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ÖNSÖZ

İnsanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için bir düzen ortamına ihtiyaç duyulur. Düzen,
devlet tarafından sağlanır. Düzenin olmadığı yerlerde devletin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.
Devletin kurduğu düzenin finansmanı, ülke doğal kaynak zengini bir monarşi değilse, vergilerle
sağlanır. Devlet varsa, vergi olmak zorundadır. Vergi geçmişte vardı, günümüzde var ve
gelecekte de olacak.
Günümüzde ekonomilerin daha karmaşık formlara dönüşmesi ile birey-devlet ilişkisinde vergi
farklı mecralarda ancak yine hayatımızda önemli bir unsur olarak devam etmektedir. Vatandaş
olarak vergi politikalarının muhatabı olmaya devam ediyoruz. Almayı düşündüğümüz bir malı
vergi nedeniyle almaktan vazgeçebiliyoruz. Bazen de vergi nedeniyle istediğimiz miktarın
altında mal alabiliyoruz. Vergi günlük refahımızı ve mutluluğumuzu yakından etkilemektedir.
Kamu maliyesi ders kitaplarındaki konu başlıkları ‘kamu harcamaları teorisi’ ve ‘vergi teorisi’
olarak ikiye ayrılabilir. Kamu maliyesi ders kitaplarının en eskilerinden birisi sayılabilecek
Musgrave’in (1976) ‘Teori ve Pratikte Kamu Maliyesi’ kitabında otuz dört bölümün on üçünde
vergi teorisine yer verilmiştir. Vergi teorisi kamu maliyesi ders kitaplarının önemli bir kısmını
oluşturduğu gibi, vergi teorisine münhasıran yazılmış ders kitapları da bulunmaktadır. Notların
vergi teorisi ile ilgili tüm bilgileri ihtiva ettiği gibi bir iddiamız yok. Ders notlarında vergi
uygulamaları kapsamına giren konulara olabildiğince az yer verilmiş, bu konuların açıklanması
vergi hukuku derslerine bırakılmıştır.
Sosyal bilimlerin birçok alanı gibi vergi alanı da dinamik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle vergi
teorisi alanında meydana gelen yeni gelişmeleri olabildiğince kapsama almaya çalıştık. Ders
notlarının hedef kitlesi maliye bölümlerinde okuyan lisans düzeyindeki öğrenciler olduğu için
bilimsellikle basitlik arasındaki değiş-tokuş dikkate alınarak bilimsellikle basitlik arasında bir
denge kurulmasına özen gösterilmiştir.
Ders notlarında çok büyük oranda Prof. Dr. İsa Sağbaş’ın çalışmalarından yararlanılmıştır,
içeriğinde hedef kazanımlar ve öğrenme yöntemleri örnek soru ve uygulamalar, anahtar
kelimeler ve uygulamalar yer almaktadır.
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BÖLÜM 1
BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Verginin Tanımı ve özelikleri
Vergi Teorisi ve Verginin Gelişimi
Fayda Prensibi
Ödeme Gücü
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BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
1) Vergiyi tanımlayınız özellikleri nedir?
2) Vergi Teorisi ile ilgili alanlar nelerdir?
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BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Vergi Teorisi Giriş

Vergiye dair tanımları yapar,
Ders notu, sunum, ders
vergi teorisini bilir
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ANAHTAR KAVRAMLAR


Vergi



Ödeme Gücü



Fayda Prensibi
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1. VERGİNİN TANIMI ve GELİŞİMİ

‘Vergi, bedava zannettiğimiz kamusal mal ve hizmetlerin fiyatıdır.’

2009 Yılı Nobel Ekonomi ödülü Profesör Elinor Ostrom’a verildi. Daha önceki yıllardan
farklı olarak bu ödül Türkiye’de de ilgi çekti. Bayan Ostrom’un Nobel ödülünü almasına
dayanak gösterilen çalışmalarında, Antalya’nın Alanya ilçesindeki balıkçıların
geliştirdikleri yöntem bir ‘vaka’ olarak gösterilmiştir. Alanya’da balıkçılar hiçbir devlet
müdahalesi olmadan ve kendi aralarında da hiçbir problem yaşamadan nerede ve nasıl
avlanılacağı konusunu çözümlemişler. Her balıkçı ailesi için av sezonu öncesinde kura ile
bir bölge belirlenmekte, kendi bölgesinde avlanan aile diğer gün başka bir bölgeye rotasyon yöntemi ile geçmektedir. Bu yöntemin sonucunda, avlanma sezonu süresinde tüm
aileler bütün bölgelerde eşit avlanma olanağı elde eder.

‘Vergiler medeni bir toplumda yaşamak için ödediğimiz bedeldir.’
Oliver Wendell Holmes, Jr., 1904
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1.1 Verginin Tanımı
Devletin ve devletin yetki verdiği diğer kamu kuruluşlarının gerçek ve/veya tüzel kişilerden
zorunlu, karşılıksız ve egemenlik gücüne dayanarak aldığı para şeklindeki iktisadi değerlere
vergi denir. Vergi alınmasının temel nedeni kamu harcamalarının ve/veya kamu borçlanmasının
finansmanını sağlamaktır.
Toplum olarak ormanlar, sahiller, yollar, okullar, hastaneler vb. ortak mallardan yararlanırken
‘Alanya’lı balıkçılar’ gibi problemsiz bir şekilde yaşayabilsek devlete daha az ihtiyaç olurdu.
Ancak bu kolay ve mümkün değildir. Ortak malların tüm toplumun faydasını maksimize edecek
şekilde kullanılması için devletin kaynakları tahsis etmesi (paylaştırması) ve bunun sürekliliğini
(hukuk, polis, asker yolu ile) sağlaması gerekmektedir. Devletin bu fonksiyonu, Musgrave
tarafından devletin ekonomiye müdahalesini meşru kılan üç nedenden birincisi olan ‘tahsis
fonksiyonu’ olarak adlandırılır. Devlet bu görevinin bir sonucu olarak kamu harcamaları
yapmak zorundadır.
Kamu harcamalarını finanse etmek için devletin vergi toplaması zorunludur. Toplu bir şekilde
ve en az problemle yaşayabilmemiz için devletin yaptığı kamu harcamalarına ihtiyacımız
vardır. Bunun karşılığında ise devlete vergi ödenmesi gerekmektedir. ‘Vergiler medeni bir
toplumda yaşamak için ödediğimiz bedeldir’.
Güncel bir tanımı ile ‘devlet bireylerin huzur ve düzen içinde yaşamak üzere oluşturdukları bir
siyasal kurumdur’. Devlet adı verilen bu siyasal kurumun ayakta tutulması ve sürdürülebilmesi
için bir takım harcamaların yapılması gerekmektedir.
Devletler vatandaşların ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kamusal mal, yarı kamusal mal ve
özel mallar sunmaktadırlar. Özelleştirme politikaları sonucunda devletlerin sundukları özel mal
türü oldukça azalmıştır ve azalmaya devam etmektedir. Devletler kamusal mal (savunma) ve
yarı kamusal malları (eğitim ve sağlık gibi) sunmaya devam etmektedirler.
Faydasından kimsenin dışlanmadığı ve tüketiminde rekabetin olmadığı mallara kamusal mal denir.
Kamusal malın faydasından kimse dışlanamadığı için kamusal mallardan yararlananlardan bir bedel
almak mümkün değildir. Bir taraftan devlet kamusal malı sunmak zorundadır, diğer tarafta ise
faydalananlardan maliyeti karşılayacak bir fiyat almak imkansızdır. O halde kamusal malın
maliyeti karşılamak için devletin vergi alması gerekmektedir.
1.2.Vergi ve Teori
Teori ile gerçek hayattaki çok karmaşık bir olay birtakım varsayımlarla basitleştirilerek ve
sayısı çok fazla olan gerçek hayat koşulları birkaça veya bazen bire indirilerek anlaşılmaya
çalışılır. Bilinmeyen bir konunun anlaşılmasında, açıklanmasında ve bu konuyla ilgili öngörüde
bulunulmasında teori bize yardımcı olmaktadır. Bir bilim dalı için, teori bir binanın temeli
gibidir. Binanın katları temelin üzerinde yükselir. Temeli ne kadar sağlamsa, bina o kadar
sağlam ve uzun ömürlü olur (veya tersi).
Herhangi bir bilim dalının olduğu gibi maliyenin bir alt dalı olan verginin de teorisi, pratiği ve
politikası vardır. Maliye bölümleri ders müfredatının ikinci yılında vergi teorisi dersinde
verginin teorisi, üçüncü yılında vergi hukuku derslerinde verginin pratiği, dördüncü yılında ise
vergi politikası dersinde verginin politikası okutulmaktadır.
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Vergi politikası ile vergi pratiği günlük hayatta aynı anlamda kullanılabilmektedir. Anca vergi
politikası ile pratiği bazen aynı olmayabilir ve aynı amacı gerçekleştiremeyebilir. Örneğin,
emlak vergisinde vergi politikasının amacı ev sahiplerini vergilendirmektir. Ancak ev sahipleri
vergiyi kiracılarına yansıtırlarsa, vergi politikasının amaçladığı vergi pratiğinde farklılaşacaktır.
Bir yap-bozun parçalarının tamamlanması ile nasıl resmin tümü görülebiliyorsa, vergi teorisi,
vergi politikası ve vergi hukuku derslerinin tamamlanması ile verginin tüm resmi
görülebilecektir. Örneğin, vergi teorisi, vergi politikası ve vergi hukukunun Katma Değer
Vergisi (KDV) ile ilgili olarak ilgilendiği başlıklardan bazıları şunlardır:

Vergi Teorisi

Vergi Hukuku

*KDV hangi
mal ve
hizmetlerden
niçin alınır?
*KDV alıcı ile
satıcı arasında
nasıl paylaşılır?

*KDV hangi
mal ve
hizmetlerden
alınır?
*Hangi mal
türüne hangi
KDV oranı
uygulanır?

Vergi
Politikası
*KDV
enflasyonla
mücadelede
nasıl kullanılabilir?
*KDV
işsizliğin
azaltılmasında
nasıl
kullanılabilir?

2.VERGİ TEORİSİ İLE İLİŞKİLİ DİĞER ALANLAR
2.1. Vergi teorisi ve vergi politikası
Günümüzde ülke ekonomileri için etkinlik ve verimlilik kavramlarının önemi giderek
artmaktadır. Kaynak dağılımında etkinlik, ekonomideki her kaynağın en verimli olduğu alanlarda kullanılmasını ifade etmektedir. Kaynak dağılımında etkinlik, kamusal mallar,
dışsallıklar, tekel ve doğal tekeller, asimetrik bilgi, piyasanın başarısızlığına neden olan faktörler yüzünden kendiliğinden gerçekleşmez ve devlet müdahalesini kaçınılmaz kılar.
Kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması için devlet elinde bulundurduğu kamu harcamaları
ve vergiler gibi çeşitli araçları kullanabilir. Vergilerden ekonomik hayatın olmazsa olmazlarından biri olarak maksimum faydayı nasıl elde edebiliriz? Bu sorunun cevabı iki uçludur.
Vergiler bir yandan kamu harcamalarını finanse edecek kadar yeterli, diğer yandan ise piyasa
ekonomisi aktörlerinin davranışları üzerinde olabildiğince negatif etkisi az olmalıdır. Bu
konular vergi politikasının temel alanları olmaktadır. İdeal bir vergi politikası geliştirebilmek
için teori ile politika arasındaki olmazsa olmaz bağlantının çok iyi kurulmuş olması gerekmektedir. Ne teoriden bağımsız bir politika başarılı olabilecek, ne de pratikten habersiz bir teori hayatta kalabilecektir.
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Vergilerin ekonomi üzerindeki olası etkileri vergi politikası hayata geçirilmeden tahmin
edilmesi gerekmektedir. Zira bir ülke ekonomisi deneme tahtası değildir, hatalı oluşturulmuş
vergi politikası uzun dönemde telafi edilemeyecek olumsuzlukların nedenlerinden birisi
olabilir. Vergilerin mikro ve makro ekonomik etkileri vardır. Üretim açısından vergileme çok
önemli bir mikro ekonomik analiz konusudur. Vergi, bireylerin davranışlarını etkiler. Yeni bir
vergi konulması ya da mevcut vergilerin artırılması durumunda vergi öncesine göre tüketicinin
bütçe imkânları daralır. Bu ve benzeri konuların vergi politikasının oluşturulmasında ve uygulanmasında dikkate alınması gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi için de verginin teorisinin
kavranılması gerekir.
2.2. Vergi teorisi ve mikro iktisat
Mikro iktisatta kullanılan bazı araçlar vergi teorisinde yardımcı olarak kullanılır. Vergi teorisi
ile mikro iktisat arasındaki ilişkiyi bir örnekle somutlaştırılabilir. Tüketim vergisine konu olan
mal ve hizmetlerin arz ve talep esnekliklerinin esnek olması veya olmaması kaynak dağılımını
etkileyecektir. Ramsey’in 1927 yılında ortaya koyduğu, talep esnekliği az olan malların diğerlerinden daha fazla vergilendirilmesi önerisi, kaynak dağılımının vergilemeden olumsuz yönde
etkilenmesini önlemede bir çare olabilir. Ancak kaynaklarda Ramsey vergileri olarak adlandırılan bu tür vergilerin uygulanması durumunda kaynak dağılımı sorunu bir ölçüde
çözümlenirken, bu kez de karşımıza gelir dağılımı sorunu çıkmaktadır.
Toplumun adalet ve etkinlik arasındaki tercihini en iyi bir biçimde yansıtan ve aynı zamanda
toplumsal refahı maksimize eden vergilemeye optimal vergileme denir. Optimal vergileme kavramı, özellikle James Mirrlees ve Edmund Phelps gibi bilim adamlarının katkılarıyla, 1970’li
yıllardan günümüze tartışılmaya devam edilmektedir.
Vergilemede düz oranlı tarife mi yoksa artan oranlı tarife mi uygulansın veya vergi gelir
üzerinden mi yoksa tüketim üzerinden mi alınsın soruları optimal vergileme kapsamında
tartışılmaya devam etmektedir. Bu tür tartışmalarda vergi teorisi, doğru vergi politikalarının
oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Vergi politikasının başarılı olabilmesi için vergi
teorisinin politika yapıcısı ve pratisyenince çok iyi kavranılması ve anlaşılması gerekmektedir.
3. VERGİNİN GELİŞİMİ
3.1. Verginin tarihsel gelişimi
Küçük veya büyük, ilkel veya modern toplulukların olduğu her yerde adı vergi olmasa bile
toplumun ortak ihtiyaçlarını finanse edebilmek için vatandaşlarca gönüllü veya zorunlu olarak
ayni veya nakdi ödemeler yapılmıştır.
Feodal yapıda (veya kent devletlerde) derebeyi/kral küçük bir ordu ile halkının dış güvenliğini
sağlamakta, topraklarda çalışan halk da orduyu/kralı beslemektedir. Kaynaklar yetersiz kaldığı
zaman gönüllü olarak halk derebeyine yardımda bulunmuştur. Kent devletlerin birleşerek ulus
devletlere dönüşmesi ile birlikte, gönüllülük yerini zorunlu (cebri) vergi anlayışına bırakmıştır.
Bu zorlama hukuki bir zorlamadır, gücünü ve meşruiyetini yasalardan almaktadır. Verginin
ödenme yönteminin tarihsel gelişim sürecinde üç temel safhası bulunmaktadır.
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Birinci safhada vergi bedenen çalışarak ödenmiştir. Para ekonomisinden önceki bu dönemde
köy çeşmesi gibi ortak malların yapımında imece yönteminde tüm toplum çalışmıştır. Bedenen
vergi ödeme yolu bazı dönemlerde vergisini ödemeyenleri cezalandırma amacıyla kullanılmıştır. Türkiye’nin yakın tarihinde uygulanan varlık vergisi buna örnek gösterilebilir. İkinci
Dünya Savaşı yıllarında 1942 yılında varlık vergisi adı altında bir verginin alınması
kararlaştırılmıştır. Varlık vergisinden etkilenenler daha çok gayrimüslim azınlıklardı, çünkü
zamanın Türkiye'sinde ticaret ve finans şirketlerinin önemli bir bölümü bu gayrimüslim azınlıkların elindeydi. Bu yükümlülüğü maddi durumları yüzünden yerine getiremeyenler
Erzurum’da çalışma kampına sürülmüş ve bedenen zorla çalıştırılmışlardır. Varlık vergisi iki
yıllık bir uygulamadan sonra 15 Mart 1944 tarihinde kaldırılmıştır.
Verginin tarihsel gelişim sürecinde ikinci safhada bedenen çalışma yerine ‘ayni vergi’
kullanılmıştır. Para ekonomisinin olmadığı bir ortamda vergiler mal cinsinden ödenmiştir, örneğin elde edilen tarımsal ürünlerin (buğday, arpa vb.) belirli bir miktarının devlete vergi olarak
verilmesi gibi. Mübadele (takas) ekonomisinin doğal bir sonucu olan ayni vergileme, para
ekonomisi ile birlikte yok olmuştur.
Verginin tarihsel gelişim sürecinde üçüncü safhada ise vergi para olarak ödenmektedir. Piyasa
ekonomisi kurallarının geçerli olduğu bu dönemde vergi para ile ödenir. Modern vergi
sistemlerinde verginin ayni (mal olarak) değil, para ile yapılmasının nedenleri şunlardır: Vergi
eşitliğinin korunması için para ile ödeme gereklidir. Para ile ödeme taşıma, depolama ve
saklama açısından ayni ödemeye göre avantajlıdır. Ayni ödemenin daha sonra devletçe paraya
çevrilmesi gerekir, bu da başka bir maliyet unsurudur. Ayni ödemenin denetimi de para ile
ödemeye göre daha güçtür.
3.2. Verginin teorik gelişimi
Vergiye ilişkin ilk teorik tartışmalar verginin meşru (kabul edilebilir/geçerli) olup olmadığına
ilişkindir. Başlangıçta bazıları verginin meşruluğunu, bazıları meşru olmadığını savunmuştur.
Ancak zamanla, vergiye en fazla karşı çıkanlar bile verginin meşruluğunu kabul etmiştir.
Tartışmalar vergi almanın meşruluğundan, vergi ile alınan hizmet arasındaki ilişkinin kurulmasına dönüşmüştür.
Verginin teorik gelişimi vergi niçin alınmalıdır ve neye dayalı olarak alınmalıdır soruları
etrafında sürdürülmekte ve tartışılmaya devam edilmektedir.
Bu tartışmada iki temel yaklaşım ön plana çıkmıştır:
 Fayda prensibi yaklaşımına göre vatandaşlar kamu hizmetlerinden elde ettiği faydanın
karşılığı olarak vergi ödemelidir.
 Ödeme gücü yaklaşımına göre ise kişi kamu hizmetlerinden fayda elde etsin veya etmesin
ödeme gücüne sahipse vergi ödemelidir.
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Fayda prensibi
Fayda prensibine göre vergiyi açıklamaya çalışanlar ikiye ayrılır: sosyal mukaveleciler ve
marjinal fayda görüşünü benimseyenler. Bu iki görüşte ortak nokta, devlet vatandaşlara hizmet
sunmakta bunun karşılığında vatandaşlar fayda elde etmektedirler.
Vergi kamu hizmetlerinden elde edilen faydanın bir bedelidir. Fayda prensibini destekleyen
sosyal mukavele görüşünün temelinde Rousseau’nun devletle halk arasında gizli bir
mukavelenin (sözleşmenin) olduğu şeklindeki düşüncesi yatar. Sosyal mukavele düşüncesine
bağlı olarak üç farklı düşünce ileri sürülmektedir:
i) vergi kamusal malların devletle vatandaş arasındaki değişiminin bedelidir.
ii) vergi bir sigorta primidir.
iii) vergi bir ‘sosyal üretim giderlerine katılım’ payıdır. Bu görüşlerin karşı iddiaları aşağıda
sıralanmıştır.







Vergi belirli bir hizmetin karşılığı değildir.
Daha az vergi ödediği halde daha fazla kamu hizmetinden yararlananlar vardır.
Vergi ile alınan hizmet eşit değildir. Kamusal malların faydasının bölünemezliği
nedeniyle, vergi ile alınan hizmet arasında bağlantı kurmak güçtür.
Sigorta şirketlerinin amacı kârdır. Devlet ise kâr değil kamu yararı peşindedir.
Sigorta şirketi risk derecesine göre prim alır. Devlet için böyle bir şey söz konusu
değildir.
Sigorta şirketi ile müşterisi arasında bir sözleşme vardır. Devletle vatandaş arasında
benzer bir sözleşmeden söz edilemez.

