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DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYAN MÜKELLEFİYETİ BAŞLADI
BAZI SEKTÖRLER KORONAVİRÜS NEDENİYLE 
MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINDI
FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI BAŞLADI
YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİ KAPSAMINDA STOPAJ ORANI ARTIRILDI
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANI ARTIRILDI





Covid-19’un bu kadar hızlı yayılmasındaki çevresel faktörler nelerdir?

Covid-19’un çevremize olan pozitif ve negatif etkileri nelerdir?

 Covid-19 sonrası çevremiz ne şekilde olacak?

Raporu indirmek için tıklayın!

BDO Almanya’nın hazırladığı Rapor, 
Covid 19 ile ilgili pek çok soruya 
cevaplar ve öngörüler sunuyor

https://bdosagwtprdeurwe.blob.core.windows.net/cmsstorage/BDO_DE/media/bdo/einblicke/20210105_BDO-Centers_How-does-COVID-19-impact-the-environment.pdf


Birbirimize güven veren; 
birlikte çalışma, birlikte üretme ve birlikte paylaşma heyecanımızı 

40 yıldır besleyen değerlerimize…

Bugün geçtiğimiz 40 yıldan aldığımız güveni geleceğe taşımayı hedeflediğimiz kadar, 
her geçen gün güçlenerek büyüyen bir aile olmanın heyecanını da yaşıyoruz. 

Videoları izlemek için resimleri tıklayın!

https://www.youtube.com/watch?v=MzPDQfEBw3Y&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=7vwVEe4cLlM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Sm43z-tzPXE
https://www.youtube.com/watch?v=H9omzGGqAc8
https://www.youtube.com/watch?v=y8ijyyJ8ALk
https://www.youtube.com/watch?v=FojBkmBGccQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZWzotlNffV4
https://www.youtube.com/watch?v=dMKGur6T0-Q
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Ocak 2021 Vergi Gündemi

Covid-19’un damga vurduğu bir yılı geride bıraktık. Reel ekonomiyi etkileyen pandeminin 
vergi ve diğer yükümlülüklere yansıması, ilk başta bazı ödevlerin ertelenmesi ve çalışan 
maliyetleri konusunda destek şeklinde kendini gösterdi. Mükellefler, meslek mensupları ve 
vergi idaresi mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, pandemi koşullarına uyum sağlamak ve 
çeşitli desteklerden yararlanmak için önemli çaba sarfetti. 2021 yılına girerken pandeminin 
vergi ve diğer yükümlülüklere yansımasının kamu nakit ihtiyacının kapatılması şeklinde 
göründüğünü söyleyebiliriz. 2006 yılında %3’e düşürülen yıllara sari inşaat ve onarım işlerin-
deki tevkifat oranı, Ocak ayında surpriz bir kararla 1.3.2021’den geçerli olmak üzere tekrar 
%5’e yükseltildi. Vergi yükünde bir değişiklik yaratmayacak, ancak işletmelere finansman 
maliyeti, devlete finansman kolaylığı sağlayacak bu düzenlemenin amacının kamu bütçesi-
nin nakit ihtiyacı olmak gerektir. Yeri gelmişken 2018-2019-2020 yılları için geçici olarak 
%22’ye yükseltilen Kurumlar Vergisi oranı 2021 yılı ve sonrası için tekrar %20’ye düşmüş, kar 
dağıtım kısıtlaması da 1.1.2021 tarihi itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Eski uygulamaya dönüş niteliğindeki bir başka gelişme ise, yüksek faiz dönemlerine özgü 
“finansman gider kısıtlamasının” 17 yıl sonra tekrar hayatımıza girmesidir. 1996-2003 yılları 
arasında yürürlükte kalan finansman gider kısıtlaması mevzuatta önemli bir yer tutmuş ve 
tarafları meşgul etmişti. 2015 yılında yürürlüğe giren “Nakit Sermaye Faiz İndirimi” müesse-
sesi ile birlikte değerlendirildiğinde, devletin işletmeleri özkaynak kullanmaya teşvik etmek 
için ödül ve cezalandırma yöntemini birlikte kullandığını söylemek mümkündür. Kamu 
maliyesi bakış açısıyla, faiz gider kısıtlamasını ekonomi yönetiminin yüksek faizi önleme 
amacı paralelinde bir düzenleme olarak görmek mümkündür. Finansal bakış açısıyla, yabancı 
kaynak kullanım maliyeti vergi düzenlemeleri ile artırılmış olmaktadır. Finansman maliyeti-
nin vergi yükünde gözardı edilmesinin, sermaye maliyeti denklemini bozucu bir enstruman 
olduğunu da söylemek gerekir. Bu düzenlemenin uygulanması vergi idaresine, şirketlere ve 
meslek mensuplarına yük getirirken, vergi gelirlerine etkisinin düşük seviyede kalacağı öngö-
rülmektedir. Özkaynak kullanımını teşvik etmede, var olan bir gideri yok saymak yerine Nakit 
Sermaye Faiz İndirimi gibi teşvik edici düzenlemeler daha etkin olacaktır. 

