket kurmak istiyorsunuz diyelim. Böyle bir şirket kuruluşunun bireysel olarak size sağladığı imkanları
da öğrenmek istiyorsanız Centrum Consulting doğru adres.

Yurtdışı konular ile ilgili hangi ülkeler ile yakından çalışıyorsunuz?
Uzmanlığa sahip olduğunuz ülke ve bölgeler hangileridir?
Centrum Consulting; Kanada’dan Kazakistan’a, Hollanda’dan Çin’e kadar dünyanın her ülkesine ulaşmanın en kısa yolunu müşterilerine sunuyor. Genel olarak
bakacak olursak, Avrupa Bölgesi ile Türk
şirketlerinin geleneksel olarak faaliyet gösterdiği Rusya Bölgesi, Türki Cumhuriyetler,
Balkanlar ve Orta Doğu Bölgesi daha sık
çalıştığımız yerleri ifade ediyor.

Diğer bir örnek olarak ise İsviçre’yi verebilirim. İsviçre’de ya da İsviçre üzerinden yapılacak yatırımlar konusunda hem bireysel
müşterilerimize hem de kurumsal müşterilerimize vergi başta olmak üzere destek
oluyoruz. Dolayısıyla, İsviçre bizim önem
verdiğimiz ve sıklıkla çalıştığımız ülkelerin
başında geliyor.
Spesifik olarak belirtmem gerekirse, Hollanda ve Dubai de özel olarak uzmanlığa
sahip olduğumuz yerlerin başında geliyor.
Bu ülkeler, hem Türk yatırımcılar tarafından
en çok tercih edilen yerler hem de diğer ülkelere göre daha esnek yapılara sahipler.

Tabi ki bu bölgeler ile sınırlı değiliz. Örneğin,
Singapur’da şirket kurmak ve şirketinizin
muhasebe ve diğer yasal yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi için outsourcing hizmeti
almak istediğinizi düşünelim. Bu durumda,
Centrum Consulting Singapur’daki iş ortağı
ile iletişime geçerek birkaç günlük bir sürede bu hizmetleri almanızı sağlayabiliyor.

“Centrum Consulting; Kanada’dan Kazakistan’a,
Hollanda’dan Çin’e
kadar dünyanın her
ülkesine ulaşmanın en
kısa yolunu müşterilerine sunuyor.”