Fayda prensibine göre, vergiyi açıklayan temel görüşlerden birisi de marjinal fayda
yaklaşımıdır. Bu görüşe göre kamu hizmetlerinden yararlanan bireyler fayda elde etmektedirler.
Bu faydanın bedeli olarak da vergi ödemelidirler. Yukarıda bahsedilen “vergi kamusal malların
devletle vatandaş arasındaki değişiminin bedelidir” yaklaşımında ileri sürülen nedenlerle marjinal fayda görüşü eleştirilmektedir. Fayda prensibini savunanlar fayda vergilerinin uygulanmasını savunmaktadırlar.

Fayda vergisini savunanlara göre göre kamu hizmetlerinden sağlanan yarar göz önünde bulundurularak, vergi bireyler arasında paylaştırılmalıdır. Yararlanma ilkesinde kamusal mal ve
hizmetler piyasa ekonomisine benzer bir şekilde piyasa talebi tarafından belirlenecek, tüm
maliyetler kullanıcılar üzerinde kalacaktır. Yararlanma ilkesinde ancak elde edilen fayda ile
ilişki kurularak vergi alınması söz konusudur.
Günümüzde fayda vergilerinin kullanımı çok yaygın olmamakla beraber, harçlar ve çevre
vergileri fayda prensibine göre toplanan kamu gelirleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin,
sağlığa olan maliyeti dikkate alınarak tütün ve alkol üzerine vergiler konulmaktadır (özel
tüketim vergisi gibi). İngiltere’de uygulanan yol vergisi fayda ilkesine göre alınan vergiye
örnek verilebilir.
10

Ödeme gücü yaklaşımı
Ödeme gücü yaklaşımına göre, kendisine ve ailesine yetecek kadar gelirinin dışında gelir elde
eden herkes vergi ödemelidir görüşü geçerlidir. Buna göre vergi, vergilendirme yetkisine sahip
kuruluşlarca, mali, sosyal, ekonomik amaçlarla, karşılıksız, gerçek tüzel kişilerden alınan nakdi
ödemedir. Günümüzde uygulamada daha geçerli olan vergi görüşü ödeme gücü yaklaşımıdır.
Ancak vergi tamamen karşılıksız değildir, vergi karşılığında özel fayda değil, genel bir fayda
söz konusudur.
Kişinin kendisinin ve ailesinin yaşamını asgari düzeyde sürdürmeye yetecek gelirin üzerindeki
gelir kısmına ‘vergi ödeme gücü’ denir. Kişinin yaşamını sürdürmeye ancak yetecek gelirinin
vergilendirilmemesi gerekir. 1982 Anayasasının 73. maddesinde “herkes kamu giderlerini
karşılamak üzere mali gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür” ifadesine yer verilmiştir. Bu
ifadeden Anayasanın da vergilemede ödeme gücü ilkesini benimsediği anlaşılmaktadır. Ödeme
gücü yaklaşımında temel amaç kamu harcamalarının maliyetinin kişilerin ödeme güçleri göz
önünde tutularak bireyler arasında paylaştırılmasıdır.
Vergi ödeme gücüne ulaşılabilmesi açısından üzerinde durulması gerekli iki soru
bulunmaktadır:
i) Vergi ödeme gücünün göstergesi olarak kişinin geliri mi, tüketimi mi yoksa serveti mi
kullanılmalıdır?
ii) Gelir, tüketim ve servet konusuna karar verildikten sonra bunlar herkese eşit bir şekilde
uygulanmalı mıdır, yoksa bir takım kişilere yönelik ayrıcalıklar tanınmalı mıdır?
Birinci sorunun cevabı konularına göre vergilerin sınıflandırılmasında açıklanmaktadır. İkinci
sorunun cevabı ise vergi ödeme gücüne ulaşmada kullanılan yöntemler başlığı altında
verilmektedir. Ödeme gücü olan kişiler arasında gerçek ödeme gücünün belirlenebilmesi için
bir takım yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar vergi ödeme gücüne ulaşmada yararlanılan
teknikler olarak adlandırılmaktadır.
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UYGULAMALAR
1. Vergiyi daha önce hiç duymamış birine anlattığınızı düşünün nasıl açıklarsınız?
2. Ödeme gücünü ne belirler?
BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENDİK ÖZETİ
Devletin ve devletin yetki verdiği diğer kamu kuruluşlarının gerçek ve/veya tüzel kişilerden
zorunlu, karşılıksız ve egemenlik gücüne dayanarak aldığı para şeklindeki iktisadi değerlere
vergi denir. Vergi alınmasının temel nedeni kamu harcamalarının ve/veya kamu borçlanmasının
finansmanını sağlamaktır. Verginin teorik gelişiminde fayda ve ödeme gücü prensibi
tartışılmıştır.
BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdalilerden hangisi doğru değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Vergi belirli bir hizmetin karşılığı değildir.
Daha az vergi ödediği halde daha fazla kamu hizmetin¬den yararlananlar vardır.
Devlet kâr değil kamu yararı peşindedir.
Sigorta şirketlerinin amacı kârdır.
Bireyler ödedikleri vergi miktarı oranında kamu hizmetlerinden yararlanır.
Cvp:E

2. “Kişinin kendisinin ve ailesinin yaşamını asgari düzeyde sürdürmeye yetecek gelirin
üzerindeki gelir kısmına” ne denir?
a. Ödeme gücü
b. Fayda fonksiyonu
c. Servet
d. Gelir
e. Emek
Cvp:A
3. Boşluğu doldurunuz “Kamu harcamalarını finanse etmek için devletin … toplaması
zorunludur.Boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle doldurulacaktır?
a. Gelir
b. Vergi
c. Algı
d. Para
e. Kira
Cvp:B
4. Devletin ve devletin yetki verdiği diğer kamu kuruluşlarının gerçek ve/veya tüzel kişilerden
zorunlu, karşılıksız ve egemenlik gücüne dayanarak aldığı para şeklindeki …denir. Boş
bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doldurulacatır?
a. Gelir
b. Vergi
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c. Algı
d. Para
e. Kira
Cvp:B
5.
a.
b.
c.
d.
e.

6.
a.
b.
c.
d.
e.

“Bireylerin huzur ve düzen içinde yaşamak üzere oluşturdukları bir siyasal kurumdur’
ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanacaktır?
Devlet
Hükümet
Polis
Jandarma
Savunma
Cvp: A
Vergilerin mal cinsinden ödenmesine ne denir?
Nakti
Ayni
Bedeni
Yol
Ramsey
Cvp:B

7. Talep esnekliği az olan malların diğerlerinden daha fazla vergilendirilmesi önerisi kim
tarafından dile getirilmiştir?
a. Ramsey
b. Pyle
c. Musgrave
d. Buchanan
e. Cedar
Cvp:A
8. Toplumun adalet ve etkinlik arasındaki tercihini en iyi bir biçimde yansıtan ve aynı
zamanda toplumsal refahı maksimize eden vergilemeye…. denir.Boş bırakılan kısım
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
a. Optimal
b. KDV
c. Kurumlar
d. ÖTV
e. Mükemmel
Cvp:A
9. “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür”
ifadesine nerede yer verilmiştir.Bu kanun maddesi aşağıdakilerden hangisinde yer
almaktadır?
a. Anayasanın 89. Maddesi
b. Anayasanın 73. Maddesi
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c. VUK 82. Madde
d. VUK. 73. Madde
e. VUK 82. Madde
Cvp:B
10. Sosyal mukaveleciler ve marjinal fayda görüşünü benimseyenler hangi prensibe göre
vergiyi açıklar?
a. Fayda
b. Ödeme Gücü
c. Gelir
d. Servet
e. Harcama
Cvp:A
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BÖLÜM 2
BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Vergilerin sınıflandırılması

15

BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
1- Vergilerin sınıflandırılması neden önemlidir?
2- Sınıflandırma hangi kriterlere göre yapılabilir?
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BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Vergilerin
Sınıflandırılması

Vergi sınıflandırmasını yapar,
Ders notu, sunum, ders
ayırımları bilir
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ANAHTAR KAVRAMLAR


Vergi sınıflandırması



Dolaylı-dolaysız vergiler
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2.VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI
Devletler tarih boyunca insanlar için hayati önemi olan, kolayca tüketiminden
vazgeçemeyecekleri ve/veya ikamesi zor olan malları vergilendirmek istemişlerdir. Çünkü
bu tür mallardan toplanan vergi hasılatı yüksektir. 1904 Yılının Almanya’sında kibrit çok
önemli olduğu için vergilendirilirken, yüz yıl sonra kibrit insanların hayatından neredeyse
tamamen çıktığı için ‘kibrit vergisi’ kulağa komik gelen bir vergi türüne dönüşmüştür.
Tarihte buna benzer bir vergi türü de zamanında çok önemli olan, Gandhi’nin sivil itaatsizlik
eylemlerinde de yeri olan tuz vergisidir. Günümüzde uygulanan ve vergi idarelerinin
kesinlikle vazgeçemeyeceği ancak gelecek nesiller için ‘komik’ hale gelebilecek vergiler
olabilir mi?
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Tarihi seyrinde vergi, ekonomik gelişmelere paralel şekilde değişim göstererek birçok konu
üzerinden alınmaya başlanmıştır. Vergilerin sayısının artması doğal olarak vergilerin
sınıflandırmasını gerektirmektedir. Vergi sınıflandırılması pratik amaçlarla da yapılmaktadır.
Örneğin, vergi dairelerinde görev paylaşımı amacıyla vergiler dolaylı (vasıtalı), dolaysız
(vasıtasız) olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Vergilerin dışında harç, resim vb. kamu gelirleri
de bulunmaktadır. Bu bölümde vergilerin sınıflandırılması ve vergi dışı kamu gelirleri konuları
açıklanacaktır.
2.1. VERGİLERİN SINIFLANDIRILMALARI
Vergi sınıflandırması sayesinde vergi gruplarının mali, ekonomik ve sosyal etkileri konusunda
genellemeler yapmak mümkün olmaktadır. Verginin, ekonominin işleyişini nasıl etkilediğini
vergi türü belirler. Yine verginin, hane halklarının ve şirketlerin kararlarını nasıl etkilediğini
vergi türü de etkilemektedir. Vergi sınıflandırması yapmanın diğer bir faydası vergi politikası
yapıcılarının vergileri izlemesine olanak sağlar. Örneğin gelir üzerinden alınan vergilerin
toplam vergilere oranında bir azalma olup olmadığını takip edilerek bir değerlendirme yapılabilir. Bu değerlendirmelerin sonucu olarak yeni politikalar geliştirilebilir ve uygulanabilir.
Vergi sınıflandırması yapmanın bir yararı da uluslar arası vergi sistemi karşılaştırması
yapmanın ülkelerin ortak bir vergi sınıflandırması yöntemi kullanması sayesinde mümkün
olmasıdır. Ulusal vergi sınıflandırması sonuçları diğer ulusların sonuçları ile karşılaştırılabilir
ve bulgulara göre yeni vergi politikaları uygulanabilir. Bu karşılaştırmalardan elde edilen bulgulara dayalı olarak ‘vergi uyumlaştırması’ politikaları uygulanabilir.
Kamu maliyesi kitaplarında birçok vergi sınıflandırılması yapılmıştır. Bu sınıflandırma
yöntemleri özde aynı kalmak şartıyla bir takım farklılıklar arz etmektedir. Bir sınıflandırmadaki
farklılık diğer bir sınıflandırmadaki eksikliği tamamlamaktadır. Vergi sınıflandırmaları birbirini dışlayıcı değildir. Örneğin, gelir vergisi, konularına göre sınıflandırmada gelir üzerinden
alınan vergilere örnek gösterilirken, dolaylı-dolaysız vergi sınıflandırmasında dolaysız vergilere de örnek gösterilebilmektedir. Vergi sınıflandırmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
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Tablo 2.1. Vergilerin sınıflandırmaları
Sınıflandırma şekli

Vergi türü

Örnek vergi*

Konularına göre

Tüketim

Katma değer vergisi

Gelir

Gelir vergisi

Servet

Emlak vergisi

Dolaylı

Katma değer vergisi

Dolaysız

Gelir vergisi

Telafi edici

Katma değer vergisi

Denetleyici

Veraset vergisi

Düzenleyici

Özel tüketim vergisi (petrol)

Tamamlayıcı

Kurumlar vergisi

Objektif

Katma değer vergisi

Sübjektif

Gelir vergisi

Şahıs

Baş vergisi**

Mal

Aşar vergisi**

Ad valorem

Gelir vergisi

Spesifik

Özel tüketim vergisi

Merkezi

Gelir vergisi

Yerel

Emlak vergisi

Dolaylı-dolaysız

Etkilerine göre

Objektif-sübjektif

Şahıs-mal

Ad valorem-spesifik

Merkezi-yerel

*Verilen örneklerin dışında vergiler de bulunmaktadır.
**Günümüzde uygulanmamaktadır.
2.2.1. Konularına göre vergilerin sınıflandırılması
Konularına göre vergiler tüketim, gelir ve servet vergileri olarak üçe ayrılır. Vergi ödeme
gücünün konusu olarak ilk ortaya atılan kişilerin geliridir. Kişinin tüketimi ve serveti gelirinin
bir yansımasıdır. Gelire göre kişinin vergi ödeme gücünü tam olarak belirlemek mümkün
değilse de çeşitli uygulamalar sayesinde vergi ödeme gücüne yaklaşılabilmektedir. Hobbes ve
Kaldor gelir yerine tüketim üzerinden vergi alınmasını savunmaktadırlar. Hobbes ve Kaldor
‘tüketim kişinin ekonomiden çektiği kısımdır dolayısıyla kişi çalışıp tasarruf ediyorsa
vergilendirilmemeli’ şeklinde düşünmektedirler.
Tasarrufun vergilendirilmesi ile zaten vergilendirilmiş bir kaynağın tekrar vergilendirilmesi
‘çifte vergilendirme’ nedeniyle tasarruf yapmayı olumsuz etkiler. Kaldor’a göre; kişi gelirinden
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daha fazlasını harcıyorsa ülkenin sermaye stokunu azaltacağından daha yüksek vergi ödemelidir. Tüketim vergisinin bir etkisi de tüketimi kısar. Servet bir gelir yaratmasa bile sahiplerine
verdiği güven, tatmin ve toplumsal güç nedeniyle ‘vergi’ konusu olarak gösterilmiştir. Bireyin
toplam serveti birey tarafından biriktirilmiş olan satın alma gücü stokunu temsil etmektedir.

Gelir, tüketim ve servet vergilerinden vergi adaletini sağlama açısından en fazla tercih edileni
gelir vergileridir. Çünkü gelir, kişiselleştirilebildiği için vergi ödeme gücünü göstermek
açısından kolayca kullanılabilir. Ancak gelir, tüketim ve servet vergilerinden verimlilik açısından en fazla tercih edileni tüketim üzerinden alınan vergilerdir.

Vergilemede yalnızca gelir esas alınırsa vergi ödeme gücünün kanıtı olan servet dikkate
alınmaz. Vergilemede sadece tüketim esas alınırsa gelir ve servetleri farklı kişilerin durumları
değerlendirilmeyecektir. Vergilemede yalnızca servet dikkate alınırsa ekonomik ve idari sorunların yanı sıra servetin değerlendirilmesi ve matrahın belirlenmesi bakımından çeşitli sorunlarla
karşılaşılır. Herhangi bir vergi kaynağına fazla güvenilmesi zıt ekonomik etkiler yaratabilir. En
az ekonomik tahribat için üç vergi konusundan da ölçülü vergi alınması daha uygundur.

2.2.2. Dolaylı vergi, dolaysız vergi sınıflandırması
Konusu sürekli yükümlüsü önceden belli ve devamlı matrahlara dayanan vergiye dolaysız vergi
denir. Konusu sürekli olmayan yükümlüsü önceden belli olmayan ve devamlı matrahlara dayanmayan vergiye dolaylı vergi denir.

Vergi kanunda öngörülen kişiden alınıyorsa dolaysız, alınmıyorsa dolaylı vergi kabul edilir.
Başka bir tanımla, kişiler üzerinden alınan vergiye dolaysız vergi denir. Mallar üzerinden alınan
vergiye dolaylı vergi denir. Dolaysız vergi, ödeme gücünü dolaysız olarak hedefler, örnek gelir
vergisi. Dolaylı vergi ödeme gücünü dolaylı olarak hedefler.

Dolaylı-dolaysız vergi ayrımında bir takım kriterler kullanılmaktadır. Dolaylı-dolaysız vergi
ayrımında kullanılan kriterler ve etkileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

‘Dolaylı vergi dolaysız vergiden daha avantajlıdır’ veya ‘dolaysız vergi dolaylı vergiden daha
avantajlıdır’ şeklinde bir iddia geçerli değildir. İki vergi türünün de avantajlı ve dezavantajlı
olduğu yönler bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda dolaysız ve dolaylı vergilerin avantajlı olduğu
yönler çeşitli kriterler açısından karşılaştırılmalı olarak gösterilmiştir. Ancak bu tabloda bir
vergi türünün bir konuda avantajlı olması diğer vergi türü ile karşılaştırılmasının bir sonucudur,
örneğin dolaylı vergiler yansıtılabilme yönünden avantajlı olması dolaysız vergilerin hiçbir
şekilde yansıtılamayacağı anlamına gelmemektedir. Bu tablonun dolaylı ve dolaysız vergilerin
karşılaştırmalı üstünlüklerini gösterdiği dikkate alınarak ihtiyatlı yorumlanması gerekmektedir.
22

Tablo 2.2. Dolaysız ve dolaylı vergilerin karşılaştırılması

dolaysız

dolaylı

vergiler

vergiler

Süreklilik

√

Önceden bilme

√

Adalet

√

Artan oranlılık

√

Sübjektiflik

√

Verginin yansıtılabilmesi

√

Mali anestezi

√

Düz oranlılık

√

Objektiflik

√

Verginin yansıtılması KDV gibi dolaylı vergilerde dolaysız vergilere göre daha kolaydır. Gelir
vergisi gibi dolaysız vergilerde mükellefiyet süreklidir ve önceden bilinir. Dolaysız vergiler
sübjektif özellikli ve kişiselleştirilebildikleri için daha adildir.

Dolaylı vergiler vergi uyuşturmasına yol açtığı için daha verimlidir. Mali yükümlülüklerin
muhatapları tarafından farkına varılmadan yerine getirilmesine mali anestezi (veya mali uyuşturma) denir. Dolaylı vergilerde vergi fiyat içinde gizli olduğundan mali anestezinin
gerçekleştirilmesi KDV gibi vergilerde daha kolaydır.

2.2.3. Etkilerine göre vergilerin sınıflandırılması
Vergiler mükelleflerin davranışları ve ekonomi üzerindeki etkilerine göre de sınıflandırılabilir.
Aşağıda açıklanan etkilerine göre vergi türleri birbirini dışlayan bir sınıflandırma türü değildir.
Telafi edici bir vergi aynı zamanda düzenleyici vergiye de örnek gösterilebilir.
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Telafi edici vergi (takip edici vergi)
Bir vergide meydana gelebilecek vergiden kaçınmanın/kaçırmanın diğer bir vergi ile vergilendirilerek telafi edilmesi durumundaki vergiye telafi edici vergi (veya takip edici vergi) denir.
Örneğin, şekerden (hammadde) vergi kaçırılırsa, şekerlemeden (nihai ürün) vergi alınması durumunda şekerleme üzerinden alınan vergi telafi edici bir vergidir. Örnek gelir vergisinden
kaçınılıp, KDV ödenmesi durumunda KDV takip edici vergidir. Avrupa Birliği kurallarına
göre dış ticaretin teşviki amacıyla ithalat üzerinden telafi edici vergi alınması yasaktır.

Denetleyici vergi
Vergi kaçakçılığının başka bir vergi ile denetlenmesi durumundaki vergiye denetleyici vergi
denir. Örneğin, hayatta iken kaçırılan verginin (gelir, KDV gibi) kişinin ölümünden sonra
veraset vergisi vergilendirilmesi durumunda veraset vergisi kaçırılan vergilerin denetleyici
vergisi olmaktadır.

Düzenleyici vergi
Negatif dışsallıkları olan mal ve hizmetlerin tüketimini azaltmayı amaçlayan vergilere
düzenleyici vergi denir. Örnek sigara üzerinden alınan özel tüketim vergisi bir düzeltici vergidir. Kitabımızda ileride açıklanacak olan Pigocu vergi, karbon vergisi ve çevre vergileri (yeşil
vergi) düzenleyici vergilere örnek gösterilebilir. Düzenleyici vergiler bazı kaynaklarda
düzeltici vergiler olarak adlandırılmaktadır.