Daha önce yasalaşmış Değerli Konut Vergisi ödeme yükümlülüğü 2021 yılı itibariyle başlamış 
olup, ilgili Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ, uygulamaya açıklık kazandırsa da halen sorunlu 
alanlar bulunduğunu söylemek gerekir. İdare’nin bu alanlara kısa süre içerisinde açıklama 
getireceğini düşünüyoruz. Bu yıl ilk defa beyan edilecek Değerli Konut Vergisi’nde dikkat 
edilmesi gereken hususlara Sirkülerimizden ulaşabilirsiniz. 

Ocak ayındaki diğer önemli gelişmeler ise; Özel İletişim Vergisi’nin %7,5’tan %10’a yükseltil-
mesi, riskli yapılara yönelik dönüşüm projelerinde taşınmaz maliklerine ait inşaat alanının 1,5 
katına kadar olan alanlarda konutlara ilişkin inşaat taahhüt hizmetlerinde KDV’nin %18’den 
%1’e düşürülmesi, GEKAP eksik ödemelerinde uygulanacak idari para cezası oranının 
%120’den %20’ye düşürülmesi, belirlenen ambalaj ve ürünler için depozito uygulamasının 
1.1.2022 tarihine ertelenmesi, Ar-Ge, tasarım merkezleri ve teknoparklarda uzaktan çalışma 
süresinin 28.2.2021 tarihine kadar uzatılması, Koronovirüs sebebiyle faaliyetleri geçici 
olarak tamamen durdurulan işyerlerinin bulunduğu sektörlerin mücbir sebep kapsamına 
alınması, konaklama hizmetlerinde dövizli işlem yasağının kaldırılması ve vadeli çek düzenle-
me imkanının 31.12.2021 tarihine kadar uzatılması, 1.7.2021 tarihinden itibaren elektronik 
belgelerin Ba-Bs formlarına dahil edilmemesi sayılabilir. Ocak ayındaki düzenlemeler Sirkü-
ler ve Duyurularımızda detaylı olarak yer bulmuş olup, incelemenizi öneririz. Yeni bülteni-
mizde görüşmek üzere. 

Sağlıkla..
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi 
olan BDO International Limited’in üyesi ve 
bir Türk anonim şirketi olan BDO Yayıncılık 
A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO 
ağının bir parçasını teşkil etmektedir.

 BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2019 yılında 9,6 milyar ABD Doları 
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 167’dan fazla 
ülkede bulunan 1.809 ofiste faaliyet 
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve 
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar dâhil 
dünya çapında 88.110 kişi çalışmaktadır.

 Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak değerlendiril-
melidir. Özel durumlarla ilgili olarak, 
mesleki görüş ve yardım almadan, bu yayına 
dayanarak uygulamalarda bulunulmamalı-
dır. Bu konuların kendi özel durumunuza 
ilişkin etkilerini görüşmek için BDO 
Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu 
yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemler-
de bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler.