Başka bir örnek verelim. Almanya’ya startup vizesi kapsamında gitmek ve yatırım
yoluyla bu ülkeden oturum almak istiyorsunuz. Bu kapsamda Centrum Consulting, Almanya’nın uyguladığı start-up vizesi ile ilgili
olarak neler gerektiğini, Alman hükümetine
sunulacak projenin nasıl hazırlanması gerektiği gibi konularda ilgili girişimciye danışmanlık sağlıyor.
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Yurtdışı konular dışında örneğin dijital ekonomiden bahsettiniz, bu tür alanlardaki çalışmalarınız ve hizmetleriniz nelerden oluşuyor?
Dijital ekonomi günümüzde en hızlı büyüyen sektörlerin başında geliyor. Sektör yeni iş kolları yaratmasının yanında diğer sektörlerin gelişimine de büyük katkıda bulunuyor. Bakıldığı zaman, sektör buluttan,
uygulama geliştirmeye 3D printing’ten dijital reklam hizmetlerine kadar
çok sayıda farklı alanı kapsıyor. Sektörün yeni teknolojiler ile daha da
büyüyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Dijital ekonomide yine çok sayıda tarafın olduğunu görüyoruz. Örneğin Türk vatandaşı olarak bir uygulama geliştirdiniz. Bu uygulamayı satmak için kullanabileceğiniz mecra sayısı sınırlı. Dolayısıyla,
uygulamanızı ya Apple Store’dan ya da Android ya da Windows
mağazaları üzerinden satmanız gerekecek. Uygulamanızı indirmek isteyen bir ABD vatandaşı olduğunu da düşünelim. Böyle bir durumda satıcı Türkiye’de satışa aracılık yapan mağaza
Lüksemburg’da alıcı da ABD’de bulunacaktır. Üç ülkenin söz
konusu olduğu bu tür bir senaryoda her bir ülkenin doğacak
kazançtan vergi almak istemesi olasıdır. Ayrıca, uygulamayı indiren kişinin herhangi bir vergi sorumluluğu bulunmakta mıdır?
Tüm bu soruların yanıtını bilmeden hareket etmek istenmeyen
sonuçlar doğurabilir.
Dijital ekonomi yepyeni vergi konuları ile karşı karşıya ve sektörün
vergilendirilmesi için de uluslararası ve yerel düzeyde çalışmalar
yürütülmekte. Bunlardan en bilineni son yıllarda sektöre yönelik düzenlemelerin tartışıldığı ve gündeme geldiği OECD BEPS Eylem Planı.
Bu çalışmalara bakıldığında dijital ekonomide genel olarak tüketimin
yapıldığı yerde vergilendirmenin yapılmasına yönelik vergilendirme ilkelerinin geliştirildiğini görüyoruz. Ayrıca, sektöre yönelik olarak KDV
gibi dolaylı vergilerin de getirildiğini ya da getirileceğini anlıyoruz. Ülkemizde de yakın zamanda bu yönde yeni vergi düzenlemelerin yapılacağını bekliyoruz.
Tüm bu konuların ışığında Centrum Consulting’in dijital ekonomide faaliyet gösteren şirketlere özel vergi ve yapısal konulardaki sorunlarına
yönelik çözümleri bulunuyor. Bu hizmetler özellikle uluslararası boyutu
da kapsıyor ve sektöre katma değeri yüksek konuları da içeriyor.
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Yeni nesil vergi hizmetleriniz nelerden oluşuyor? Özellikle ne
tür kişiler bu tür hizmetlerinizi tercih ediyor?
Centrum Ailesi olarak teknolojiye çok önem veriyoruz.
Teknoloji geliştirmek için kendi içimizde bazı çalışmalarımız bulunuyor. Bu tür çalışmalar yürütmemizin arkasında
yatan temel neden, gelecekte sektörümüzde büyük oranda teknolojiye dayalı hizmetlerin veriliyor olacak olması.
Bugünden yarına baktığımızda 5 yıl sonra muhasebeciye
ihtiyacımız olmayacak. Ya da mali idareler tarafından geliştirilecek yazılımlar otomatik olarak denetimlerde bulunacak. Yapay zekâ hayatımızın her yerinde yer alacağı için
sektörün de bundan kaçabileceğini zannetmiyorum.
Tüm bu gelişmeleri dikkate aldığımızda Centrum Danışmanlık olarak teknolojiye yatırım yapmaktan başka bir çaremiz bulunmuyor. Üzerinde çalıştığımız vergi teknolojileri
ile ilgili konular ise vergi denetimi, operasyonel transfer fiyatlandırması, transfer fiyatlandırmasında belgelendirme,
KDV ve gümrük vergisi optimizasyonu, vergi yönetimi gibi
alanlardan oluşuyor.
Bu tür hizmetleri operasyonları çok sayıda ülkeye yayılmış
çok uluslu büyük şirketler talep ediyor. Bugün sayısı az
gibi görünse de birkaç yıl içinde neredeyse tüm şirketler
vergi teknolojileri ile ilgili hizmetler talep ediyor olacaklar.
Bugün ülkemizde e-fatura, e-defter ve e-arşiv gibi konularla sınırlı olan hizmetler gelecek 5 yıl içinde bambaşka
bir yerde olacak.
Bir diğer yeni nesil vergi hizmetimiz ise kişisel vergi danışmanlığı. Bunu daha çok yaşam koçluğuna benzetebilirsiniz. Bu hizmetimiz ile bireylere kendi kişisel varlıkları ile
ilgili maksimum faydayı sağlayacak danışmanlığı içerecek
çözümler sunuyoruz. Bu hizmetlerimizi talep eden kişiler
varlıklı insanlar ya da büyük şirketlerin sahiplerinden oluşuyor. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler arasında servetin en uygun yatırım aracında değerlendirilmesi ve buna
uygun bir vergi yapısının oluşturulması da yer alıyor. Bu
tür çalışmalarımız daha çok yurt dışı ile ilgili ve mahremiyet ilkesi kapsamında kişiye özel olarak sunulan hizmetleri ifade ediyor.

Ramazan Bey, sorularımıza içtenlikle cevap verdiğiniz için çok
teşekkür ederiz. Yeni sayılarımızda sizinle tekrar görüşmek
dileğiyle.”
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Hayat
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SAĞLIĞINIZI ERTELEMEYİN!
Egzersiz ve beslenme, bugünlerde herkesin ilgi alanı;
sağlıklı olmak veya iyi görünmek için, sürekli farklı yöntemler trend haline geliyor, ben de yakından inceliyor ve
deniyorum...
Gerçek şu ki, bu iki kelime (egzersiz ve beslenme), insana
dair ve bilimsel boyutta incelenmeli.
Spor yapmak ve iyi beslenmek için herkesin amacı farklı
olabilir, sağlık, kilo vermek veya daha iyi görünmek, her
koşulda vücudumuzu iyi tanımalıyız.
Yüzyıllardır insanoğlunun yeryüzündeki yaşama duyduğu merak, yaşam standartlarını yükseltecek bir etkinliğe
bürünmeye başladı. Yaşam standartlarımızı yükseltmek
adına, aldığımız eğitimlerin yanına beden eğitimini de eklemeliyiz.
Beden eğitimi, insanın zihinsel eğitim kadar bedensel eğitime gereksinmesi olduğu düşüncesine dayanır. Beden
eğitiminin geçmişi, uygarlıklar tarihi kadar eskidir. Günümüzden yaklaşık 2.400 yıl önce yaşamış olan Yunan
filozof Platon’un “Gerçek müzisyen ve sanatçı, müzikle
jimnastiği en doğru oranlarda birleştirebilen kişidir.” sözleri
eski Yunan’da beden eğitimine verilen önemi gösterir.
Amaç uğruna sürdürülen yaşam mutluluğu getirir.
Yarın yaparım dediğiniz her şey kendinizi ertelemektir.
Hayatta hiçbir şey sizden daha önemli olamaz.
Düzenli yapacağınız bir egzersiz modeli seçin, sevdiğiniz
yiyeceklerden oluşan ve şeker içermeyen bir beslenme
programınız olsun :)
Ertelemeyin, sağlıkla kalın.

Fahri ÇOKGÜL
Egzersiz Uzmanı
www.workoutarea.com.tr
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