Tamamlayıcı vergi
Vergilemeye ilişkin amaçların gerçekleşmesi bakımından birbirleriyle ahenkleştirilmiş vergilere tamamlayıcı vergi denir. Gelir vergisi ile kurumlar vergisi birbirlerini tamamlayıcı vergilerdir. Gelir vergisi gerçek kişilerin, kurumlar vergisi tüzel kişilerin gelirlerini vergilendirir.
Genel kural olarak, tamamlayıcı vergiler birbirinden mahsup edilmezler.
2.2.4. Diğer vergi sınıflandırmaları
Vergilerin sınıflandırma yöntemlerinden dolaylı-dolaysız vergi ayrımı, gelir, gider servet
üzerinden alınan vergi ayrımına göre daha eski bir yöntemdir ancak uygulamada önemini
giderek kaybetmiştir. Eski maliye istatistiklerinde vergiler sınıflandırılırken dolaylı-dolaysız
vergi ayrımı ön planda tutulurken, son yıllarda yayınlanan uluslar arası (IMF, OECD gibi) ve
ulusal (Maliye Bakanlığı) maliye istatistiklerinde sınıflandırma konularına göre vergilere (gelir,
gider servet üzerinden alınan vergiler) göre yapılmaktadır.
Gelir, gider ve servet üzerinden alınan vergiler ayrımında ise servet üzerinden alınan vergilerin
toplam vergi hâsılatı içinde giderek önemini yitirmesinden dolayı, ‘gelir, gider ve servet üzerinden alınan vergiler ayrımı’ yerini neredeyse artık ‘gelir ve gider üzerinden alınan vergiler ayrımına’ bırakmıştır. Buna bağlı olarak da akademik yazılarda da “vergi gelir üzerinden mi,
tüketim üzerinden mi alınsın?” konusu en fazla tartışılan konulardan biri olmuştur.
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Yukarıdaki bazı vergi ayrımları zamanla kullanılmaz hale gelmiştir. Örneğin, ayni ve nakdi
vergileme ayrımı günümüzde ayni vergilerin alınmaması nedeniyle işlevsiz hale gelmiştir.
Benzer bir şekilde, günümüzde bedeni vergileme olmadığı için bedeni vergi nakdi vergi ayrımı
da işlevsiz hale gelmiştir. Yukarıdaki ayrımlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır:

Şahıs-mal vergi ayrımı
Şahıs üzerinden alınan vergilere şahıs vergisi denir. Geçmişte bazı ülkelerde uygulanmış olan baş
vergisi şahıs vergisine örnek gösterilebilir. Şahıs vergisi ile şahsi vergi farklıdır. Kişisel veya
sübjektif unsurların dikkate alınabildiği vergilere şahsi vergi denir. Örneğin gelir vergisinde
kişinin engelli olması dikkate alınmaktadır. Emlak vergisinde kişinin emekli ve tek evi olmasının
dikkate alınması emlak vergisini yarı-şahsi yapar. Verginin vergi konusu olan mal cinsinden
ödenmesi durumundaki vergilere mal vergileri denir. Tarihte tarımsal ürünler üzerinden alınan
vergilerde vergi tarımsal ürün olarak ödenmiş olup günümüzde örneği kalmamıştır. Osmanlı
döneminde uygulanmış olan aşar -öşür- malla ödenmiştir.

Geniş tabanlı-dar tabanlı vergi ayrımı
Kriter vergilendirilen konunun sınırıdır. Verginin konusunun sınırı genişse geniş tabanlı
vergidir. Verginin konusunun sınırı darsa dar tabanlı vergidir. Geniş tabanlı bir vergide
muafiyet ve istisnaların sayısının artması bu vergiyi giderek dar tabanlı vergiye dönüştürür.
Geniş tabanlı vergi genel vergi, dar tabanlı vergi ise özel vergi olarak da adlandırılır. Sadece
belirli bir mal üzerinden alınan vergi özel vergidir, geçmişte bazı ülkelerde uygulanmış olan
tuz vergisi özel vergiye örnek gösterilebilir.

Objektif vergi-sübjektif vergi ayrımı
Kişisel ve ailevi özellikleri dikkate almayan vergiler objektif vergi kabul edilir, örnek KDV’de
hiçbir kişisel özellik dikkate alınmaz. Kişisel ve ailevi özellikleri dikkate alan vergiler sübjektif
vergi kabul edilir, örneğin gelir vergisinde özürlü kişilerden daha az vergi alınması gibi.

Spesifik vergi-ad valorem vergi ayrımı
Verginin üzerinden hesaplandığı değer veya miktara verginin matrahı denir. Vergi kanununda
verginin konusunun yanı sıra matrahının ne olacağı belirtilir. Zira bu matrah üzerinden vergi
hesaplanacaktır. Verginin konusu ile matrahı farklıdır. Bu kuralın istisnası ise baş/kelle
vergisidir (poll tax). Baş vergisinde verginin konusu ile matrahı aynıdır. Zira ikisi de insandır.
Ad valorem ve spesifik olmak üzere iki tür matrah tespit yöntemi vardır. Vergi hesaplanırken
vergi konusunun değerinin dikkate alınması sonucu ortaya çıkan matraha ad valorem matrah
denir. Vergi hesaplanırken vergi konusunun miktarının dikkate alınması sonucu ortaya çıkan
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matraha spesifik matrah denir. Spesifik matraha göre alınan vergiye spesifik vergi, ad valorem
matraha göre alınan vergiye ise ad valorem vergi denir.
Ad valorem matrah değer esaslı matrah;
spesifik matrah miktar esaslı matrah olarak da adlandırılır.
Günümüzde vergilemede avantajlarından dolayı çoğunlukla ad valorem vergiler
kullanılmaktadır. Spesifik vergilerde vergilenecek malın değerinin değil miktarının dikkate
alınması en önemli dezavantajıdır. Basit bir örnek verecek olursak emlak vergisinde spesifik
matrah kullanılıp evlerin değeri dikkate alınmazsa bir gecekondu ile bir villa için aynı vergi
miktarı ödenir.
Tek vergi-çok vergi ayrımı
Tarihte ülkelerin yalnızca tek konudan vergi almasını savunanlar olmuştur, örneğin fizyokratlar
verginin yalnızca tarımdan alınması savunmuştur. Ancak modern ekonomilerde tek vergiden
oluşan vergi sistemi olan ülke yoktur, bunun yerine ülkeler birden fazla konudan verginin
alındığı çok vergili sistemi kullanmaktadır.
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UYGULAMALAR
1-Kumaşın metresinden 5 TL vergi alınması nasıl bir vergidir?
2-KDV nasıl bir vergidir.
BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENDİK ÖZETİ
Vergi sınıflandırması sayesinde vergi gruplarının mali, ekonomik ve sosyal etkileri konusunda
genellemeler yapmak mümkün olmaktadır. Verginin, ekonominin işleyişini nasıl etkilediğini
vergi türü belirler. Yine verginin, hane halklarının ve şirketlerin kararlarını nasıl etkilediğini
vergi türü de etkilemektedir. Vergi sınıflandırması yapmanın diğer bir faydası vergi politikası
yapıcılarının vergileri izlemesine olanak sağlar. Örneğin gelir üzerinden alınan vergilerin
toplam vergilere oranında bir azalma olup olmadığını takip edilerek bir değerlendirme yapılabilir. Bu değerlendirmelerin sonucu olarak yeni politikalar geliştirilebilir ve uygulanabilir.
Vergilerin sınıflandırmaları
Sınıflandırma şekli

Vergi türü

Örnek vergi*

Konularına göre

Tüketim

Katma değer vergisi

Gelir

Gelir vergisi

Servet

Emlak vergisi

Dolaylı

Katma değer vergisi

Dolaysız

Gelir vergisi

Telafi edici

Katma değer vergisi

Denetleyici

Veraset vergisi

Düzenleyici

Özel tüketim vergisi (petrol)

Tamamlayıcı

Kurumlar vergisi

Objektif

Katma değer vergisi

Sübjektif

Gelir vergisi

Şahıs

Baş vergisi**

Mal

Aşar vergisi**

Ad valorem

Gelir vergisi

Spesifik

Özel tüketim vergisi

Merkezi

Gelir vergisi

Yerel

Emlak vergisi

Dolaylı-dolaysız

Etkilerine göre

Objektif-sübjektif

Şahıs-mal

Ad valorem-spesifik

Merkezi-yerel
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*Verilen örneklerin dışında vergiler de bulunmaktadır.
**Günümüzde uygulanmamaktadır.

BÖLÜM SORULARI
1. Konusu sürekli yükümlüsü önceden belli ve devamlı matrahlara dayanan vergi aşağıdaki
vergi türlerinden hangisidir?
a. Dolaysız vergi
b. Dolaylı vergi
c. Dar tabanlı vergi
d. Mal vergi ayrımı
e. Subjektif vergi
Cvp:A

2.
a.
b.
c.
d.
e.

Kişisel ve ailevi özellikleri dikkate almayan vergiler aşağıdakilerden hangisidir?
Subjektif Vergi
Objektif Vergi
Dar tabanlı vergi
Mal vergi ayrımı
Subjektif vergi
Cvp: B

3.
a.
b.
c.
d.
e.

Verginin üzerinden hesaplandığı değeri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Spesifik matrah
Ad-valorem matrah
Fiziki yöntemde matrah
Miktar Usullü matrah
İktisadi Unsur
Cvp:B

4.
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisinin hem konusu hemde matrahı aynıdır?
Gelir vergisi
Kurumlar vergisi
Götürü vergi
Veraset ve İntikal vergisi
Baş vergisi
Cvp:E

5.
a.
b.
c.
d.

Aşağıdakilerden hangisi vergilerin etkilerine göre sınıflandırılmasında yer almaz?
Tüketim yapıcı
Telafi edici
Denetleyici
Düzenleyici
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e. Tamamlayıcı
Cvp: A
6.
a.
b.
c.
d.
e.

Hobbes ve Kaldor gelir yerine ne üzerinden vergi alınmasını savunmuştur?
Bina
Arazi
Kapital
Emek
Tüketim
Cvp:E

7.
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız vergidir?
KDV
ÖTV
Gelir Vergisi
Tüketim Vergisi
ÖİV
Cvp:C

8. Mali yükümlülüklerinin muhatapları tarafından farkına varılmadan yerine getirilmesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Genel anestesi
b. Mali Anestesi
c. Vergi Uyuşması
d. Vergi yanılsaması
e. Rayonel cahillik
Cvp: B
9. Bir vergide meydana gelebilecek vergiden kaçınmanın diğer
vergilendirilmesini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Telafi edici vergi
b. Verginin ikamesi
c. Verginin gelir etkisi
d. Tedarik edici vergi
e. Telkin edici vergi
Cvp:A

bir

vergi

ile

10. Vergilemeye ilişkin amaçların gerçekleşmesi bakımından birbiriyle ahenkleştirilmiş
vergiler aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tamamlayıcı vergi
b. Verginin ikamesi
c. Verginin gelir etkisi
d. Tedarik edici vergi
e. Telkin edici vergi
Cvp:A
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Bölüm 3
BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Vergi dışı kamu gelirleri
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BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
1- Vergi dışı kamu gelirleri nelerdir?
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BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu
Vergi
dışı
gelirleri

kamu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Vergi dışı kamu gelirlerini bilir

Ders notu, sunum, ders
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ANAHTAR KAVRAMLAR


Harç



Şerefiye,



Resim,



Parafiskal gelirler

33

3.VERGİ DIŞI KAMU GELİRLERİ
Vergi en önemli kamu geliri olmakla beraber, devletler verginin yanı sıra başka gelirlere de
sahiptir. Verginin dışında harçlar, parafiskal gelirler, alınan bağış/yardımlar, borçlanma gibi
kamu gelirleri bulunmaktadır. Aşağıdaki merkezi hükümet gelirleri listesinde vergi ve vergi
dışı kamu gelirleri gösterilmiştir:
Tablo3.1. Merkezi hükümet gelirleri listesi
-Vergi Gelirleri
 gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler
 mülkiyet üzerinden alınan vergiler
 dahilde alınan mal ve hizmet vergileri
 uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergiler
 damga vergisi
-Harçlar
-Vergi Dışı Gelirler
 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
 mali olmayan teşekkül ve kamu mali kuruluşlarından gelirler
 diğer mülkiyet gelirleri
 para cezaları ve cezalar
 kişi ve kurumlardan alınan paylar
 çeşitli vergi dışı gelirler
-Sermaye Gelirleri
-Alınan Bağış ve Yardımlar
-Özel Bütçe Gelirleri
-Düzenleyici ve Denetleyici Kurulların Gelirleri

Kamu gelirleri zorunluluk, kaynak, süreklilik ve toplayan kamu idaresi kriterleriyle
sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma birbirini dışlayan bir sınıflandırma değildir. Örneğin vergi
zorunluluk sınıflandırmasında zorunlu, kaynak sınıflandırmasında kamu ekonomisi, süreklilik
kriteri açısından da olağan gelir türüdür. Aşağıdaki tabloda kamu gelirleri zorunluluk, kaynak,
süreklilik ve toplayan kamu idaresi kriterleriyle örnekler verilmiştir.
Tablo 3.2. Kamu gelirlerinin özellikleri
kriter
i) zorunluluk

özellik
zorunlu olanlar
zorunlu olmayanlar

ii) kaynak

kamu ekonomisi
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örnek
vergi, harç
patrimuan gelirleri,
özelleştirme gelirleri
vergi, harç

KİT gelirleri
vergi, harç
iii) süreklilik
savaş ganimetleri,
uluslar arası yardımlar
merkezi hükümet
gelir vergisi, KDV
iv) toplayan yönetim
yerel yönetimler
emlak vergisi
Kamu gelirlerinin kamu harcamalarını finanse etme konusunda yeterli olmaması durumunda
devletler borçlanmaya gider. Türkiye’de 1985 yılından itibaren borçlanma ile elde edilen
gelirlerin bütçeye gelir olarak kaydedilmesine son verilmiştir. Borçlanma ile elde edilen
gelirler hakkında ayrıntılı bilgi maliye bölümlerinde okutulan ‘devlet borçlanması’ derslerinde
verildiği için, borçlanma gelirleri konusu kitabımızın konularının dışında bırakılmıştır
özel ekonomi
sürekli
sürekli olmayanlar

3.1. Harç
Bazı kamu kuruluşlarının sundukları ticari ve sınai mahiyette olmayan hizmetlerden
yararlananların yararlanma karşılığı ödedikleri bedele harç denir. Önemli harç türleri şunlardır:
tapu, yargı, noter, pasaport ve konsolosluk, trafik. Harcı ödeyen karşılığında özel bir fayda elde
eder. Örneğin üniversite harcı ödeyen, karşılığında üniversite eğitimi alarak bireysel (özel) bir
fayda elde etmektedir. Tartışmalı olmakla beraber harçlar zorunludur. Harç karşılığında yararlanılan hizmet ticari ve sınai nitelikte değildir. Harç karşılığı alınan mal ve hizmet genellikle
piyasada alınıp satılmaz. Örneğin pasaport ve adalet hizmeti piyasada satılmaz.
Harçlar önemli bir kamu gelir kaynağı olmamasına rağmen, teorik öneminden dolayı üzerinde
önemle durulması gereken bir konudur. Devletin sunmuş olduğu yarı kamusal mallar kısmen
harçlarla finanse edilmektedir, örneğin üniversite eğitimi kısmen vergilerle kısmen de harçlarla
finanse edilir. Tamamen bireysel faydanın söz konusu olduğu özel mallar piyasa ekonomisi
içerisinde fiyatla finanse edilir. Faydasından kimsenin dışlanmadığı ve bir bireyin elde ettiği
faydanın diğerlerinin faydasını azaltmadığı kamusal mallar vergilerle finanse edilir.
Bir hizmetin tüketiminde toplumsal (ortak) bir fayda elde edilmekle beraber, bireysel (özel)
fayda da söz konusu ise bu mal veya hizmet özel faydanın karşılığı olarak verginin yanı sıra
harçla finanse edilir. Örneğin yargı hizmetinde ortak fayda olduğu gibi, yargı hizmetinin
sonucunda bireye özgü bir fayda da ortaya çıkmaktadır. Bu bireysel faydanın karşılığı olarak
kişilerden harç alınması, harcın alınmasındaki en önemli meşruiyet nedenidir. Türlerine göre
malların hangi araçla finanse edileceği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Mal Türü

Finansman Yöntemi

Tam Kamusal

Vergi

Yarı Kamusal

[Vergi + Harç]

Özel Mallar

Fiyat

Harcın çeşitli avantajları bulunmakla beraber iki avantajı ön plana çıkmaktadır:
i) Harçlar devlete gelir kazandırarak kamu harcamalarının finanse edilmesini sağlar.
ii) Harçlar talep kısıtlaması fonksiyonu ile kaynak kullanımında etkinliğe katkıda bulunur.
Sınırlı arzın sınırsız talebe bölüştürülmesine talep kısıtlaması (veya tayınlama) denir.
Tayınlama miktar ve fiyat tayınlaması olmak üzere ikiye ayrılır. Miktar tayınlaması kuyruk
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(önce gelen alır), rasgele (kura çekilir), arz kesintisi (elektrik, su kesintisi) ve karne (her eve bir
ekmek alma hakkı) gibi yöntemlerle gerçekleştirilir. Fiyat tayınlamasında ise fiyat
mekanizmasında arzu edilen ödeme ile talebe cevap verilir.
Harçlarla bazı kamu hizmetlerin sunumunda kısmi fiyat tayınlaması gerçekleştirilmektedir.
Tam fiyat tayınlaması olabilmesi için sunulan bu hizmetlerin tamamen harçlarla finanse
edilmesi gerekir. Yukarıdaki tabloda da gördüğümüz gibi, yarı kamusal mallar vergi ve
harçlarla finanse edilmektedir.
Harçlar bir tayınlama aracı olduğu için, talebi kısıtlar. Bunun faydaları şunlardır. Hizmetten
yararlananlar bir bedel (harç) ödendiği için gerçekten ihtiyacı olan kişi veya kişiler hizmetten
faydalanır. Gerçek ihtiyaç sahibi olmayanlar bedel ödemek istemeyecekleri için gereksiz
kaynak israfı önlenir. Kaynak kullanımında etkinlik sağlanır. Harçlar hizmetin ne miktarda
kullanıldığı hakkında istatistikî bilgi de sunar. Bu bilgi sayesinde geleceğe yönelik talep ve
bunun karşılanması için gerekli planlamalar yapılabilir. Harcın bu faydalarından dolayı, kamu
hizmetlerinin finansmanında vergilerin yanı sıra önemli bir şekilde harçların da kullanılmasını
savunan bilimsel görüşler de bulunmaktadır.
Büyükşehirlerdeki trafik sıkışıklığını azaltmada harçlar araç olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Örneğin, İngiltere’nin Londra şehrinde trafik sıkışıklığı harcı uygulaması 2003 yılında başlatılmıştır. Londra’nın en işlek bölgesi olan Merkezi Londra’ya hafta içi saat 7.00 ile 18.30 arası
giren, park eden veya çıkan araçlar harç ödemek zorundadır.
Harcın miktarının belirlenmesinde harç ile hizmetin maliyeti arasında genellikle bir ilişki
kurulmaz. Diğer bir anlatımla, hizmetin maliyeti harç miktarı belirlenirken çok fazla dikkate
alınmaz. Bunun en önemli nedeni, maliyetin belirlenmesindeki güçlüktür. Harcın miktarının
belirlenmesinde maliyet (ekonomik) unsuruna nazaran daha çok siyasal, sosyal ve mali
faktörler göz önünde bulundurulur.
Hizmetten yararlanan kişi veya kişilerin gelir seviyeleri harcın miktarının belirlenmesinde etkili
olur. Örneğin, pasaport harcında maliyetin çok üstünde, eğitim harcında ise maliyetin çok altında bir harç miktarı belirlenir. Pasaport hizmetinden yararlananların yüksek gelirli olduğu
düşünülmektedir. Eğitim harcının yüksek tutulması ise düşük gelirli ailelerin çocuklarının
eğitim hizmeti alamamasına neden olur ki, bu devletin fırsat eşitliğini sağlaması açısından
istenmeyen bir sonuç olacaktır. Bazı harçların miktarının belirlenmesi ise sadece bir tahmin ve
siyasi tercih sonucudur. Bu tür harçlarda miktara ilişkin sorulacak niçin sorusunun cevabı
hizmetin maliyeti ile değil siyasi tercihlerle ilintilidir.
Harçların kullanılmasının bazı dezavantajları vardır. Örneğin düşük gelir grubunda yer alan
kişiler harçlar yüzünden kamu hizmetlerinin faydalarından dışlanabilir. Harcın tutarı maliyetin
üzerinde ise maliyetin üzerindeki kısmın özel bir karşılığı olmadığı gerekçesiyle bu kısım
vergiye dönüşür. Harcın vergi gibi zorunlu olup olmadığı konusu da tartışılmaktadır. Bazıları
harcın zorunlu olduğunu, bazıları ise harcın zorunlu olmadığını belirtir. Pasaport harcından
pasaport alınmazsa kaçınılabilir. Ancak, yakını yurtdışında hasta olan birisi için pasaport almak
için harç zorunlu bir ödemeye dönüşür. Çünkü pasaportun alınıp satıldığı başka bir piyasa
bulunmamaktadır.
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3.2. Resim
Ödeyen kişinin özel bir karşılık elde etmesi nedeniyle harca benzeyen bir gelir türü de resimdir.
Bir hizmetten yararlanmanın karşılığı veya bir hakkı elde etmenin karşılığı olarak kamu
kurumlarının topladığı kamu gelir türüne resim denir. Eskiden resim olarak adlandırılan damga
resmi, günümüzde damga vergisi; gümrük resmi gümrük vergisi olarak toplanmaktadır.
Dolayısıyla resim sayısı giderek azalmaktadır.