ERDAL ASLAN
Ortak - VERGİ / DANIŞMANLIK
Yeminli Mali Müşavir
BDO İstanbul Ofisi
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Ayın Önemli Gelişmeleri
SİRKÜLER: VERGİ 2021-024
05.01.2021

GEKAP İDARİ PARA CEZALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ VE ZORUNLU DEPOZİTO
UYGULAMASI 1.1.2022 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR 
              

   
- Belirlenen ambalaj ve ürünler için depozito uygulamasının başlangıcı 1.1.2022 tarihine 
ertelenmiştir.
- GEKAP ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20’si kadar idari para cezası 
uygulanacaktır. Önceki düzenlemeye göre idari para cezası katılım payı tutarının %20 
fazlası idi. 

SİRKÜLER: VERGİ 2021-027
20.01.2021

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYAN MÜKELLEFİYETİ 1.1.2021 TARİHİ İTİBARİYLE 
BAŞLAMIŞTIR 
              

Bu yıl ilk defa yapılacak beyan sırasında dikkat edilmesi gereken özellikli hususlara ve 
Değerli Konut Vergisi Uygulama Tebliği’nde yer verilen düzenlemelere Sirkülerimizden 
ulaşabilirsiniz.

Konu hakkında Ortağımız Erdoğan Sağlam tarafından yayımlanan makaleye buradan 
ulaşabilirsiniz

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

              

SİRKÜLER: VERGİ 2021-028
25.01.2021

TEMMUZ 2021 DÖNEMİNDEN SONRA E-BELGELER BA VE BS FORMLARINA DÂHİL 
EDİLMEYECEKTİR
              

1.7.2021 tarihinden itibaren elektronik belge olarak düzenlenen ve alınan belgelerin Ba 
ve Bs Formlarına dâhil edilmeyeceği, bununla birlikte 5.000 TL’lik haddin hesabında 
dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

              

SİRKÜLER: VERGİ 2021-029
25.01.2021

KORONAVİRÜS NEDENİYLE BAZI SEKTÖRLER MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINARAK
BAZI VERGİSEL MÜKELLEFİYETLERİ ERTELENMİŞTİR 
              

Ana faaliyet alanı itibariyle İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici 
süreliğine faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu 
sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin, 1.12.2020 tarihi ile alınan karar kapsamın-
da faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde 
olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.
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https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2021/vergi-2021-024
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2021/vergi-2021-027
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2021/vergi-2021-028
https://t24.com.tr/yazarlar/erdogan-saglam/degerli-konut-vergisi-beyan-ve-odeme-yukumlulugu-basladi,29500
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2021/vergi-2021-029


SİRKÜLER: VERGİ 2021-030
31.01.2021

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE KONUTLARA İLİŞKİN İNŞAAT TAAHHÜT 
HİZMETLERİNDE KDV ORANI %18’DEN %1’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR  
              

6306 sayılı Kanun kapsamında, riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde 
taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanla-
rında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %18’den %1’e 
düşürülmüştür.

İndirimli oran uygulaması için inşa edilen konutların 150 m2’nin altında veya üstünde 
olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2021-033
31.01.2021

31.01.2021

KONAKLAMA HİZMETLERİNE KONU SÖZLEŞMELERİN, FATURALARIN DÖVİZ 
CİNSİNDEN DÜZENLENEMEYECEĞİNE DAİR KISITLAMA KALDIRILMIŞTIR 
              

2021-32/59 sayılı Tebliğ ile, Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri döviz cinsin-
den veya dövize endeksli olarak belirlenebilecektir. Buna göre, Bakanlık’tan belgeli 
konaklama tesislerinde verilecek konaklama hizmetlerine konu sözleşmeler, faturalar ve 
ilgili ödemeler döviz cinsinden/dövize endeksli düzenlenebilir/yapılabilir.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2021-034

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞİ STOPAJ ORANI %3’TEN %5’E YÜKSELTİLMİŞTİR 

3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, yıllara sari inşaat ve onarım işi yapanlara 
28.2.2021 tarihine kadar yapılan istihkak/hakediş ödemelerinden %3, 1.3.2021 tarihin-
den sonra yapılacak istihkak/hakediş ödemelerinden %5 oranında stopaj yapılacaktır.
Konu hakkında Ortağımız Erdoğan Sağlam tarafından yayımlanan makaleye buradan 
ulaşabilirsiniz

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2021-032
31.01.2021

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANI TÜM HİZMETLERDE %7,5’TEN %10’A ARTIRILMIŞTIR 

              
Aşağıdaki hizmetler %7,5 Özel İletişim Vergisine tabi idi.

