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Finansal Vergi Hizmetleri



Vergi, Teftiş Kurulu ve İç 
Denetim ekiplerine yönelik 
Bankacılık Vergi Eğitimleri

Eğitim ekibimiz alanında uzman, saha ve sektör bilgisine 
sahip deneyimli çalışanlarımızdan kurulmuştur. Vergi eğitim 
konularımız tamamen ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmakta olup, 
tercih durumunuza göre ofisimiz veya kurumunuz bünyesinde 
gerçekleştirilmektedir. 



En çok tercih edilen eğitim setlerimiz:

1. Bankacılık işlemlerinde vergi mevzuatı 
Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu gibi 
temel vergi kanunları sektör uygulamalarından da örneklere yer verilerek 
anlatılıyor. Ayrıca eğitim süresine göre Damga Vergisi, KKDF, Veraset ve 
İntikal Vergisi ve Harçlar Kanunu genel hükümleri açıklanıyor.

2. BDDK ile VUK hükümleri arasındaki temel farklılıklar 
Vergi hesabında farklılık doğuran kalemler, mevzuattaki dayanaklarına 
yer verilerek açıklanıyor. Katılımcılar ile birlikte örnek bir vergi hesabı 
oluşturularak kalemler inceleniyor.

3. Türev işlemlerin vergilendirilmesi 
Sektörde en çok ilgi duyulan bu eğitimimizde, türev işlemlerinin detayına 
inilerek BSMV, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi açısından örneklerle nasıl 
bir vergilendirmeye tabi tutulduğu anlatılıyor.

4. Karşılaşılabilecek vergi ceza ve riskleri 
KPMG Finansal Vergi Hizmetleri ekibimizin geçtiğimiz 5 yıllık dönemde 
önemli vergi konularını ve incelemelerini bir araya getirdiği bu eğitimde, 
İdare’nin yaklaşımı (interaktif bir şekilde) anlatılıyor ve kurumunuza olası 
yansımaları tartışılıyor.

5. Ulusal ve uluslararası vergi mevzuatı ve uygulamaları 
Yabancı kurumlara yapılan ödemelerin yerel vergi mevzuatı ve Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında değerlendirilmesi 
yapılıyor. FATCA, CRS gibi otomatik bilgi değişimi anlaşmaları genel 
hatlarıyla inceleniyor.

6. Transfer Fiyatlandırması 
Son dönemdeki mevzuatta yaşanan gelişmeler ve BEPS uygulamaları 
hakkındaki konular ele alınıyor.
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