3.3. Parafiskal gelirler
Sosyo-ekonomik alanda devlet müdahaleciliğinin artması nedeniyle artan kamu harcamalarını
gerçekleştirmek üzere kurulan kamu/yarı kamu niteliğinde sosyal ve mesleki kuruluşlarca
toplanan kamu gelirlerine parafiskal gelirler denir. Parafiskal gelirler zorunludur, özel karşılık
vardır, faydalanan öder. Parafiskal gelirler sosyal ve mesleki amaçlarla toplanır. Meslek
odalarının üyelerinden topladığı üyelik ücretleri, örneğin baroların üyeleri avukatlardan aldığı
aidatlar, mesleki parafiskal gelirlere örnek gösterilebilir. Sosyal güvenlik kuruluşlarının
üyelerinden aldıkları primler ise sosyal parafiskal gelirlere örnek gösterilebilir.
Avukatlık, mimarlık vb. bazı meslekleri icra etmek için kanunla kurulmuş meslek odalarına üye
olunması zorunludur. Bu kuruluşlar üyelerinden topladıkları gelirle faydasının önemli kısmı
üyelerine ait olan kamu hizmeti vermektedir. Parafiskal gelirlerin en önemli avantajı, bir kamu
hizmetinin bütçeye herhangi bir yük oluşturmaksızın yerine getirilmesidir. Özetle, bazı anayasal görevlerin bütçe ile (vergilerle) finansmanı doğru değildir, çünkü özel karşılık vardır. Bu özel
karşılık (fayda) için de parafiskal gelirler toplanmaktadır.
3.4. Devletin mülk (patrimuan) gelirleri
Devlet sahip olduğu gayrimenkullerden, çeşitli kuruluşlardan gelir elde etmektedir. Devletin
sahip olduğu mülk ve teşebbüslerinden elde ettiği gelirlerine mülk gelirleri (patrimuan
gelirleri) denir. Patrimuan kelime olarak ana babadan kalma, miras, kalıt, mülk, gelir
anlamlarına gelmektedir. Devletin patrimuan gelirleri bütçe sınıflandırması içinde vergi dışı
normal gelirler başlığının altında yer almaktadır. Faizler, cezalar, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası
Kurumu vb. kuruluşların gelirleri diğer vergi dışı normal gelirlere örnek gösterilebilir.
3.5. Fon gelirleri
Fonlar, belirli veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların
toplandığı ve harcandığı, bütçe bağlantılı veya bütünüyle bütçe dışı kamusal nitelikli özel
hesaplar olarak tanımlanabilir. Günümüzde devletlerin sürekli olarak büyüyen ve gelişen ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar karşısında görevlerini yerine getirirken ek finansman ihtiyaçları da
önemli ölçüde artmıştır.
Devletlerin fonksiyonlarını yerine getirirken kullandığı kaynaklardan en önde geleni
bütçelerdir. Devlet gelirlerinin toplanması ve giderlerin yapılmasına izin veren bütçeler çağdaş
devletlerde bütçe hakkı ile bütçe hukukuna dayandırılmış ve söz konusu haklar da ifadesini
bütçe kural ve ilkelerinde bulmuştur. Gelişimi uzun yıllar alan ve önemi konusunda geniş kabul
gören bütçe ilkelerinin bazı istisnaları bulunmaktadır. Bu istisnalardan birisi de fon
uygulamalarıdır. Kamu bütçesinden yapılması gereken harcamaların belirli kurallara
bağlanması, bazen hızlı bir şekilde uygulamaya konulması gerekli politikaların yerine
getirilmesini güçleştirebilmektedir.
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Mevcut mali mevzuatın katılığından kurtulmak için, bütçe kaynaklarının yetersizliği karşısında
gittikçe büyüyen ihtiyaçların karşılanabilmesi için ek kamu kaynağı yaratarak bu kaynakların
belirli harcamalara tahsis edilebilmesi için fon uygulamalarına başvurulmasının temel
nedenlerindendir. Fonların dezavantajları ise şunlardır: Bütçe sistemimizin temel ilkelerinden olan
"bütçe birliği" ve "adem-i tahsis" prensipleri fon uygulaması ile ihlal edilmektedir. Harcamalarda
disiplini ortadan kaldırarak israfa yol açabilir. Kamu kaynakları ile finanse edilen mal ve hizmetlerde hizmet önceliğini kaldırarak önceliği olmayan bazı mal ve hizmetleri ön plana
çıkarabilir.
1994 Nisan ekonomik krizinden sonra alınan önlemler içerisinde bütçe ve hazine birliğini
sağlama amacıyla fonların önemli bir kısmının kapatılması ve bazılarının bütçe içine alınması
nedeniyle, özel gelirler ve fonların payı 1993 yılında % 19 iken, 2003 yılında % 4’e düşmüştür.
Bu oran giderek de azalmaktadır. 2013 yılı itibariyle ‘Merkezi Yönetim Bütçesi’ kapsamında
yer alan ‘bütçe dışı fonlar’ şunlardır: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, Özelleştirme
Fonu ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu.
3.6. Şerefiye
Bayındırlık hizmetleri sonucu gayrimenkullerinin değeri artan kişilerin bu kamu hizmetlerinin
maliyetine katılım payı olarak ödedikleri paralara şerefiye denir. Günümüzde ülkemizde
şerefiye adı altında toplanan bir kamu geliri türü bulunmamaktadır. Ancak belediyelerin
şerefiyeye benzer bir gelir olan ‘harcamalara katılma payı’ toplama yetkileri bulunmaktadır.
Belediyeler tarafından yapılan yol, kaldırım gibi bayındırlık hizmetlerinden yararlanan
gayrimenkul sahiplerinin yaptığı ödemeye harcamalara katılma payı denir.
Şerefiye veya harcamalara katılma payının benzerliği her ikisi de bayındırlık hizmeti karşılığı
alınmaktadır. Ancak şerefiye bayındırlık hizmeti sonucu meydana gelen servet değer artışına
göre, harcamalara katılma payı ise öngörülen bayındırlık harcamasını finanse etmek üzere
alınmaktadır. Şerefiye servet vergi türlerinden olan servet değer artış vergisine örnek
gösterilebilir.
3.7. Senyoraj
Devletin para basmadaki tekel gücünü kullanarak elde ettiği reel gelire senyoraj denir. Senyoraj
‘hükümranlık hakkı’ anlamına gelmektedir. Senyoraj teorik bir gelirdir ve bu yüzden
hesaplanması zordur. Senyoraj olabilmesi için enflasyonun yüksek olması gerekir. Senyorajla
ilişkili tarihsel süreçte tağşiş uygulaması bulunmaktadır. Altın paranın bileşimine bakır vb. daha
az değerli bir madenin karıştırılarak değerinin düşürülmesine tağşiş denir. Osmanlı Devleti tağşiş
uygulamasıyla senyoraja benzer bir gelir elde etmiştir.
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UYGULAMALAR
2017 yılı bütçe gelir türlerini karşılaştırınız.

BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENDİK ÖZETİ
Devletin vergi dışı gelirlerinin tanımı. Bazı kamu kuruluşlarının sundukları ticari ve sınai
mahiyette olmayan hizmetlerden yararlananların yararlanma karşılığı ödedikleri bedele harç
denir. Ödeyen kişinin özel bir karşılık elde etmesi nedeniyle harca benzeyen bir gelir türü de
resimdir. Bir hizmetten yararlanmanın karşılığı veya bir hakkı elde etmenin karşılığı olarak
kamu kurumlarının topladığı kamu gelir türüne resim denir. Sosyo-ekonomik alanda devlet
müdahaleciliğinin artması nedeniyle artan kamu harcamalarını gerçekleştirmek üzere kurulan
kamu/yarı kamu niteliğinde sosyal ve mesleki kuruluşlarca toplanan kamu gelirlerine parafiskal
gelirler denir. Devlet sahip olduğu gayrimenkullerden, çeşitli kuruluşlardan gelir elde
etmektedir. Devletin sahip olduğu mülk ve teşebbüslerinden elde ettiği gelirlerine mülk gelirleri
(patrimuan gelirleri) denir. Fonlar, belirli veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe bağlantılı veya bütünüyle bütçe
dışı kamusal nitelikli özel hesaplar olarak tanımlanabilir. Bayındırlık hizmetleri sonucu
gayrimenkullerinin değeri artan kişilerin bu kamu hizmetlerinin maliyetine katılım payı olarak
ödedikleri paralara şerefiye denir. Devletin para basmadaki tekel gücünü kullanarak elde ettiği
reel gelire senyoraj denir.
BÖLÜM SORULARI
1. Harçla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Ödeyen özel fayda elde eder.
b)Vergi gibi zorunludur.
c)Yararlanılan hizmet ticari ve sınai nitelikte değildir.
d)Yararlanılan hizmet ticari ve sınai niteliktedir.
e) Zorunlu gelir türüdür.
Cvp D
2. I- Harcın miktarının belirlenmesinde maliyet (ekonomik) unsuruna nazaran daha çok siyasal,
sosyal ve mali faktörler göz önünde bulundurulur.
II- Tam fiyat tayınlaması olabilmesi için sunulan bu hizmetlerin tamamen harçlarla finanse
edilmesi gerekmez.
III- Harcı ödeyen karşılığında özel bir fayda elde etmez.
IV- Harç karşılığında yararlanılan hizmet ticari ve sınai nitelikte değildir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru değildir?
a) I ve IV
b)I ve III
c)III ve IV
d)II ve III
e)I ve II
Cvp D

39

3. Kişilerin reel para balanslarında bir azalma nedeniyle elde edilen gelire ne denir?
a)Şerefiye
b)Pasif senyoraj
c)Parafiskal gelir
d)Patrimuan
e)Enflasyon vergisi
Cvp E
4.Bazı kamu kuruluşlarının sundukları ticari ve sınai olmayan hizmetlerden yararlananların
yararlanma karşılığı ödediği bedele ne denir?
a) Vergi
b)Harç
c) Resim
d) Parafiskal
e) Senyoraj
Cvp B
5.Sosyo-ekonomik alanda devlet müdahaleciliğinin artması nedeniyle artan kamu
harcamalarını gerçekleştirmek üzere kurulan kamu/yarı kamu niteliğinde sosyal ve mesleki kuruluşlarca toplanan kamu gelirlerine ne denir?
a) Vergi
b)Harç
c) Resim
d) Parafiskal
e) Senyoraj
Cvp D
6. Belediyeler tarafından yapılan yol, kaldırım gibi bayındırlık hizmetlerinden yararlanan
gayrimenkul sahiplerinin yaptığı ödemeye ne denir?
a)Vergi
b)Harç
c)Resim
d)Parafiskal
e)Harcamalara katılma payı
Cvp E
7. Altın paranın bileşimine bakır gibi daha az değerli bir madenin karıştırılarak değerinin
düşürülmesine ne denir?
a)Tağşiş
b)Senyoraj hakkı
c)Resim
d)Harç
e)Ş erefiye
Cvp A
8. Devletin sahip olduğu mülk ve teşebbüslerinden elde ettiği gelirlerine ne denir?
a)Tağşiş
b)Senyoraj
c)Patrimuan
d)Resim
e)Vergi
Cvp C
9.Vergiyi harçtan ayıran temel özellik nedir?
a)Zora dayalı olması
b)Karşılıksız olması
c)Kesin olması
d)Parasal bir transfer olması
e)kamusal finansman aracı olması
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Cvp B
10.Belirli veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların
toplandığı ve harcandığı, bütçe bağlantılı veya bütünüyle bütçe dışı kamusal nitelikli özel
hesaplar bütünü ne isim verilir?
a)Senyoraj
b)Patrimuan c)Harç
d)Fon
e)Şerefiye
Cvp D
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BÖLÜM 4
BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Vergilemenin Makro Kısıtları
Vergilemenin Sınırları
Laffer Eğrisi
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BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
1)Vergilemede makro kısıtlar nelerden oluşur?
2)Vergilemenin sınırları nelerdir?

43

BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu
Vergilemede
kısıtlar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım
makro Vergilemede makro
konularını kavrar
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kısıtlar

Ders notu, sunum, ders

ANAHTAR KAVRAMLAR


Hukuki Sınır



Mali Sınır



Ekonomik Sınır
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4.VERGİLEMEDE MAKRO KISITLAR

‘Dünyada yalnızca iki şey kesindir: ölüm ve vergiler’.
Benjamin Franklin

‘Ben Anadolu’yum
Yıllar yılı susuz kaldım, yıllar yılı aç…
Şükrederek kalktığım sofralarımda
Ya soğan-ekmek bulunur, yahut bulamaç…
Hastalarım vardı ölüm yataklarında
Ne doktor yüzü gördüm ne ilaç
Devlet denince hep vergi geldi aklıma’
Yavuz Bülent Bakiler

Yasal boşluklardan yararlanarak veya vergiyi doğuran olayı meydana getirmeyerek vergiden
kaçınılabilir. Sigaradan alınan vergiden kaçınmak için sigara almamak yeterlidir. Doğrudan
vergiyle ilişkili olmayan ancak yasal boşluklardan nasıl yararlanıldığına bir örnek:
‘2005 yılında ABD’de Wal-Mart adlı süpermarket zinciri Maryland’de açacağı marketle ilgili
bir engelle karşılaştı. Bu Eyaletin kurallarına göre bir marketin toplam alanının 23.000
metrekareden büyük olması mümkün değildi. Bunun üzerine Wal-Mart her biri 23.000
metrekareden küçük ama birbirine bağlantılı yan yana iki market açarak (yasal boşluktan
yararlanarak) bu engeli aşmak istedi. Çıkan tartışmalar üzerine Wal-Mart planını geri
çekmek zorunda kalmıştır.’
Vergileme yetkisini vatandaşlar adına hükümetlerce kullanılır. Hükümetler bu yetkiyi
kullanırken sınırsız yetkilere sahip değildir. Vergileme yetkisini kullanırken devletlerin bilmesi
gereken kısıtlar bulunmaktadır. Bu kısıtlar şunlardır: i) vergilemede devletin karşılaştığı
kısıtlar, ii) vergiye karşı mükelleflerin davranışlarından kaynaklanan kısıtlar -mikro kısıtlar-.
Devletlerin uygulayacakları vergi politikalarında hem kendi kısıtlarını hem de mükelleften
kaynaklanan kısıtları dikkate alması gerekmektedir.
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4.1. VERGİLEMEDE DEVLETİN KARŞILAŞTIĞI KISITLAR
Vergilendirme yetkisi devletler adına hükümetlerce kullanılmaktadır. Yalnız bu yetki sınırsız
bir yetki olmayıp, hukuki, iktisadi, mali, politik ve psikolojik vb. sınırları vardır. Verginin bir
birim dahi artırılamadığı ve/veya mevcut vergilere yeni bir verginin eklenemeyeceği noktaya
vergilemenin sınırı denir. Vergilemenin sınırı hukuktan, iktisattan, mali yapıdan, politikadan
veya halkın psikolojisinden kaynaklanıyor olabilir. Vergilemenin sınırına etki eden tüm
faktörler vergilemede dikkate alınmak zorundadır. Diğer bir anlatımla, bu faktörler birbirini
dışlamaz, örneğin vergilemenin sınırının belirlenmesinde politik ve psikolojik öğeler birlikte
dikkate alınmak zorundadır.

Toplumsal ve kültürel koşulların yanı sıra mükelleflerin psikolojisi de vergilemede sınır/kısıt
oluştururlar. İnsanların eğitim seviyeleri, vergi konusuna bakış açıları vb. özellikler vergilemeyi
etkilemektedir.

Mükelleflerin içinde bulundukları psikolojik durum da vergilemede başarıyı etkileyebilir.
Örneğin olağanüstü koşullarda (savaş, deprem gibi) mükelleflerin vergiye olan negatif tepkileri
azalır. Diğer bir anlatımla, vergilemenin psikolojik sınırı savaş gibi durumlarda yukarı doğru
kaymaktadır. Bu iddiaya dayalı Peacock ve Wiseman sıçrama tezi’ne göre savaş gibi olağanüstü
dönemlerde insanların vergiye karşı bakışı savaş nedeniyle olumlu hale gelmekte devletler da
daha fazla vergi toplayabilmekte ve harcama yapabilmektedir. Vergilemenin hukuki, iktisadi,
mali ve politik sınırı aşağıda açıklanmıştır.

4.1.1. Vergilemenin hukuki sınırı
Anayasa, yasa ve diğer mevzuat vergilemede hukuki sınırı oluşturur. Tarihte görülen ilk vergi
sınırlaması 1215 yılında İngiltere’de kralın kabul ettiği Magna Carta Libertatum (Büyük
Özgürlük Fermanı) ile gerçekleşmiştir. Magna Carta ile tarihte ilk kez, krala ait sınırsız olan
vergilendirme yetkisi sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma aynı zamanda ilk hukuki sınırlamadır
zira, kral vergilendirme konusunda kendisini sınırlayan hukuki bir metni kabul etmiştir. Magna
Carta ile başlayıp gelişen süreçte vergileme yetkisi kraldan aşamalarla alınıp, halkın temsilcilerine verilmiştir.
Alınacak vergiler konusunda son sözün halkın kendi içinden seçtiği temsilcilere ait olmasına
‘temsilsiz vergi olmaz prensibi’nin sonucudur. Diğer bir anlatımla halkın ne kadar vergi
ödeyeceğine kral değil, kendi içinden seçtiği temsilciler aracılığıyla halk karar vermektedir.
‘Temsilsiz vergi olmaz ilkesi’ ile ‘kanunsuz vergi olmaz ilkesi’ aynı şeydir. Türkiye’de de
hukuki vergi sınırlaması Anayasa hükümleriyle başlar ve Anayasa’da temsilsiz ve kanunsuz
vergi olmaz prensibi 1982 Anayasası 73. maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir.
“Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle
yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal
amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler, kanunla konulur,
değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık,
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istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve
aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.”

Verginin hukuki sınırlaması kapsamında ‘Anayasal İktisat’ı savunanlara göre vergi oranlarının
da anayasada belirtilmesi gerekmektedir. Vergi oranlarının hükümetlerce kolayca değiştirilmesini önlemek için böyle bir anayasal önlem almak istemektedirler. Çünkü anayasaların değiştirilmesi kanunlara göre daha zordur. Anayasal iktisatçıların verginin mali sınırını anayasal
hale getirmek istemeleri, verginin hukuki sınırının yanı sıra verginin mali sınırının da belirlenip
anayasaya yazılmasını sonucunu doğuracaktır. Oysaki verginin mali sınırı gelişen ekonomik
koşullara göre değişebilen bir sınır olmalıdır, hükümetler ekonomik koşullara göre vergi
oranlarını gerektiğinde revize edebilmelidirler. Nitekim, zaman zaman yaşanılan ulusal veya
küresel ekonomik krizlerde hükümetler ekonomik istikrarı sağlayabilmek için vergi oranlarını
değiştirmek zorunda kalmaktadırlar.