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara 
yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,
b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine 
ilişkin hizmetleri,
c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti,
d) Yukarıda sayılmayan diğer elektronik haberleşme hizmetleri,
3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özel iletişim vergisi oranları birlikte %7,5’ten 
%10’a çıkarılmıştır. Başka bir ifade ile %33,33 oranında artırılmıştır.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

OCAK 2021 - VERGİSEL GELİŞMELER BÜLTENİ

ww.bdo.com.tr

   

https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2021/vergi-2021-030
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2021/vergi-2021-032
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2021/vergi-2021-033
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2021/vergi-2021-034
https://t24.com.tr/yazarlar/erdogan-saglam/vergi-artislari-devam-ediyor-yillara-sari-insaat-islerinde-vergi-kesintisi-orani-yuzde-3-ten-yuzde-5-e-cikarildi,29745


SİRKÜLER: VERGİ 2021-035
04.02.2021

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI BAŞLAMIŞTIR

              3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 1.1.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendir-
me dönemi kazançlarına uygulanmak üzere, kullandıkları yabancı kaynaklar, öz kaynak-
larını aşan;

- Gelir Vergisi mükellefleri ve kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama,
faktoring ve finansman şirketleri haricindeki Kurumlar Vergisi mükellefleri
- Öz kaynaklarını aşan yabancı kaynaklara isabet eden (yatırımın maliyetine eklenenler
hariç olmak üzere) faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında
yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu,

1.1.2021 tarihinde başlayan vergilendirme dönemleri itibariyle gelir ve kurumlar vergisi 
matrahları tespitinde indirim konusu yapamayacaklar.

Konu hakkında Ortağımız Mehmet Yıldırım tarafından yayımlanan makaleye buradan 
ulaşabilirsiniz.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2021-036
04.02.2021

02.02.2021

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM
 FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 

7263 Sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da 
önemli değişikliler yapılmıştır. Düzenlemeler, Kanun yayım tarihi olan 3.2.2021 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalara ve 7263 sayılı Kanun’la yapılan yeni 
düzenlemeler ile önceki düzenlemelerin karşılaştırmasına Sirkülerimizden ulaşabilirsi-
niz.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

Duyurunun tamamı için tıklayınız...

DUYURULAR: VERGİ 2021-021

SADECE ELEKTRİKLİ MOTORLA ÇALIŞAN BİNEK ARAÇLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
ORANLARI ARTIRILMIŞTIR 

3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece elektrikli motorla çalışan binek araçlarda 
ÖTV oranları 3 – 4 kat civarında artırılmıştır. 
Aşağıdaki tabloda eski ÖTV oranları ve 2.2.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 
yeni ÖTV oranları yer almaktadır.
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https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2021/vergi-2021-035
https://t24.com.tr/yazarlar/mehmet-yildirim/finansman-gider-kisitlamasi-17-yil-sonra-yeniden-yururlukte,29750
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2021/vergi-2021-036
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/duyurular/vergi-2021/vergi-2021-021


06.02.2021
DUYURULAR: VERGİ 2021-025

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ
28.2.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca, 31.12.2020 
tarihinde sona eren uzaktan çalışma süresinin;

- İlgili işletmelerde & merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı
Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının %60’ını geçmemek, veya

- Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, istihdam edilen toplam
personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin %60’ını aşmamak
şartıyla 28.2.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek 
güncel yayınlarımızı kaçırmayın!

