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Uluslararası Görevlendirme Süreçlerinin 
Yönetimi ve Danışmanlığı Hizmetlerimiz
Sizlere, uluslararası görevlendirme sürecinde yardımcı olmak amacı ile 
alanında uzman ekibimiz, diğer ülkelerde yer alan uzmanlarımız ile birlikte bilgi 
ve deneyimlerini birleştirerek etkin bir danışmanlık sağlar.

Çalışanların uluslararası görevlendirilmesi, işverenler için vergi, sosyal 
güvenlik, çalışma ve oturma izni gibi önemli yasal yükümlülükleri içeren etkiler 
yaratabilir.

Uluslararası Görevlendirme Süreçleri (GMS) ile ilgili uzman ekibimiz çok uluslu 
müşterilerimize uluslararası görevlendirme politikaları oluştururken, maliyetleri 
kontrol altında tutmalarını ve iş ile ilgili hedeflerine ulaşmalarını sağlamakta 
yardımcı olur.

Uluslararası görevlendirme süreçlerinin yönetimi ve danışmanlığı kapsamında 
sağladığımız hizmetler:

• Süreç Yönetimi

• Uluslararası Görevlendirme ile İlgili Politikalar Hakkında Danışmanlık

• Mevzuata Uygunluk Denetimi

Ekibimiz, uluslararası görevlendirme süreçleri danışmanlığı ile ilgili hizmetlerimiz 
kapsamında, yurt dışında iş yapan çok uluslu şirketler ve çalışanlarına yönelik 
‘’Uluslararası Görevlendirme Süreçleri’’ (GMS) sunar. Amacımız, çok uluslu şirketlerin 
çalışanlarının istihdamı sürecinde, bulundukları ülkenin mevzuatına uygun şekilde 
kendilerine ve işverenlerine maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktır.

Uluslararası görevlendirme kapsamındaki hizmetlerimiz 
• Uluslararası Görevlendirme Süreçlerinin Yönetimi ve Danışmanlığı

• Bireysel Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

• Bireysel Vergi Beyanı Hizmetleri



Bireysel Vergi Danışmanlık Hizmetlerimiz
Bireysel vergi hizmeti sunan uzmanlarımız, gerçek kişilerin hedeflerine 
ulaşırken görevlendirme süreci boyunca ilgili ülkede mevzuata uygun şekilde 
vergilendirilmesi, yararlanabilecekleri vergi avantajları ve görevlendirmeleri 
nedeniyle karşılaşabilecekleri vergi konularında danışmanlık desteği verir. 

Bireysel vergi danışmanlığı hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetler 
sunulmaktadır:

• Bireysel vergi ve sosyal güvenlik danışmanlığı

• Hisse teşvikleri, ikramiyeler ve iş akitleri gibi özellikli konularda vergisel
olarak etkin ödeme teknikleri

• Üst düzey yöneticiler için vergi planlaması

• Yabancı personel için çalışma ve oturma izni gereklilikleri ile ilgili
danışmanlık

Bireysel Vergi Beyanı Hizmetlerimiz
Çalışanların görevlendirildikleri ülkelerdeki vergi kanunları ile uyumluluğu 
firma için zaman ve maliyet tasarrufuna yardımcı olacaktır. Bu çerçevede, 
sunduğumuz hizmetler:

• Şirket çalışanlarının, mükellefiyetlerinin açılması ve kapatılması sürecinin
yönetilmesi

• Gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanması

• İlgili makamlara başvurarak borç sorgulama sürecinin yönetilmesi

• Denetim, teftiş veya uzlaşma aşamalarında idari makamlarla yapılacak
görüşmelerde destek olunması

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?
Uluslararası görevlendirme süreçlerine ilişkin sorularınız ve ayrıntılı bilgi 
talepleriniz için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.
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