4.1.2 Vergilemenin iktisadi sınırı
Vergi kapasitesinin en etkin biçimde kullanılabilineceği noktaya verginin iktisadi sınırı denir.
Bir ülke için GSYH, bir birey için gelirinin tümü verginin iktisadi sınırının son noktasıdır.
Bireyin vergi iktisadi sınırı dikkate alınmadan gelirinin tümü vergilendirilebilir. Bir bireyin
gelirinin tümünün vergilendirilmesi bir müsadere örneğidir. Müsadere veya müsadereye yakın
politikalar ekonomiye zarar verir. Devletler vergi politikasının başarılı olabilmesi için vergi
alırken bireyin iktisadi sınırını dikkate alması gerekir.
4.1.3 Vergilemenin mali sınırı
Mevcut bir verginin oranının artırılmasına rağmen vergi gelirlerinde artık bir artışın olmadığı
nokta verginin mali sınırıdır. “Vergilemede çoğu kez iki kere iki dört değil, bir eder” kuralı
vergi oranları ile vergi hasılatı arasında birebir bir ilişkinin olmadığını anlamına gelmektedir.
Vergi oranları ile vergi hasılatı arasında paralel bir ilişkinin olmadığı konusu kaynaklarda Laffer
Eğrisi yardımı ile açıklanmaktadır.
Şekil 4.1. Laffer eğrisi

vergi hasılatı

optimal vergi oranı

%100

0

vergi oranı
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Laffer eğrisi şeklinde vergi oranı 0 ve %100 iken vergi hasılatı 0’dır. Vergi oranı artarken belli
bir maksimum noktaya kadar vergi hasılatı da artmakta ancak, bu nokta geçilirse vergi oranının
artmasına rağmen vergi hasılatı düşmeye başlar. Diğer bir anlatımla, şekilde gösterilen optimal
vergi oranından sonra “vergilemede çoğu kez iki kere iki dört değil, bir eder” kuralı geçerli hale
gelir.
Vergilemenin mali sınırı vergi oranının artırılmasına rağmen vergi gelirlerinde artık bir artışın
olmadığı nokta olan Laffer eğrisinin tepe noktasıdır. Laffer eğrisindeki optimal vergi oranının
ne olduğunun bulunmasına yönelik çalışmalar hep olagelmiştir. Bu ampirik çalışmaların sonucu
olarak elde edilen vergi oranları, herhangi bir yönteme bağlı olmaksızın ortaya konulan vergi
oranlarına göre daha değerlidir ve vergi politikası yapıcılara yön göstermelidir. Ancak bu
oranlar da sihirli oranlar değildir. Zira verginin mali sınırındaki vergi oranının zamandan
zamana, ülkeden ülkeye, sektörden sektöre farklılık arz edeceği aşikârdır. Yine bu oran yıl içerisinde bile ekonomik koşullara göre değişebilecektir. Verginin mali sınırı ile ilgili bütün bu
hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Kamu maliyesi alanında günümüzde ne fazla bilinen ismiyle Laffer Eğrisi’ni ilk kim buldu
tartışması vardır. Profesör Brown ve Profesör Jackson, Dupuit’in 1844’te bu eğriyi ortaya koyduğunu delille iddia etmekte ve kitaplarında “Dupuit Eğrisi” olarak adlandırmaktadırlar. Eğriye
ismi verilen Profesör Laffer ise 2004 yılında bir makale yayınlamıştır. Laffer bu makalesinde
kendisinden önce İbni Haldun ve Keynes’in Laffer eğrisinin açıklanmasında kullanılan bilgileri
çok açık bir şekilde açıkladıklarını kabul etmektedir. Profesör Laffer’in bu açıklamasına
rağmen, literatürde bu eğri yaygın olarak Laffer eğrisi adıyla bilinmekte ve kullanılmaktadır.
4.1.4 Vergilemenin siyasal sınırı
Vergi nedeniyle oyların düşmeye başladığı noktadan bir önceki fiili durum vergilemenin siyasal
sınırıdır. Laffer eğrisini ödünç alarak, verginin politik sınırını göstermek için kullanabiliriz.
Vergi oranı artarken belli bir maksimum noktaya kadar oy sayısı da artmakta ancak, bu nokta
geçilirse oy sayısı düşmeye başlayacaktır.
Şekil 4.2. Vergilemenin siyasal sınırı

oy sayısı

verginin siyasal sınırı

%100

0

vergi oranı

Seçmen davranışları analizi konusunda Downs’ın çalışması temel çalışma kabul edilir. Downs,
standart ekonomik teoriyi kullanarak seçmen davranışlarını analiz etmeye çalışmıştır.
Downs’ın modelinde iki parti vardır ve seçmen kendisi için daha fazla fayda sağlayacağına
inandığı partiye oy verir. Bu rasyonel seçmen hipotezi olarak adlandırılır.
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Gerçek hayatta sayısız olan bu faydaları, Downs devletten sağlanan gelir faydası olmak üzere
tek bir paydada birleştirir. Seçmen iki partiden hangisinden daha fazla gelir faydası elde edeceği
konusunda karşılaştırma yaparak karar verir. Seçmen elde edeceği fayda hakkında bilgi
toplamanın maliyetlerini göz önünde tutarak iki parti arasında tercih yaparken partiler arası
farklılıklardan kendisini en fazla etkileyen faktörleri dikkate alarak değerlendirmesini yapar.
Downs’ın yaklaşımında hangi partinin hükümette olduğunun seçmenin fayda seviyesini
etkilemediği müddetçe bir önemi yoktur. Downs seçmenin parti tercihini etkileyen parti politikalarını temel ve pozisyon olarak ikiye ayırır. Örneğin özelleştirme konusunda iki partinin
farklı tercihi olabileceğinden farklı ‘pozisyon’ alabilecektir. Ancak işsizliğin azaltılması gibi
bir konuda partilerin farklı tercihi olmayacağından bu gibi konular ‘temel’ konu kabul edilir.
Hiçbir parti iktidara gelince işsizliği artıracağım demez. Nelerin temel konular, nelerin
pozisyon konular olduğu zamana göre ve ülkeden ülkeye değişebilir. Ancak bu konuda yapılan
ampirik çalışmalar hükümetlerin ekonomik başarılarını ödüllendirme, başarısızlıklarını
cezalandırmanın seçmen davranışlarında bir belirleyici olduğunu göstermektedir.

Buchanan ve Tullock’un çalışması ile başlayan ve Downs’ın modelinden çok daha kapsamlı
olan kamu tercihi teorisi seçmen davranışları analizine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Kamu
tercihi teorisi, iktisatın kurallarının politika bilimine uyarlanmasıdır. Kamu tercihi teorisine
göre piyasa ekonomisinde her birey nasıl kendi faydasını artırmaya çalışıyorsa politik sistemde
de aynı şekilde aktörler (seçmen ve politikacı) faydalarını maksimize etmeye çalışır.

Seçmenin kendi çıkarlarını maksimize etme isteğinin yanı sıra politikacı da yeniden
seçilebilmek için oylarını artıracak davranışlara girer. ‘Metodolojik Bireysellik’ adı verilen, bu
yaklaşımda her birey kendi refahı konusunda en iyi kararı verendir. Niskanen kamu tercihi
teorisinde yer alan aktörlere (seçmen ve politikacı) bürokratı da eklemiştir. Bürokrat da elinde
tuttuğu bilgileri politikacı ile paylaşarak veya gizleyerek kendi faydasını maksimize etmeye
çalışmaktadır.

Bir vergi sisteminin mali (kamu harcamalarının finansmanı), ekonomik (toplam talebin artırılması veya azaltılması vb.) ve sosyal (gelir dağılımındaki dengesizliği azaltmak)
fonksiyonlarının yanı sıra bir işlevi de verginin kamu harcamalarının maliyeti olduğu
konusunda seçmenlere doğru sinyalini vermesidir ki, bireyler kamu sektörü ile ilgili kararlarında bunu dikkate alabilsinler. Kamu tercihi teorisi yaklaşımına göre vergi sisteminin işlevlerinden birisi kamu sektöründe etkili ‘karar verme mekanizmasını’ geliştirmektir.
Kamu tercihi teorisinde ortaya konulan, metodolojik bireysellik olarak kavramlaştırılan
yaklaşımda, politik aktörler (seçmen, politikacı, bürokrat, baskı grubu) kompleks bir oyun
içinde karşılıklı bir etkileşim içerisindedirler. Bu etkileşim aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Hükümetlerin kamu harcamaları ve vergi konusundaki kararları bu ‘kompleks oyunun’ bir
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Şekil 4.3. Kamu tercihi teorisinde aktörler arasında etkileşim
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bürokrat

kamu
harcaması
politikacı

seçmen

baskı

vergi

grubu

Kamu tercihi teorisinin bir alt dalı olarak geliştirilen Ortanca Seçmen Modeli’nde seçmen
davranışının belirleyicileri konusuna yeni açılımlar getirilmiştir. Ortanca Seçmen Modeli’nde
bireylerin kendilerine teklif edilen alternatif kamu politikalarının maliyetleri ve faydaları
hakkında tam bilgiye sahip oldukları varsayılır. Bu tam bilgiye dayalı olarak seçmen kendi
çıkarını maksimize etmeğe çalışacak ve kendisi için en ucuz kamusal mal ve hizmet paketini
sunan politikacıyı seçecektir. Bu bağlamda seçmenin ödediği vergi ile aldığı veya alacağı kamu
hizmetinin arasındaki bağlantının farkında olması mali bağlantı olarak adlandırılmaktadır.

Seçmenin mali bağlantıdan haberdar olması ve bu bağlantı ile ilgili düşüncesinin parti tercihi
üzerinde etkisi olması gerekmektedir. Bunun sonucu olarak politikacı kamu harcamaları ve
vergilerle ilgili kararlarında seçmene karşı sorumlu hissedecek ve hesaba çekileceğini
bilecektir.

Seçmenin amacı kendi çıkarlarını en çoklaştırmak iken, politikacının amacı ise seçimleri
kazanarak hükümet kurmak, hükümetin amacı ise yeniden seçilebilmektir. Bu nedenle politikacılar seçmenlerin vergi ile ilgili karar ve isteklerine duyarsız kalamazlar. Politikacılar
iktidara gelebilmek ve iktidarda kalabilmek için vergi ile ilgili kararlarında verginin politik
sınırını dikkate alırlar. Hükümetler vergi sayısını ve oranlarını kendilerinin oyunun düşmeye
başlayacağını tahmin ettikleri noktaya kadar artırma eğilimindedirler. Politikacılar verginin
politik sınırını zorlamak yerine aşağıda örnekleri sunulan bir takım manipülasyonlara
gidebilirler.
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“Vergi Yükü Politika Alternatifleri ve Politik Manipülasyon
Biçimleri: Kamu harcamalarını manipüle etmek kadar kolay olmadığı düşünülse de,
politikacılar vergi yükünü başlıca yeni vergi ihdas ederek; var olan bir vergiyi kaldırarak; vergi
oranlarını azaltarak ya da arttırarak; istisna ve muafiyetlerin sayılarını ya da kapsamlarını değiştirerek; yumuşak bir uygulama ve gevşek bir denetim tercih ederek; ve vergiden kaçınmayı
özendirici politikaları benimseyerek etkileyebilirler. Politikacılar seçim beklentisi varken vergi
yükünü düşük tutmayı, seçim beklentisinin uzak olduğu seçimlerden hemen sonraki dönemlerde ise yüksek tutmayı tercih ederler.
Politikacılar vergi mükellefi tarafından hissedilmeyen/az hissedilen vergileri artırırken
hissedilen vergileri azaltmak isterler. Bu yüzden KDV ve Özel Tüketim Vergileri gibi “fiyata
dahil” dolaylı vergiler her zaman politikacıların ilgi alanında olagelmiştir. Politikacılar oy
tehdidi ve oylama gücü bulunmayan ekonomik birimleri diğer ekonomik birimlere göre daha
yüksek oranda vergilemek isterler. Bunun en güzel örneği gümrük vergileridir. Zira birçok
gümrük vergisinde vergileme seçimlerde oy kullanamayacak yabancı ülke üreticilerini ve
vatandaşlarını hedef almaktadır.
Politikacılar vergi yasamasının ve bütçe sürecinin karmaşık ve anlaşılmaz olmasını isterler.
Vergi kanunlarında sık yapılan değişiklikler, sık yapılan vergi reformları, KDV’de ve gelir
vergisinde olduğu gibi tarife yapısının karmaşıklığı, bütçedeki gelir (ve gider) kalemlerinin
çokluğu bu varsayımın gerçekliğine ilişkin örnekler olarak düşünülebilir. Politikacılar
kararsızların vergi yükünü azaltırken özellikle kendi partilerini tarihi olarak desteklemeyen seçmenlerin vergi yükünü arttırmak isterler. Politikacılar vergilemeden kaynaklanan oy kaybını
minimize etmek için vergi tabanını dar tutmak isterler. “
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UYGULAMALAR
Laffer eğrisi ile ilgili yapılan çalışmaları tartışınız.
BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENDİK ÖZETİ
Alınacak vergiler konusunda son sözün halkın kendi içinden seçtiği temsilcilere ait olmasına
‘temsilsiz vergi olmaz prensibi’nin sonucudur. Diğer bir anlatımla halkın ne kadar vergi
ödeyeceğine kral değil, kendi içinden seçtiği temsilciler aracılığıyla halk karar vermektedir.
‘Temsilsiz vergi olmaz ilkesi’ ile ‘kanunsuz vergi olmaz ilkesi’ aynı şeydir. Türkiye’de de
hukuki vergi sınırlaması Anayasa hükümleriyle başlar ve Anayasa’da temsilsiz ve kanunsuz
vergi olmaz prensibi 1982 Anayasası 73. maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. “Herkes
kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi
yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç
ve benzeri mali yükümlülükler, kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç
ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin
hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi
Bakanlar Kuruluna verilebilir.” Vergi kapasitesinin en etkin biçimde kullanılabilineceği
noktaya verginin iktisadi sınırı denir. Bir ülke için GSYH, bir birey için gelirinin tümü verginin
iktisadi sınırının son noktasıdır. Mevcut bir verginin oranının artırılmasına rağmen vergi gelirlerinde artık bir artışın olmadığı nokta verginin mali sınırıdır. “Vergilemede çoğu kez iki kere
iki dört değil, bir eder” kuralı vergi oranları ile vergi hasılatı arasında birebir bir ilişkinin olmadığını anlamına gelmektedir. Vergi oranları ile vergi hasılatı arasında paralel bir ilişkinin
olmadığı konusu kaynaklarda Laffer Eğrisi yardımı ile açıklanmaktadır. Vergi nedeniyle
oyların düşmeye başladığı noktadan bir önceki fiili durum vergilemenin siyasal sınırıdır. Kamu
tercihi teorisine göre piyasa ekonomisinde her birey nasıl kendi faydasını artırmaya çalışıyorsa
politik sistemde de aynı şekilde aktörler (seçmen ve politikacı) faydalarını maksimize etmeye
çalışır.
BÖLÜM SORULARI
1.“Türkiye’de de hukuki vergi sınırlaması Anayasa hükümleriyle başlar ve Anayasa’da
temsilsiz ve kanunsuz vergi olmaz prensibi 1982 Anayasası .. maddesinde açık bir şekilde
belirtilmiştir.” Boşluğa ne gelmelidir?
a.70
b.72
c.73
d.75
e.78
Cvp C

2. Vergi oranları ile vergi hasılatı arasında paralel bir ilişkinin olmadığı konusu kaynaklarda
……yardımı ile açıklanmaktadır. Boşluğa ne gelmelidir?
a. Laffer Eğrisi
b. Ramsey Eğrisi
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c.Buchanan Eğrisi
d.Downs
e. Wiseman Eğrisi
Cvp:A
3.Buchanan ve Tullock’un çalışması ile başlayan ve Downs’ın modelinden çok daha kapsamlı
olan … seçmen davranışları analizine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Boşluğa ne gelmelidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Kamu tercihi teorisi
Vergi teorisi
Keynesyen iktisat
Klasik iktisat
Arz yönlü iktisat

Cvp: A
4.Vergi nedeniyle oyların düşmeye başladığı noktadan bir önceki fiili durum vergilemenin
…sınırıdır. Boşluğa ne gelmelidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Ekonomik
Mali
Siyasi
Hukuki
Sosyolojik

Cvp: C
5. Vergi kapasitesinin en etkin biçimde kullanılabilineceği noktada vergileme sınırına ne
denir?
a.

İktisadi

b.

Mali

c.

Siyasi

d.

Hukuki

e.

Sosyolojik

Cvp: A
6. Seçmenin ödediği vergi ile aldığı veya alacağı kamu hizmetinin arasındaki bağlantının farkında olması aşağıdakilerden hangisidir?
a.Ekonomik bağlantı
b.İktisadi bağlantı
c.Mali bağlantı
d.Hukuki bağlantı
e.Siyasi bağlantı
Cvp C
54

7. Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi teorisinde metodolojik bireysellik olarak
kavramlaştırılan yaklaşımda, politik aktörler olarak sıralanmamıştır?
a.Baskı grupları
b.Seçmenler
c.Bürokratlar
d.Politikacılar
e.Tüccarlar
Cvp E
8. I.Vergi Oranı
II.Vergi Tarifesi
III.Vergi Hasılatı
IV.Vergi Matrahı
Yukarıdakilerden hangileri Laffer eğrisinde vergilemenin sınırını belirler?
a.Yalnız I
b.II ve IV
c.I ve II
d.I ve III
e.III ve IV
Cvp D
9. Mevcut bir verginin oranının artırılmasına rağmen vergi gelirlerinde artık bir artışın
olmadığı nokta verginin hangi sınırını ifade etmektedir?
a.Siyasi
b.Hukuki
c.Ekonomi
d.Mali
e.İktisadi
Cvp D
10. Verginin hukuki sınırlaması kapsamında vergi oranlarının da anayasada belirtilmesi
gerektiğini savunan vergi oranlarının hükümetlerce kolayca değiştirilmesini önlemek için
böyle bir anayasal önlem almanın gerekli olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a.Keynesyen
b.Monetarist
c.Fizyokrat
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d.Kamu tercihi teorisi
e.Anayasal İktisat
Cvp E
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BÖLÜM 5
BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Vergilemenin Mikro Kısıtları
Vergi Kaçırma ve Kaçınma
Vergilemeye İlişkin Temel Kavramlar
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BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
1)Vergilemede mikro kısıtlar nelerdir?
2)Vergilemenin mükellefler üzerine etkileri nelerdir?
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BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu
Vergilemenin
Kısıtları ve
Kavramlar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Mikro
Vergilemenin mikro kısıtlarını
Temel
Ders notu, sunum, ders
ve temel kavramlarını bilir

59

ANAHTAR KAVRAMLAR




Vergilemede Mikro Kısıtlar
Gelir ve İkame Etkisi
Vergi Kaçırma ve Vergiden Kaçınma
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5. VERGİLEMEDE MİKRO KISITLAR
Mükelleflerin vergiye karşı davranışlarından kaynaklanan kısıtlar ‘vergilemede mikro kısıtlar’
olarak adlandırılabilir. Mükelleflerin vergilere karşı verdikleri tepkiler çoğunlukla olumsuzdur.
Çünkü hiçbir vergi sevimli değildir. Olumsuz mükellef tepkileri vergi miktarının azalmasına
neden olabilir. Devletin harcamalarına yetecek kadar vergi toplayabilmesi için mükelleflerin
tepkilerini dikkate alması gerekir. Mükellef davranışları, bu nedenlerle, devlet için vergilemede
bir kısıt oluşturmaktadır. Vergiler mükellefler üzerinde şu etkileri yaratabilir:
 Vergi yansıması,
 Gelir etkisi veya ikame etkisi,
 Verginin amortismanı.
 Vergi kaçırma ve/veya vergiden kaçınma.
5.1. Vergi yansıması
Vergi yansıması vergi mükellefinin üzerindeki vergi yükünü başkalarına aktarmasıdır. Vergi
yansıması, vergi ödeyen mükellefin/firmanın ödediği vergiye karşı verdiği bir tepkidir. Vergi
yansıması mekanizmasıyla mümkünse ödenen verginin tamamı, değilse bir kısmı başkalarına
aktarılmaya çalışılır. Vergi yansıması kitabımızın ilerleyen kısımlarında detaylı bir şekilde ele
alınacaktır.