For the latest from BDO Turkey, follow us
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“YENİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve DEĞERLİ
KONUT VERGİSİ” KONULU WEBİNARIMIZIN DOKÜMANLARINA VE VIDEOSUNA 
ULAŞABİLİRSİNİZ 

Duyurunun tamamı için tıklayınız...

Duyurunun tamamı için tıklayınız...
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Yayımlanan Makaleler/Köşe Yazıları
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Gazetevatan
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Köşe yazısı için tıklayınız!
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Köşe yazısı için tıklayınız!

Köşe yazısı için tıklayınız!
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Köşe yazısı için tıklayınız!

Köşe yazısı için tıklayınız!

Köşe yazısı için tıklayınız!

Makale/Köşe Yazısı

İthal Edilmiş Olan Mallar ile İlgili Olarak Sonradan Ortaya Çıkan Kur 
Farkları

Yurtdışı Mukimi Yabancı Uyruklulara Verilen Sağlık Hizmetlerinde KDV 
İstisnası ve Gençleştirme, Güzelleştirme veya Estetik Amaçlı Tıbbi 
İşlemlerin Durumu

Sermaye kaybı ve borca batıklık durumu ile ilgili düzenleme çıktı

Reform paketinde yer alan vergiye ilişkin düzenlemeler

TOKİ haksız rekabet yaratıyor

Yasal defter kayıtları yabancı para cinsinden tutulabilir mi?

Değerli konut vergisi beyan ve ödeme yükümlülüğü başladı; verginin 
konusuna hangi taşınmazlar giriyor, verginin mükellefi kim?

Sermaye kaybı ve borca batıklık tebliğinde yapılan değişikliklerle ilgili 
Ticaret Bakanlığı görüşü

Vergide uzlaşmaya yeniden işlerlik kazandırılmalı, kısmî uzlaşma pratiği 
geliştirilmelidir

2021 yılı vergisel açıdan nasıl geçecek, yeni vergi getirilecek mi?

Mehmet 
Maç

Mehmet
Yıldırım

M. Emek
Kurt

Haluk
Erdem Dünya

Yaklaşım

Dünya

Dünya

Dünya

Dünya

Dursun 
Küçükaslan

Dr. Cahit 
Evcil

Özdemir 
Can Küçük

Mustafa
Kayhan

Dr. Halit 
Başbuğa 

Mücbir sebep mükelleflere bir fayda sağlıyor mu?

Değeri anlaşılmamış bir Ar-Ge desteği: Teknoloji geliştirme merkezleri

Köşe yazısı için tıklayınız!

Köşe yazısı için tıklayınız!

Yeni yılın sıcak vergi gündemi

Yıl sonu öncesinde şirketler için hatırlatmalar

Hollanda’nın vergi cazibesi ortadan kalkıyor mu?

Romanya’dan Türkiye ile ticarete darbe vuracak vergi yasası

DÜNYA yazdı, Romanya vergi kararından dönüyor

Kıdem tazminatınız eksik ödenmiş olabilir!

Arabuluculuk anlaşma belgesine rağmen işçi alacakları dava edilebilir mi?

Patent Harcamalarının 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5746 Sayılı 
Ar-Ge Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi 

Personel Maliyetlerinde Tasarruf Sağlama Yöntemleri: 2- 2021 Yılı SGK 
İstihdam Teşvikleri

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Limited Şirketlerde Müdürler 
Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması
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FOR MORE INFORMATION:

TURKEY - MAIN OFFICE IN ISTANBUL
Adres : Eski Büyükdere Caddesi No:14, Park Plaza K.4
   34398 Maslak - İstanbul
Telefon : +90 212 365 62 00
Fax : +90 212 365 62 01 (Audit)
   +90 212 365 62 02 (Tax)
   +90 212 365 62 05 (Outsourcing)

OFFICES

ISTANBUL - HOSPITALITY CONSULTING OFFICE

Adres : Mecidiye Mah. Lozan Sk. No: 21/2 
   34347 Beşiktaş / İstanbul
Telefon : +90 212 356 82 52
Fax : +90 212 356 82 52

Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO 
Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş., ve BDO Yayıncılık A.Ş. BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun 
marka adıdır.   

 

 

 

 