5.2. Gelir ve ikame etkisi
Ödenen vergi kişinin üzerinde gelir etkisi veya ikame etkisi yaratabilir. Ödediği vergi nedeniyle
mükellefin daha fazla veya rasyonel çalışmak suretiyle vergiden önceki gelir düzeyine
çıkmasına gelir etkisi, tüketimini kısarak dinlemeye ve/veya eğlenmeye yönelmesine ise ikame
etkisi denir. Gelir ve ikame etkisi Laffer eğrisi yardımıyla da gösterilebilir. Aşağıdaki şekilde
yer alan A bölgesinde gelir etkisi etkindir. A bölgesinde vergi oranı artmasına rağmen kişilerin
ödedikleri vergi miktarı artmaya devam etmektedir. B bölgesinde ise vergi oranı artarken
kişilerin ödedikleri vergi miktarı azalmaya başlamaktadır. B bölgesinde verginin ikame
etkisinin yanı sıra vergi kaçırma ve/veya vergiden kaçınma yüzünden vergi miktarının azalması
da olabilir. Vergi oranlarının yüksekliği insanları vergi kaçırma veya vergiden kaçınmaya teşvik
edebilir.

Şekil 5.1.. Laffer eğrisi: gelir ve ikame etkisi

vergi hasılatı

optimal vergi oranı

A

B
%100

0

vergi oranı
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5.3. Verginin amortismanı ve kapitilizasyonu
Alınan bir vergi nedeniyle vergi konusu olan malın değerinin azalmasına verginin amortismanı
denir. Bir verginin kaldırılması (veya azaltılması) nedeniyle vergi konusu olan malın değerinin
artmasına ise verginin kapitilizasyonu denir.
Verginin amortismanı ve kapitilizasyonu kamu maliyesi yazınında genellikle gayrimenkullerle
ilişkilendirilir ve örneklendirilir. Ancak, diğer gelir kaynakları içinde verginin amortismanı ve
kapitilizasyonu söz konusu olabilir. Örneğin devletin borçlanma için sattığı tahvillerden vergi
alınması veya kaldırılması durumlarında da verginin amortismanı veya kapitilizasyonu
gerçekleşebilecektir.
Vergi amortismanında ve kapitilizasyonunda bir gayrimenkulün değerinin yalnızca vergi
tarafından etkilendiği gibi bir varsayım söz konusudur. Diğer bir anlatımla vergi amortismanında ve kapitilizasyonunda ‘diğer şeyler sabit’ varsayımı kullanılmaktadır. Bu varsayımın
gayrimenkuller için ne kadar gerçekçi olduğu ise tartışmaya açıktır. Ancak devletin borçlanma
için sattığı tahvillerden vergi alınması veya kaldırılması durumlarında verginin amortismanı
veya kapitilizasyonunun gerçekleşmesi ihtimali ise gayrimenkul örneğine göre daha gerçekçidir.
Verginin amortismanı ve kapitilizasyonuna sayısal örnek:

Bir evin yıllık geliri = 10.000, piyasada ortalama faiz oranı = 0.05 (%5) ise evin sermaye
değeri (yıllık gelir / ortalama faiz) oranı ile hesaplanır, (10.000 / 0.05 = 200.000). Bu evin
yıllık gelirinden %10 vergi alınırsa, ödenecek vergi 1.000 TL olacaktır. Vergiden sonra yıllık
gelir vergi kadar azalacaktır. Yıllık gelir (10.000 – 1000) = 9.000 TL olacaktır. Vergiden
sonra evin sermaye değerini yeniden hesaplanırsa, sermaye değeri = 9.000/0.05 = 180.000
olarak bulunur. Vergi nedeniyle evin sermaye değeri 200.000’den 180.000’e düşmüştür.
Sonuçta evin üzerine salınan bir vergi evin değerini azaltmıştır, bu vergi amortismanına örnektir. Aynı verileri kullanarak, evin sermaye değeri 180.000 iken vergi kaldırılacak olursa
sermaye değeri 200.000’e çıkacaktır, bu da vergi kapitilizasyonuna örnektir.

5.4. Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma
Mükellefin vergi yükünü yasa dışı yollarla azaltmasına vergi kaçırma denir. Kişilerin yasal boşluklardan yararlanmak suretiyle ve/veya vergiden muaf olan veya daha az vergilendirilen
ekonomik aktivitelere yönelerek ya hiç vergi ödememeleri ya da daha az vergi ödemelerine ise
vergiden kaçınma denir. Vergi kaçırmak yasa dışı ve riskli bir davranıştır ve yakalanan mükellef
cezalandırılır. Vergiden kaçınma ise yasal ve risksiz bir davranıştır.
Vergiden kaçınmada şu yöntemler kullanılabilir:
 Vergi nedeniyle kişinin malı satın almaması vergiye maddi anlamda intibak olarak
adlandırılır.
 Vergi nedeniyle kişinin vergili malı stok yapması vergiye zaman anlamda intibak olarak
adlandırılır.
 Vergi nedeniyle kişinin/şirketin düşük vergi uygulanan bölgeleri yaşamak veya yatırım
yapmak için tercih etmesine vergiye yer anlamda intibak denir.
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Vergi nedeniyle kişinin bir malı satın almaması vergiye karşı negatif bir davranıştır. Bu
durumda kişi vergiyi doğuran olayı meydana getirmeyerek vergiden kaçınmaktadır. Bir kişi
malın fiyatını yüksek bularak almaktan vazgeçebilir veya erteleyebilir. Günümüzde tüketim
üzerinden alınan vergiler fiyatın içinde gizlidir. Malın fiyatında gizli olan vergi miktarı kadar
bir indirim olsa kişi malı satın alma kararı verebilir. Kişiye yöneltilecek “vergi kadar fiyatta
indirim olsa idi bu malı alır mıydınız?” sorusuna cevap “evet” ise kişinin vergi nedeniyle malı
almaktan vazgeçtiğine karar verilebilir. Şüphesiz bu soruya verilen cevap malın zorunlu tüketim malı olup olmaması veya ikame malının olup olmamasına göre değişecektir.
Vergi nedeniyle kişi malı stok yapabilir. Bu yöntemle kişiler ‘gelecekte’ ödeyeceği vergiden
kaçınmaktadır. Stoklamanın maliyeti ile kaçınılacak vergi kişilerce karşılaştırılır, sonuçta
kazançlı çıkılacak ise stok yapılır. Bu konuna verilebilecek ilginç bir örnek 1904 yılında
Almanya’da gerçekleşmiştir. Kibrit üzerinden alınacak vergi önceden duyurulunca insanlar
stok yapmışlar, vergiden beklenen getiri de elde edilememiştir.
Vergi nedeniyle kişi düşük vergi oranı uygulanan veya vergi olmayan yerlere gidebilir veya
fabrikasını taşıyabilir. Kişinin düşük vergi oranı uygulanan yere gitmesi/göç etmesi yerel
yönetimler maliyesi alanında Tiebout Hipotezi olarak adlandırılır. Bu hipotezde kişi başka bir
yere vergi nedeniyle gittiği için Tiebout bu eylemi ayaklarla oy verme olarak adlandırmıştır.
Kişinin/firmanın daha düşük vergi ödemek için göç ederek vergiden kaçınması ile vergi
rekabeti, vergi cenneti, çifte vergileme ve vergi uyumlaştırması gibi vergi kavramları ilintilidir.
Bu vergi kavramları izleyen sayfalarda bu bölümde açıklanacaktır.
Devletler sosyal ve ekonomik açıdan faydalı sonuçları nedeniyle vergiden kaçınmayı teşvik
etmektedirler. Örneğin, sigara üzerinden alınan yüksek vergiler vergiden kaçınmaya yol açarak
sigara tüketimini azaltabilir. Ancak bazı durumlarda da vergiden kaçınma sosyal ve ekonomik
açıdan zararlı sonuçlar doğurabilir. Örneğin, yüksek vergi kişilerin uzmanı olmadığı bazı işleri
(ev boyama, dekorasyon, tamir işleri, vb.) yapmaya teşvik edeceği için ekonomik açıdan düşük
verimliliğe yol açacaktır.
Vergiden kaçınma ve vergi kaçırma birbirinin ikamesi olabileceği gibi tamamlayıcısı da
olabilir. Vergi kaçırmanın maliyetinin artması ile mükellefin vergiden kaçınmaya yönelmesi
mümkündür. Bu durumda vergi kaçırma ve vergiden kaçınma birbirlerinin ikamesi olmaktadır.

Vergi kaçırma ile vergiden kaçınma birlikte de gerçekleşebilmektedir. Bu durumda vergi
kaçırma ve vergiden kaçınma birbirlerinin tamamlayıcısı olmaktadır. Örneğin, indirilmesi
kabul edilen bir giderin indirimi ile vergiden kaçınma mümkün iken bu giderin fatura değerinden yüksek gösterilmesi ile vergi de kaçırılabilir. Vergi oranı, denetim oranı, cezalar vb.
faktörler vergi kaçırma ve vergiden kaçınma kararının birlikte verilmesinde etkili
olabilmektedir.

Vergi kaçırma mükellefin vergi ödememek veya vergi yükünü azaltmak amacıyla yasalara
uygun olmayan tüm davranışlarını kapsar. Vergi kaçırma bilerek yapılan vergi kaçırmayı kapsadığı gibi bilmeden yapılan hatalar ile vergi kanunlarına göre uyulması gereken davranışlara
(beyanname verilmesi vb.) vergi yükünü azaltmak amacıyla uyulmamasını da kapsar.
63

Bilerek ve isteyerek hileli bir şekilde vergi yükünü azaltmak vergi kaçırma olduğu gibi, vergi
mevzuatını bilmeme, yanlış yorumlama, beyannamede yapılan istem dışı hatalar veya mükellefin ihmali dolayısıyla vergi matrahının düşük gösterilmesi de vergi kaçırma olarak kabul
edilmektedir.

Vergi kaçırma eğilimi ile ilgili teoriler sadece ekonomistlerin değil, psikologlar, sosyologlar ve
suç bilimcilerin de ilgisini çekmiştir. Klasik ekonomik teoriye göre vergi kaçakçılığı riskli bir
hisse senedine yapılan yatırıma benzer. Mükellef çeşitli faktörleri (ceza miktarı, vergi oranı,
yakalanma riski gibi) dikkate alarak beklenen kişisel faydasını maksimize etmek için vergi
kaçırıp kaçırmayacağına karar vermektedir. Klasik ekonomik teori modeline göre mükellefin
vergi beyanı vergi oranı, ceza miktarı ve denetim oranı gibi faktörlerden etkilenmektedir.

Vergi kaçırmayı etkileyen faktörlerden birisi de kişinin içinde bulunduğu toplumun
psikolojisidir (bu sosyal psikoloji olarak adlandırılır). Kişinin içinde bulunduğu sosyal psikolojik koşulların vergi kaçırma üzerinde etkisi vardır. Kişinin ait olduğu gruptaki sosyal norma
uygun olarak davranmadığı zaman karşılaşacağı utanç ve kaybedeceği saygınlığı ve kişinin
kendi kendisine uyguladığı bir ceza olan suçluluk duygusu vergi kaçırmayı engeller (veya
azaltır).

Benzer bir görüşe göre kişilerin davranışları onların içinde yaşadıkları veya ait oldukları grup
tarafından etkilenir. Kişilerin ait olduğu grup, bu referans grubu olarak adlandırılır, bireyin
kendine yakın hissettiği arkadaşları, meslektaşları, aile fertleri ve benzerlerinden oluşur. Sosyolojinin genel kabul görmüş ilkelerine göre birey kendi referans grubunda benimsenen düşünce
ve davranışlara yönelir, referans grubu tarafından hoş karşılanmayan ve ayıplanan düşünce ve
davranışlardan kaçınır.

Bireyin etrafındaki sevdikleri insanlardan oluşan referans grubu vergi kaçırmayı benimsiyor ve
onaylıyorsa, kişi de vergi kaçıracaktır ve vergi kaçırdığı için herhangi bir sosyal ayıplama
olmayacaktır.

Sayısız vergi kaçırma yöntemi bulunmaktadır. En fazla bilinen vergi kaçırma yöntemleri
şunlardır:
 İki farklı muhasebe kaydı tutarak vergi idaresine gerçeği yansıtmayan kayıtların
gösterilmesi
 Merdiven altı üretim
 Kayıt dışı istihdam
 Barter: Firmanın satın aldığı malın karşılığını kendi ürettiği malla ödemesi ve bunu muhasebe kayıtlarında göstermemesi.

64

Bu ve benzer yöntemlerle mükellefler vergi kaçırabilmektedir. Bu yöntemler verginin nasıl
kaçırıldığını göstermektedir. ‘Mükellef niçin vergi kaçırmaktadır?’ sorusunun cevabı aşağıda
sunulan vergi kaçırmanın pozitif ve normatif analizi başlıkları ile cevaplandırılmaktadır.

5.5. Vergi kaçırmanın pozitif analizi
Bu analizde kullanılan varsayımlar şunlardır. Mükellefin tek amacı gelirini maksimize etmektir.
Mükellefin kaçırdığı her TL kendisi için vergi kaçırmanın marjinal faydasıdır (MF) ve bu
marjinal vergi oranına eşittir. Marjinal vergi oranı vergi oranlarındaki artışa gelirin verdiği
tepkiyi gösterir. Matrah artarken vergi oranları daha fazla artarsa, marjinal vergi oranı
artacaktır.

Bu modelde vergi idaresi mükellefin gerçek gelirini bilmemekte, rastgele yöntemle vergi
beyannameleri denetlenmektedir. Bunun sonucu olarak mükellefin denetlenme olasılığı
bulunmaktadır. Mükellef vergi kaçırmaktan yakalanırsa ödeyeceği ceza ile denetlenme
olasılığının çarpımı vergi kaçırmanın marjinal maliyeti (MM) olacaktır.

Mükellefin vergi kaçırdığı takdirde ödeyeceği cezayı ve elde edeceği marjinal faydayı (MF)
bildiğini varsayalım. Vergi kaçırmanın pozitif analizinde mükellefin denetlenme olasılığını
dikkate almadığı varsayılmaktadır.

Aşağıdaki şekilde mükellef marjinal maliyeti ile marjinal faydasının kesiştiği nokta olan K*
birimi kadar vergi kaçıracak ve bu miktar mükellefin gelirini maksimize ettiği noktadır. Ancak
‘belirsizlik dünyasında’ mükellefin gelirini maksimize ettiği miktarın ne olduğu tahmin edilemez.

Şekil 5.2. Vergi kaçırma durumu
MM

TL

MF

K*

K
kaçırılan
vergi miktarı

Bazı vergi mükellefleri için de vergi kaçırmamanın da optimal veya bir seçenek olabileceği
bilinmelidir. Bir mükellef vergi kaçırmanın marjinal maliyetinin marjinal faydasından fazla
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olduğunu, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, düşünüyorsa optimal politikanın hiç vergi
kaçırmamak olduğunu düşünecektir.

Şekil 5.3. Vergi kaçırmama durumu

TL

MM

MF

K*= 0

K
kaçırılan
vergi miktarı

Vergi kaçırmanın pozitif analizi vergi kaçırmanın teorisini açıklamakla beraber, bu analizde
mükelleflerin gerçek hayatta önem verdiği bazı hususlar dikkate alınmamıştır. Vergi kaçıran
bir mükellef yakalandığı zaman ödeyeceği cezanın yanı sıra toplumun gözünde bir suçlu
olacaktır. Toplum tarafından ayıplanmak ödenecek para cezasından daha ağır bir sonuçtur.

Vergi kaçırmanın pozitif analizinde mükellefin denetlenme riskini dikkate almadığı
varsayılmaktadır. Gerçek hayatta birçok kişi risk almaktan çekinir. Bu modelde iş türü ve çalışma saatleri dikkate alınmamıştır. Ancak gerçek hayatta vergiler iş tercihini ve çalışma saatleri
etkileyebilmektedir. Vergi oranlarının yüksek olması nedeniyle bazı sektörlerde diğerlerinden
daha fazla vergi kaçırılmasına ve kayıt dışı ekonomiye yol açabilmektedir.

5.6.Vergi kaçırmanın normatif analizi
Vergi kaçırmanın yol açtığı kayıt dışı ekonomi ekonomiye zarar verdiği vergi kaçırmanın
azaltılması gereklidir. Ancak düşük gelirliler ile yüksek gelirliler arasındaki farkın kapanması
için düşük gelirlilerin kayıt dışı kalmalarının yararlı olacağı iddia edilmektedir. Diğer bir
anlatımla düşük gelirlilerin vergi kaçırması gelir dağılımı dengesizliğini azaltacaktır.
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin de bir maliyeti bulunmaktadır. Vergi kaçırmayı mümkün
olan minimum maliyetle azaltmak kayıt dışı ekonomiyi azaltmanın maliyetidir. Cezaların ve
denetlemelerin artırılması vergi kaçırmanın marjinal maliyetini artıracak ve kayıt dışı
ekonomiyi azaltacaktır. Ancak ceza ve denetim oranlarındaki artışta hakkaniyet göz ardı
edilirse, devlet ile vatandaş arasında var olduğu düşünülen güven ortadan kaldırılır. Bu durumda
devlet ile vatandaş arasındaki güven yerini nefret (kin) etkisine bırakır. Nefret etkisi mükellefin
daha çok vergi kaçırmasına neden olabilir.
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5.2. VERGİ KISITLARI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
5.2.1 Vergi kapasitesi ve vergi gayreti
Bir ülkede GSYH’nin en az geçim seviyesinin üstünde kalan kısmına ülkenin vergi kapasitesi
denir. Vergi gayreti oranı, toplanan verginin vergi kapasitesine oranıdır.
Vergi gayreti oranı=[vergi hasılatı / vergi kapasitesi]
Vergi gayreti oranı yönetimlerin kendi vergi kapasitelerinden ne oranda faydalandıklarını
gösterir. Ülkelerin vergi salabilecekleri vergi potansiyeli aynı olsa bile topladıkları vergi
miktarı, vergi toplama konusunda gösterdikleri gayrete göre değişebilir. Bunu ölçmek için
‘vergi gayreti oranı’ kullanılmaktadır.
Vergi gayreti oranı birçok faktörden etkilenebilir. Vergi idaresi yöneticilerine vergi toplamada
insiyatif kullanma hakkı tanınması vergi gayreti oranını artırabilir. Özellikle yerel yönetimlerin
topladıkları vergilerde yöneticiler politik kaygılarla daha fazla vergi toplama konusunda
isteksiz olabilirler. Vergi idaresinin eleman yetersizliği, organizasyon eksikliği vb. problemler
vergi gayreti üzerinde olumsuz etki yapabilir.
Merkezi hükümetin yerel yönetimlere yaptığı mali yardımlar yerel yönetimlerin vergi gayreti
oranının üzerinde etkili olabilir. Merkezi hükümet yerel yönetimlerin daha fazla vergi gayreti
göstermeleri için mali yardımları politika aracı olarak kullanabilir. Örneğin merkezi hükümetler
yerel yönetimlerin daha fazla vergi toplamasını teşvik etmek için yüksek vergi gayreti oranı
olan yerel yönetimlere daha fazla mali yardım yaparak bunları mükâfatlandırma politikası
güdebilir.
Kurumsal çerçeve vergi gayreti oranını etkileyebilir. Anayasa, kanunlar ve diğer ilgili düzenlemelerin hepsi kurumsal çerçeve olarak adlandırılır ve bu kurumsal çerçeve vergi gayretini artırmada veya azaltmada rol oynayabilir. Yöneticilerin daha fazla vergi toplama isteği kurumsal
çerçevenin zayıflıkları yüzünden sonuçsuz kalabilir. Yasal düzenlemeler yöneticilere daha fazla
vergi gayreti için inisiyatif ve esneklik vermeyebilir. Vergi kapasitesi ve bunun vergilendirilmesi ülkenin genel ekonomik koşullarından etkilenebilir. Örneğin ülkede kayıt dışı ekonomi
yaygınsa, vergi salınabilecek kapasitenin bir kısmı da kayıt dışı kalabilecek ve sonuçta vergi
gayreti oranı düşecektir.

5.2.2 Kayıt dışı ekonomi
Devletin düzenlemelerinden, vergilemeden veya gözleminden kaçırılan ya da kısmen gizlenen
katma değer yaratan ekonomik faaliyetlere ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlere kayıt dışı
ekonomi denir. Kayıt dışı ekonomi vergi potansiyeli(kapasitesi) ile toplanan vergi arasındaki
farktır. Kayıt dışı ekonomi ne kadar fazla ise o kadar vergi kaybı fazladır. Kayıt dışı ekonomi
büyüdükçe, kayıt içinde kalan mükelleflerin vergi yükü artmaktadır. Kayıt dışı ekonominin
büyüklüğünü tahmin etmek için birçok yöntem geliştirilmekle beraber herkesin kabul ettiği ortak
bir yöntem henüz geliştirilememiştir.
Yasadışı faaliyetlerin yanı sıra yasal ancak kısmen ya da tamamen kayıt dışında kalan
faaliyetler ve vergi kaçırma amacında olsun ya da olmasın ekonomik bir değer ürettikleri
takdirde kayıt dışı ekonomi kapsamı içine girmektedirler.
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5.2.3 Verginin reddi
Bir kişinin vergi kaçırması, bireysel olarak ‘vergiyi ret’ etmesinin bir sonucudur. Verginin
bireysel reddi olabildiği gibi toplumsal reddi de söz konusu olabilir. Uygulanmak istenen bir
verginin toplumsal boyutta kabul edilmemesine verginin reddi denir. Verginin reddi bazı
kitaplarda vergi grevi olarak da adlandırılır. Verginin reddi kavramı bazı kaynaklarda vergi
grevi olarak da adlandırılmaktadır. Vergi kaçakçılığı veya vergiden kaçınma bireysel iken,
verginin reddi toplumsal boyutta gerçekleşmektedir. Fransa’da 1953 yılında başlayan Poujade
hareketi ve 1987-1990 yıllarında İngiltere’de baş vergisinin toplumca kabul edilmemesi vergi
reddinin son yüzyıldaki örnekleridir.
Verginin reddine örnek olarak verilebilecek Poujade hareketi 1953 yılında Fransa’da başlamış
ve kısa zamanda yayılarak bir vergi grevine dönüşmüştür. Bu toplu direnişi başlatan ve yöneten
Poujade küçük bir kasabada kırtasiyecilik yapıyordu. 1956 yılında yapılan genel seçimlerde
Poujade’nin kurduğu parti parlamentoya girince, vergi reddi hareketi siyasal bir zafer
kazanmıştır. Fakat bu akım zaman içinde hızını ve güncelliğini kaybetti. Poujade’nin başlattığı
vergi karşıtı akım Fransa’da uzun süre kamuoyunu meşgul etmiş ve bu verginin reddi olayı
maliye literatüründe yerini almıştır.

5.3.4 Vergi rekabeti
Küreselleşme nedeniyle ortaya çıkan sermaye hareketlerinde serbestleşme ve artan teknolojik
olanaklar, vergi otoriteleri açısından bir yandan yeni olanaklar yaratırken, diğer yandan ciddi
problemleri de beraberinde getirmektedir. Bunlara bağlı olarak küreselleşmenin vergileme
alanındaki yansımalarının en önemlilerinden birisi vergi rekabetidir.
Ülkelerin veya ülke içinde bölgelerin birbirleriyle vergi konusunda rekabete girmeleri vergi
rekabeti olarak tanımlanabilir. Özellikle finansal işlemler olmak üzere coğrafi olarak hareketli
faaliyetleri çekebilmenin yarattığı cazibe, ülkeleri vergide rekabete itmekte ve bu rekabet kimi
durumlarda diğer ülkelerin ulusal vergi tabanlarında erozyona sebebiyet verilmesi pahasına
devam ettirilebilmektedir. Böylesi negatif bir sonuç zararlı vergi rekabeti olarak adlandırılır.
Zararlı vergi rekabetinde bir ülke/bölge bazı vergi avantajları sunarak yatırım kararlarını
çarpıtmakta ve diğer ülke/bölge vergi tabanlarının erozyona uğramasına neden olmaktadır.
Vergi rekabetinde kullanılan yöntemlerden birisi vergi tatilidir. Belirlenen vergiyi doğuran
olaylardan sınırlı bir süre boyunca (1 yıl, 5 yıl vb.) vergi alınmamasına vergi tatili denir.

5.5.5 Vergi cenneti
Vergiyi doğuran olay gerçekleşmesine rağmen herhangi bir vergi alınmayan veya nominal vergi
alınan ülke vergi cenneti olarak adlandırılır. Verginin nominal olması, yasal mevzuatta verginin
olmasına rağmen devletin bilerek vergiyi toplamaması durumudur.
Bir ülke yerleşik olmayanların, yerleşik oldukları ülkedeki vergilemeden kaçmalarına fırsat
sağlanıyorsa, bu ülke vergi cenneti olarak kabul edilmektedir. Vergi cenneti kabul edilen ülkeler
sağladıkları düşük vergi oranları veya tamamen vergisiz ortamlar aracılığıyla finansal hizmetler
olmak başta olmak üzere mobil faaliyetleri kendilerine çekmektedir. Vergi cenneti ülkelerin
diğer bir özelliği de diğer ülke vergi otoriteleriyle bilgi değişimini kabul etmemesidir.
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5.5.6 Çifte vergileme
Bir vergi konusunun aynı veya daha fazla vergi idaresi tarafından iki veya daha fazla
vergilendirmesine çifte vergileme denir. Özellikle tarihi eski olan kaynak kitaplarda, çifte
vergileme yerine mükerrer vergileme kavramı kullanılmaktadır. Örneğin, aynı vergi
konusundan merkezi hükümet ve yerel yönetimler vergi alabilir.
Genellikle federal ülkelerde federe devlet ile eyaletler arasında karşılaşılan mali problemlerden
birisi de çifte vergilemedir. Çifte vergilemenin görüldüğü başka bir yer ise aynı vergi
konusundan birden fazla ülkenin vergi almasıdır. Ülkeler çifte vergilemeyi önlemek için
karşılıklı vergi anlaşmaları yapmaktadırlar.
5.5.7 Vergi uyumlaştırması
Ekonomik işbirliğini hedefleyen ülkelerin bu ilişkilerini daha başarılı kılmak için vergi
politikalarında paralellik sağlanmasına vergi uyumlaştırması denir. Vergi uyumlaştırması ile iki
veya daha fazla ülkenin vergi sistemleri arasındaki farklılıkların azaltılması amaçlanır.
Avrupa Birliği (AB) uzunca bir süredir dolaylı vergilerde vergi uyumlaştırması politikaları
izlemektedir. Ancak AB gelir vergisi gibi dolaysız vergilerde vergi uyumlaştırması politikaları
izlememektedir. Türkiye’nin 1985 yılında KDV, 2002 yılında ise ÖTV uygulamasına geçmesi
AB vergi uyumlaştırması politikasının bir sonucudur.
5.5.8 Transfer fiyatlandırması
Aynı grup içinde yer alan bir şirketin diğerine mal ve hizmet satarken piyasa fiyatından farklı
fiyat uygulamasına transfer fiyatlandırması denir. Transfer fiyatlandırmasının amacı kârı
düşürerek vergi yükünü azaltmaktır.
Küreselleşme ile birlikte üretim faktörlerinden özellikle sermaye hareketli hale gelmiştir.
Sermayenin ülkelere giriş ve çıkışlarının önündeki engellerin azaltılmasıyla çokuluslu
şirketlerin sayısı artmış ve bunların ülke ekonomileri içindeki önemi artmıştır. Çokuluslu
şirketler günümüzde dünya ekonomisinin yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır.
Ulusal şirketlerden farklı olarak çokuluslu şirketlerin transfer fiyatlandırmasından yararlanma
olasılığı daha yüksektir. Çokuluslu şirketler transfer fiyatlandırması yoluyla yüksek vergi
oranlarının uygulandığı ülkede kârı düşük gösterip, düşük vergi oranının uygulandığı ülkede
yüksek göstererek vergi avantajı elde edebilirler. Bu tür örtülü kazanç aktarımı ile elde edilen
vergi avantajları ilgili gelir idaresi için vergi kaybı anlamını taşımaktadır. Bu nedenle birçok
ülke vergi idaresi ve OECD gibi kuruluşlar transfer fiyatlaması ile örtülü kazanç aktarımını
azaltmak için önlemler geliştirmekte ve uygulamaktadırlar.

5.5.9 Vergi Arbitrajı
Ülkeler arasındaki vergi sistemindeki farklılıkları kullanarak herhangi bir riske girmeden
kazanç sağlama faaliyetine vergi arbitrajı denir. Vergi arbitrajı ülkeler arası olabileceği gibi
bir ülke içinde de olabilir. Ülkeler arası vergi arbitrajı sınır ötesi vergi arbitrajı da olarak da
adlandırılır. Mükellefin elde ettiği gelirin farklı iki ülkenin vergi mevzuatını ilgilendirdiği
durumda ve bu durumdan mükellefin avantaj sağlaması sınır ötesi vergi arbitrajı
gerçekleşmektedir.
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Vergilendirmede ikamet ilkesi mükellefin tüm ülkelerde elde ettiği gelirlerin toplanıp
hesaplanarak tek bir yerde ikamet ettiği ülkede ödemesine denir. Kaynak ilkesine göre gelir
doğduğu ülkede vergilendirilmelidir. Uyrukluk ilkesine göre mükellef vatandaşı olduğu ülkede
diğer tüm ülkelerden elde ettiği gelirin vergisini ödemelidir.

Bazı ülkeler vergilendirmede ikamet ilkesini kullanırken, bazı ülkeler kaynak ilkesini veya
uyrukluk ilkesini kullanmaktadır. Her üç ilkenin benimsendiği karma sistemlerde mevcuttur.
Eğer bir mükellef kaynak ilkesini benimsemiş bir ülkede ikamet edip ikamet ilkesini
benimsemiş bir diğer ülkede kazanç elde ederse, bu kazanç her iki ülke tarafından da
vergilendirilmeyecektir. Bu durum sınır ötesi vergi arbitrajına örnek gösterilebilir.

5.5.10 Vergi Erozyonu
Vergi matrahında aşınma nedeniyle vergi hasılatının azalmasına vergi erozyonu denir. Vergi
kaçırma, vergiden kaçınma, transfer fiyatlandırması, vergi arbitrajı ve vergi harcamaları en
fazla bilinen vergi erozyonu nedenleridir.
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UYGULAMALAR
1.Vergilerin mükellefler üzerine etkisini tartışınız.
2.Mükelleflerin vergilemeye ilişkin gösterdikleri tepkileri açıklayınız.
BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENDİK ÖZETİ
Mükelleflerin vergiye karşı davranışlarından kaynaklanan kısıtlar ‘vergilemede mikro kısıtlar’
olarak adlandırılabilir. Mükelleflerin vergilere karşı verdikleri tepkiler çoğunlukla olumsuzdur.
Çünkü hiçbir vergi sevimli değildir. Vergi yansıması vergi mükellefinin üzerindeki vergi
yükünü başkalarına aktarmasıdır. Vergi yansıması, vergi ödeyen mükellefin/firmanın ödediği
vergiye karşı verdiği bir tepkidir. Vergi yansıması mekanizmasıyla mümkünse ödenen verginin
tamamı, değilse bir kısmı başkalarına aktarılmaya çalışılır. Ödenen vergi kişinin üzerinde gelir
etkisi veya ikame etkisi yaratabilir. Ödediği vergi nedeniyle mükellefin daha fazla veya
rasyonel çalışmak suretiyle vergiden önceki gelir düzeyine çıkmasına gelir etkisi, tüketimini
kısarak dinlemeye ve/veya eğlenmeye yönelmesine ise ikame etkisi denir. Alınan bir vergi
nedeniyle vergi konusu olan malın değerinin azalmasına verginin amortismanı denir. Bir
verginin kaldırılması (veya azaltılması) nedeniyle vergi konusu olan malın değerinin artmasına
ise verginin kapitilizasyonu denir. Mükellefin vergi yükünü yasa dışı yollarla azaltmasına vergi
kaçırma denir. Kişilerin yasal boşluklardan yararlanmak suretiyle ve/veya vergiden muaf olan
veya daha az vergilendirilen ekonomik aktivitelere yönelerek ya hiç vergi ödememeleri ya da
daha az vergi ödemelerine ise vergiden kaçınma denir. Bir ülkede GSYH’nin en az geçim
seviyesinin üstünde kalan kısmına ülkenin vergi kapasitesi denir. Vergi gayreti oranı, toplanan
verginin vergi kapasitesine oranıdır.
Vergi gayreti oranı=[vergi hasılatı / vergi kapasitesi]
Devletin düzenlemelerinden, vergilemeden veya gözleminden kaçırılan ya da kısmen gizlenen
katma değer yaratan ekonomik faaliyetlere ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlere kayıt dışı
ekonomi denir. Kayıt dışı ekonomi vergi potansiyeli(kapasitesi) ile toplanan vergi arasındaki
farktır. Kayıt dışı ekonomi ne kadar fazla ise o kadar vergi kaybı fazladır. Bir kişinin vergi
kaçırması, bireysel olarak ‘vergiyi ret’ etmesinin bir sonucudur. Verginin bireysel reddi
olabildiği gibi toplumsal reddi de söz konusu olabilir. Uygulanmak istenen bir verginin
toplumsal boyutta kabul edilmemesine verginin reddi denir. Ülkelerin veya ülke içinde
bölgelerin birbirleriyle vergi konusunda rekabete girmeleri vergi rekabeti olarak tanımlanabilir.
Vergi rekabetinde kullanılan yöntemlerden birisi vergi tatilidir. Belirlenen vergiyi doğuran
olaylardan sınırlı bir süre boyunca (1 yıl, 5 yıl vb.) vergi alınmamasına vergi tatili denir. Vergiyi
doğuran olay gerçekleşmesine rağmen herhangi bir vergi alınmayan veya nominal vergi alınan
ülke vergi cenneti olarak adlandırılır. Bir vergi konusunun aynı veya daha fazla vergi idaresi
tarafından iki veya daha fazla vergilendirmesine çifte vergileme denir. Ekonomik işbirliğini hedefleyen ülkelerin bu ilişkilerini daha başarılı kılmak için vergi politikalarında paralellik
sağlanmasına vergi uyumlaştırması denir. Aynı grup içinde yer alan bir şirketin diğerine mal ve
hizmet satarken piyasa fiyatından farklı fiyat uygulamasına transfer fiyatlandırması denir.
Transfer fiyatlandırmasının amacı kârı düşürerek vergi yükünü azaltmaktır. Ülkeler arasındaki
vergi sistemindeki farklılıkları kullanarak herhangi bir riske girmeden kazanç sağlama
faaliyetine vergi arbitrajı denir.
Vergi matrahında aşınma nedeniyle vergi hasılatının
azalmasına vergi erozyonu denir. Vergi kaçırma, vergiden kaçınma, transfer fiyatlandırması,
vergi arbitrajı ve vergi harcamaları en fazla bilinen vergi erozyonu nedenleridir.

71

BÖLÜM SORULARI
1.Vergi matrahında aşınma nedeniyle vergi hasılatının azalmasına …denir.Boş bırakılan ifade
aşağıdakilerden hangisiyle doldurulacaktır?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp A

Vergi erozyonu
Transfer fiyatlandırması
Vergi uyumlaştırması
Çifte vergileme
Vergi cenneti

2.Aynı grup içinde yer alan bir şirketin diğerine mal ve hizmet satarken piyasa fiyatından
farklı fiyat uygulamasına……. denir.Boş bırakılan ifade aşağıdakilerden hangisiyle
doldurulacaktır?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp B

Vergi erozyonu
Transfer fiyatlandırması
Vergi uyumlaştırması
Çifte vergileme
Vergi cenneti

3.Bir vergi konusunun aynı veya daha fazla vergi idaresi tarafından iki veya daha fazla
vergilendirmesine……denir.Boş bırakılan ifade aşağıdakilerden hangisiyle doldurulacaktır?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp D

Vergi erozyonu
Transfer fiyatlandırması
Vergi uyumlaştırması
Çifte vergileme
Vergi cenneti

4.Devletin düzenlemelerinden, vergilemeden veya gözleminden kaçırılan ya da kısmen
gizlenen katma değer yaratan ekonomik faaliyetlere ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlere……denir.Boş bırakılan ifade aşağıdakilerden hangisiyle doldurulacaktır?
a.
b.
c.
d.
e.

Kayıt dışı ekonomi
Milli gelir
Vergiden kaçınma
Vergi kaçırma
GSMH

Cvp A
5.Kişilerin yasal boşluklardan yararlanmak suretiyle ve/veya vergiden muaf olan veya daha az
vergilendirilen ekonomik aktivitelere yönelerek ya hiç vergi ödememeleri ya da daha az vergi
ödemelerine…..denir.Boş bırakılan ifade aşağıdakilerden hangisiyle doldurulacaktır?
a. Kayıt dışı ekonomi
b. Milli gelir
c. Vergiden kaçınma
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d. Vergi kaçırma
e. GSMH
Cvp C
6. Ödediği vergi nedeniyle mükellefin daha fazla veya rasyonel çalışmak suretiyle vergiden
önceki gelir düzeyine çıkmasına ne denir?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp A

Gelir etkisi
İkame etkisi
Vergi erozyonu
Vergi arbıtrajı
Vergi uyumlaştırması

7.Ödediği vergi nedeniyle mükellefin tüketimini kısarak dinlenmeye ve/veya eğlenmeye
yönelmesine ne denir?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp B

Gelir etkisi
İkame etkisi
Vergi erozyonu
Vergi arbıtrajı
Vergi uyumlaştırması

8. Ülkeler arasındaki vergi sistemindeki farklılıkları kullanarak herhangi bir riske girmeden
kazanç sağlama faaliyetine….denir.Boş bırakılan ifade aşağıdakilerden hangisiyle
doldurulacaktır?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp D

Vergi uyumlaştırması
Verginin reddi
Vergiden kaçınma
Vergi arbitrajı
Vergi erozyonu

9. Uygulanmak istenen bir verginin toplumsal boyutta kabul edilmemesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp E

Vergi uyumu
Vergi erozyonu
Vergi arbıtrajı
Vergi kaçırma
Verginin reddi

10. Verginin nominal olması, yasal mevzuatta verginin olmasına rağmen devletin bilerek
vergiyi toplamaması durumuna ne denir?
a.
b.
c.
d.

Vergi uyumu
Vergi cenneti
Vergi arbıtrajı
Vergi reddi
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e. Vergi erozyonu
Cvp B
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BÖLÜM 6
BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Vergi Ödeme Gücü
Vergi Ödeme Gücüne Ulaşmada Yararlanılan Teknikler
Vergi Yükü
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BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
1)Ödeme gücüne ulaşmada kullanılan teknikler nelerdir?
2)Vergi yükü nedir?
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BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Ödeme gücünü,ödeme gücüne
Ödeme Gücü ve Vergi
ulaşmada kullanılan yöntemleri Ders notu, sunum, ders
Yükü
ve vergi yükü tanımını bilir
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ANAHTAR KAVRAMLAR


Ödeme Gücü



Ödeme Gücüne Ulaşmada Kullanılan Yöntemler



Vergi Yükü

6.VERGİ ÖDEME GÜCÜ ve VERGİ YÜKÜ
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Modern vergi sistemlerinde uygulanan gelir ve tüketim vergileri ekonomik kararları
etkilemektedir. Ancak, günümüzde pek örneği kalmayan ancak geçmişte sık uygulanan götürü
verginin ekonomik kararlar üzerinde olumsuz etkisi oldukça azdır. Bu avantajına rağmen götürü
vergileme çağımızda mükelleflerin tepkisine neden olmaktadır. 1990 yılında İngiltere’de
Başbakan Margaret Thatcher kişi başına sabit ve kişilerin ödeme gücünü dikkate almayan baş
vergisi ile götürü vergi almak istemişti. Ancak halk bu vergiyi kabul etmemiş ve geniş katılımlı
protestolarla vergiyi ‘ret etmişlerdir’. Bu başarısız vergi politikası Başbakan Thatcher’in politik
hayatının sona ermesine neden olmuştur.
Kitabımızın birinci bölümünde verginin teorik gelişimi konusu açıklanırken teorisyenlerin
vergi niçin alınmalıdır ve neye dayalı olarak alınmalıdır sorusunu sıklıkla tartıştıkları belirtilmişti. Bu tartışmada fayda ve ödeme gücü yaklaşımı olmak üzere iki temel yaklaşım ön
plana çıkmaktadır.
Fayda prensibi yaklaşımına göre vatandaşlar kamu hizmetlerinden elde ettiği faydanın karşılığı
olarak vergi ödemelidir. Ödeme gücü yaklaşımına göre ise kişi kamu hizmetlerinden fayda elde
etsin veya etmesin ödeme gücüne sahipse vergi ödemelidir. Ödeme gücü yaklaşımına göre,
kendisine ve ailesine yetecek kadar gelirinin dışında gelir elde eden herkes vergi ödemelidir
görüşü geçerlidir. Ancak ödeme gücünü belirlemek çok kolay değildir. Bu nedenle vergi ödeme
gücüne ulaşmada aşağıda detaylı bir şekilde açıklanan bir takım tekniklerden
yararlanılmaktadır.
6.1. VERGİ ÖDEME GÜCÜNE ULAŞMADA YARARLANILAN TEKNİKLER
Vergi ödeme gücünü belirlemede en az geçim indirimi, tarifeler, ayırma ilkesi ve
muafiyet/istisnalar olmak üzere dört yöntemden yararlanılmaktadır. Bu yöntemler aynı
zamanda yatay ve dikey vergi adaletini sağlamada da kullanılmaktadır.
6.1.1 En az geçim indirimi
Kişinin, kendisinin ve ailesinin yaşamını asgari düzeyde sürdürebilmesi için gerekli gelirin
vergilendirilmemesine en az geçim indirimi denir. En az geçim indirimi sisteminin kullanılmasının avantajları şunlardır: Bir kişinin kendisinin ve ailesinin fizyolojik yaşantısının gerektirdiği
kadar miktardan vergi alınmaması gerekir. En az geçim indirimi nedeniyle geliri düşük olan
birisi hiç gelir vergisi ödemese bile, tüketimi nedeniyle dolaylı vergileri ödemektedir ve kamu
hizmetlerinin mali yüküne katlanmaktadır. Mükelleflerin çok düşük gelirli olanları hiç vergi
ödemeyecekleri için vergi idaresinin üzerindeki ‘idari yük’ azalacaktır. Vergi mükellefleri en
az geçim indirimi kadar az vergi ödeyecekleri için üzerlerindeki vergi yükü azalacak ve
mükelleflerin refahı artacaktır.

En az geçim indirimi sisteminin olumlu yönlerinin yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır:
En az geçim indirimi miktarının hesaplanması çok kolay değildir. En az geçim seviyesi kişiye,
hane halkına, zamana ve bölgeye değişebilir. En az geçim indirimi miktarı kadar miktar vergi
dışı kalacağı için toplanan vergi miktarı azalacak ve vergi verimi düşecektir. En az geçim
indiriminde mükelleflerin çok düşük gelirli olanları hiç vergi ödemeyeceklerdir. Ancak toplumdaki herkes kamu hizmetinden yararlanmaktadır ve herkesin az da olsa gücü oranında kamu
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hizmetlerinin mali yüküne katlanması gerekmektedir. Bu yüzden en az geçim indirimi vergide
genellik ilkesine aykırıdır.

En az geçim indiriminde kullanılacak miktarın belirlenmesinde üç görüş kullanılmaktadır: i)
Fizyolojik Asgari Görüşü, ii) Kültürel Asgari Görüşü ve iii) Medeni Asgari Görüşü. Bu görüşler
günümüzde asgari ücretin belirlenmesinde kullanılan açlık sınırı ve yoksulluk sınırı ile ilişkilidir. Fizyolojik görüş açlık sınırı, kültürel ve medeni görüş ise yoksulluk sınırı ile ilişkilidir.
Gerek açlık sınırı gerekse yoksulluk sınırının ölçümü çok kolay değildir ve bu konuda süregelen
tartışmalar vardır.
Yoksulluk genel olarak bir halkın ya da onun belirli bir kesiminin asgari yaşam düzeyini
sürdürebilmek için gıda, giyim ve barınak gibi sadece en basit ihtiyaç maddelerini karşılayabilmesi olgusudur. Buna mutlak yoksulluk da denmektedir. Bu kişilerin miktarı genellikle
belirli bir minimum gelir düzeyinin altında yaşayan insanların sayısı ile hesap edilmektedir.
Uluslar arası yoksulluk sınırı mutlak yoksulluk düzeyine giren nüfusu tahmin etmek için
kullanılmakta ve genellikle ABD doları ile ifade edilmektedir. Örneğin 1985 yılında Dünya
Bankası, 370 ABD dolarının aşağısını yoksulluk sınırı olarak belirlemiştir.
En az geçim indirimi matrahtan indirim, vergiden indirim ve bölme sistemi olmak üzere üç
şekilde uygulanabilir.
Matrahtan indirim yönteminde en az geçim indirimi miktarı matrahtan düşülür daha sonra kalan
tutara vergi tarifesi uygulanır.
Vergiden indirim yönteminde ise gelir, vergi tarifesine göre vergilendirilir; daha sonra, en az
geçim indiriminin tarifeye göre bulunan vergisi, hesaplanan vergiden düşülür. Vergiden indirim
yöntemi kaynaklarda dekot sistemi olarak da adlandırılır. Türkiye’de 2008 yılında başlayan
asgari geçim indirimi yönteminde de ‘vergiden indirim yöntemi’ uygulanmaktadır.
Bölme (katsayı) sisteminde artan oranlı tarifeye göre alınan gelir vergisinin mükellef için
dezavantajını azaltmak için her bir aile ferdi için bir formüle göre hesaplanan matrahtan asgari
geçim indirimi yapılır.

Matrahtan indirim ve vergiden indirim yöntemlerinin
karşılaştırılması: Bu iki yöntemden matrahtan indirim yöntemi, dilimli artan oran tarifesi
uygulandığı takdirde, mükellef açısından daha avantajlı devlet açısından ise dezavantajlıdır.
Bunu bir örnekle somutlaştıralım: Mükellef A’nın matrahının 50.000 TL, en az geçim
indiriminin 14.000 TL, vergi tarifesinin ise ülkemizde 2006 takvim yılı gelirlerine uygulanacak
olan gelir vergisi tarifesi olduğunu varsayalım.

Tablo 4.1. Matrahtan indirim ve vergiden indirim yöntemlerine göre vergi hesaplanması
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Dilim

oran

7.000 TL'ye kadar

%15

18.000 TL'nin 7.000 TL'si için 1.050 TL, fazlası

%20

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 3.250 TL, fazlası

%27

40.000 TL'den fazlasının 40.000 TL'si için 9.190 TL, fazlası

%35

Matrahtan İndirim

Vergiden
İndirim

Matrah

50.000

50.000

En az geçim indirimi tutarı

14.000

14.000

En az geçim indirimi tutarının matrahtan
düşülmesi

50.000 – 14.000 =
36.000

Hesaplanan vergi

[(7.000*%15)+
(11.000*%20)+
(18.000*%27)] =
8.110

En az geçim indirimi tutarının tarifeye
göre bulunan vergisi

-

[(7.000*%15)+
(11.000*%20)+
(22.000*%27)+
(10.000*%35)] = 12.690
[(7.000*%15)+
(7.000*%20)] = 2.450
12.690–2.450 = 10.240 TL

Ödenecek vergi

8.110 TL

Görüleceği üzere mükellef A, matrahtan indirim sisteminde 8.110 TL vergi öderken, vergiden
indirim yönteminde 10.240 TL vergi ödediği için matrahtan indirim yöntemi mükellef için daha
avantajlıdır.
6.1.2 Tarifeler
Kişilerin vergi ödeme gücünü tespit edebilmek için tarifelerden de yararlanılır. Ödenecek vergi
tutarının belirlenmesi için vergi matrahına uygulanan oran veya ölçülere vergi tarifesi denir.
Sabit miktarlı, düz oranlı, azalan oranlı ve artan oranlı olmak üzere dört tür vergi tarifesi
bulunmaktadır. Bu dört tarife türünden artan oranlı vergi tarifesi ödeme gücüne ulaşmada
kullanılmaktadır. Artan oranlı vergi tarifesi ve bu tarifenin alternatifi olan eşit oranlı tarifenin
avantaj ve dezavantajları aşağıda açıklanmıştır:

Düz oranlı vergi tarifesi
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Vergi matrahındaki değişmelere karşın vergi oranının aynı kaldığı tarifeye düz oranlı tarife
denir. Eşit oranlı ve tek oranlı düz oranlı tarifenin diğer adlarıdır. Düz oranlı tarife ile verginin
hesaplanması kolaydır. Düz oranlı tarife vergilendirme aşamaları (tarh, tahakkuk, tebliğ ve
tahsil) ve denetim açısından kolay ve avantajlıdır. Vergi matrahı yükseldikçe kişilerin vergi
ödeme gücünün arttığı varsayımı açısından bakıldığında düz oranlı tarifenin kişilerin vergi
ödeme güçlerindeki farklılıkları dikkate almadığı görülmektedir.

Artan oranlı vergi tarifesi
Vergi matrahındaki artmaya bağlı olarak vergi oranının arttığı tarifeye artan oranlı tarife denir.
Artan oranlı tarifede vergi oranı vergi matrahının artışından daha hızlı yükselir. Artan oranlı
vergi tarifesinin ile vergi ödeme gücüne ulaşmada da bir takım zorluklar bulunmaktadır. Bu
zorluklardan diğer bir anlatımla artan oranlı vergi tarifesinin dezavantajları şunlardır:
i) Artan oranlılığın ölçüsünün kapsam ve sınırları belirsiz olduğu için vergi kaçakçılığını
artıracak ve vergi kaybına yol açacaktır. Artan oranlı vergi tarifesinde çok yüksek oranlar
kullanılırsa müsadereye benzer bir sonuç ortaya çıkabilir.
ii) Artan oranlı vergi tarifesinin uygulanması karmaşık ve zordur.
iii) Artan oranlı vergi tarifesi tasarrufu azaltarak, büyük kârların oluşmasına ve dolayısıyla
sermaye birikimine engel olur.
iv) Artan oranlı vergi ile ‘bireyler kanun önünde eşittir’ kuralı çiğnenmektedir.
v) Artan oranlı vergi tarifesini savunanların en önemli argümanı, gelirin azalan marjinal faydası
olduğu ve buna dayalı olarak zenginlerden daha fazla vergi alınması gerektiğidir. Ancak fayda
kardinal olarak ölçülemez.
vi) Artan oranlı vergilerin otomatik dengeleyicilik özelliği vardır, ancak aşırı esnek artan oranlı
bir tarife mali engel/mali sürüklenme problemine neden olabilir. Mali engel ise yatırımların
azalması sonucunu doğurur.
vii) Devletin vatandaşın malının/parasının tümüne el koymasına müsadere denir. Artan oranlı
tarifede çok yüksek oranlar uygulanırsa, sonucu neredeyse müsadereye yakındır.

Artan oranlı vergi tarifesinin uygulanmasını savunanların iddiaları ise şunlardır:
i) Gelirin azalan marjinal faydası nedeniyle yüksek gelir elde edenlerin elde ettikleri gelirin
yüksek kısmına atfettikleri önem azalacağı için bu fazla kısımdan daha fazla vergi ödemelidir.
Marjinal fayda teorisine göre gelirin faydası zenginlik arttıkça azalır. Aşağıdaki hayali örneğe
göre, Mükellef A’nın fedakârlığı Mükellef B’nin fedakârlığından fazladır, çünkü A vergi
sonrası elinde kalan para ile bazı zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılayamazken, B vergi sonrası
parası ile zaruri ihtiyaçlarını karşıladığı gibi bazı lüks ihtiyaçlarını da karşılayabilecektir.
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gelir

vergi

(gelir –
vergi)

Mükellef A

10.000

1.000

9.000

Mükellef B

100.000

10.000

90.000

ii) Fazla kazanan daha fazla vergi öderse, toplumdaki gelir dağılımındaki adaletsizlik azalır.
Adil gelir dağılımı için artan oranlı vergiler kullanılmasına ‘vergilerin telafi edici yönü’ denir.
Dolaylı vergilerin yarattığı ric’i vergi yükü, dolaysız vergilerin uygulanmasıyla birlikte kısmen
telafi edilmiş olacaktır.
iii) Artan oranlı tarife olağanüstü dönemler hariç müsadereye dönüşmemiştir.

6.1.3 Ayırma ilkesi
Gelirin kaynağının göz önünde bulundurularak vergi alınmasına ayırma ilkesi denir. Ayırma
ilkesi açısından gelirler i) emek gelirleri, ii) (emek + sermaye) gelirleri ve iii) sermaye gelirleri
olmak üzere üç gruba ayrılır.
Emek veya (emek + sermaye)’nin getirisine kazanç denir, örneğin ticari kazanç, serbest meslek
kazancı gibi. Bir işçi veya memurun yalnızca emek gücü ile elde ettiği geliri kazanca örnek
gösterilebilir. Bir diş hekimi hem emeğini hem de sermaye (muayenehanede bulunan donanım,
tıbbi cihazlar vb.) kullanarak bir gelir elde etmektedir. Serbest çalışan bir diş hekiminin kazancı
serbest meslek kazancı kabul edilir, ancak diş hekimi bir işverene bağlı olarak çalışırsa yalnızca
emek kazancı elde eder. Yalnız başına sermayenin getirisine ise irat denir, örnek gayrimenkul
sermaye iradı gibi.
Emekten kaynaklanan gelirin sermayenin gelirine kıyasla korunmaya ihtiyaç gösterdiği
varsayımından hareketle, emeğin üzerinden daha düşük vergi alınması ayırma ilkesinin
uygulanmasına örnek gösterilebilir. Ayrıma ilkesinde gelirin elde edildiği kaynak ile
yükümlünün sosyal durumu dikkate alınarak ödeme gücüne ulaşılmaya çalışılır. Ayırma
ilkesinin çeşitli uygulama şekilleri bulunmaktadır: Bu uygulamalar ülkeden ülkeye, zamandan
zamana farklılık gösterebilmekle birlikte en fazla bilinen yöntemler şunlardır:
a) Elde edilme kaynaklarına göre gelire farklı vergi oranları uygulanması,
b) Sermaye gelirlerinden ek vergi alınması,
c) Emek gelirlerine indirim uygulanması,
d) Emek gelirlerine vergi tarifesinin belirli bir orana kadar olan kısmının uygulanması,
e) Evlilere daha düşük oranda vergi uygulanması.

Ayırma ilkesinin avantajları
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i) Sermaye ve servet emeğe göre vergiye daha dayanıklıdır. Emek geliri elde edenler daha fazla
zahmet çekerler.
ii) Sermaye geliri sürekli ve düzenlidir dolayısıyla sermaye sahipleri emek gelirine göre daha
yüksek oranda vergi ödemelidir. Emek geliri elde edenler için gelir sürekli değildir; hastalık,
ihtiyarlık gibi durumlarda emek geliri elde edilemez.
iii) Emeğe kıyasla sermayenin gelir yaratma kapasitesi ve olanağı daha yüksektir.
iv) Servet ve sermaye sahiplerinin daha fazla yeni gelir elde etme fırsatları vardır. Emek
gelirleri kaynakta vergilendirilir bu yüzden emek geliri elde edenler vergi kaçıramazlar.

Ayırma ilkesinin dezavantajları
Ayırma kuramının lehteki görüşlerine karşı aleyhte iddialar şunlardır:
i) Emek geliri elde edenler daha fazla zahmet çekerler iddiası izafidir. Sermaye geliri elde
edenlerin emek gelirine göre daha fazla risk aldıkları da dikkate alınmalıdır. Sermaye geliri
kadar emek geliri de devamlıdır.
ii) Sermaye üzerinden fazla vergi alınmasının diğer bir nedeni emek geliri elde edenlerin vergi
kaçıramamalarıdır, ancak giderek sermaye geliri elde edenlerinde vergi kaçırması zorlaşmaktadır.
iii) sermaye üzerinden fazla vergi alınmasına gerek yoktur, zira artan oranlı tarife ile zaten fazla
kazanandan fazla vergi alınmaktadır.

6.1.4 Muafiyet ve istisnalar
Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişinin aynı veya başka vergi kanunlarınca
vergi dışı bırakılmasına muafiyet denir. Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken
konunun aynı veya başka vergi kanunlarınca vergi dışı bırakılmasına istisna denir.
Muafiyet ve istisnalar geçici veya devamlı, kısmen veya tamamen olabilir. Muafiyet veya
istisnanın olabilmesi için, öncelikle kanunla vergi kapsamına alınmış kişi ve konu olmalıdır.
Kanunda vergi konusu olmamış bir konu istisna değildir. Örneğin, 1950-1960 döneminde zirai
kazançlardan gelir vergisi alınmıyordu. Bu dönem için zirai kazançlar vergiden istisna edilmiştir denilemez, zira zirai kazançlar vergi konusu değildi.
Muafiyet ve istisnalar en az geçim indirimi, artan oranlı tarifeler ve ayırma kuramına yardımcı
olarak ödeme gücüne ulaşmada kullanılabilir. Muafiyetler kullanılarak vergi ödeme gücü
olmayan bazı grupların vergi ödememesi veya az ödemesi sağlanmaktadır, bir gruba karşı vergi
kısıtlaması sağlanmaktadır. Muafiyet ve istisnalarla kişilerin ödeme güçlerindeki farklılıklar
dikkate alınmaktadır.
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Muafiyet ve istisnaların kullanılması yatay ve dikey vergi eşitliğini bozabilir, kaynak dağılımını
bozabilir, teşvik edilen alanlarda gereksiz üretime neden olarak etkinsizlik yaratabilir. Bu
nedenlerle muafiyet ve istisna uygulamalarının dikkatle oluşturulması ve takip edilmesi gerekir.
Bir yandan ödeme gücünü dikkate almak için muafiyet ve istisnalar kullanılırken, diğer yandan
vergi matrahını aşındırmamaya da özen gösterilmesi gerekir.

Muafiyet ve istisnaların sonucu olarak vergi gelirlerinde meydana gelen azalmaya vergi
harcamaları denir. Vergi harcamalarının daha geniş bir tanımı ise şudur:
‘Belirli sektör,
faaliyet ve kişileri teşvik etmek için vergi mükelleflerinin bazı giderlerini kısmen veya tamamen
matrahtan indirmeleri veya hiç mükellef olmamaları sonucu daha az veya hiç vergi
ödememeleri sonucunda vergi gelirlerinde meydana gelen azalmaya vergi harcamaları denir.’
Vergi harcamaları ile vergi maliyeti kavramları karıştırılmaktadır. İki kavram tamamen
farklıdır. Vergi harcamalarında devlet herhangi bir harcama yapmamaktadır. Vergi
harcamalarında devlet harcama yapabileceği gelirden mahrum kalmaktadır. Vergi maliyeti
kitabımızın yedinci bölümünde açıklanmaktadır.
Muafiyet ve istisnaların kullanılmasının nedenleri
i) Sosyal (gelir dağılımı dengesizliğini azaltmak için muafiyet ve istisnalardan yararlanılabilir,
örneğin gelir vergisinde esnaf muaflığı gibi)
ii) Ekonomik (ekonomik amaçların gerçekleşmesi için muafiyet ve istisnalardan
yararlanılabilir, örneğin ihracat gelirlerinin artması için KDV’de ihracat işlemlerinin vergi
istisnası konusu olması gibi)
iii) Kültürel (kültürel amaçlar için muafiyet ve istisnalardan yararlanılabilir, örneğin el
sanatlarının teşviki için el sanatları ile uğraşanlardan vergi alınmaz)
iv) Politik (diplomat muaflığı gibi)
v) İdari (muafiyet ve istisnalar sonucunda vergi idaresinin işi kolaylaşır vergi maliyeti düşer)
6.2. VERGİ YÜKÜ
Kişinin ödediği verginin toplam gelirine oranına vergi yükü denir, bu objektif vergi yükü olarak
da bilinir. Objektif vergi yükü hesaplanabilir ve gelişimi takip edilebilir. Kişinin vergiye tabi
gelirinin dışında başka gelirinin olmadığı varsayımı altında ortalama vergi oranı veya efektif
vergi oranı objektif vergi yükünün göstergesi olarak kullanılabilir. Kişinin ödediği vergi nedeniyle hissettiği negatif duygular ise sübjektif vergi yükü olarak adlandırılır. Sübjektif vergi yükü
kişiseldir ve ölçülmesi güçtür (veya imkansızdır).
Vergilere ek olarak devlet tarafından vatandaşa yük getiren mali nitelikteki yükümlülüklere
mali yük denir. Mali yük vergi yükünü de kapsayan bir kavramdır. Askerlik hizmetinin alternatif
maliyeti, bütçe açıkları, enflasyon vergisi, döner sermayelere yapılan ödemeler mali yüke örnek
gösterilebilir.
Toplam vergi yükü
Vergi yükü birey için hesaplanabildiği gibi (bireysel vergi yükü) bir ülke için de hesaplanabilir.
Bir ülkenin ödediği vergi toplamının milli gelirine (GSYH) oranına toplam vergi yükü denir.
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toplam vergi yükü = ülkenin vergi hasılatı / GSYH
Bu gösterge ülkeler arası vergi yükü karşılaştırması yapmak için kullanılabilir. Ancak toplam
vergi yükü karşılaştırmalarında ihtiyatlı olmak gerekir. GSYH hesaplama yöntemleri ülkeden
ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Kayıt dışı ekonomi, vergi harcamaları ve efektif vergi oran
farklılıkları ülkelerin vergi yükü hesaplamalarını etkileyebilmektedir. Bu yüzden ülkelerarası
vergi yükü karşılaştırmasında kullanılmak üzere ortalama vergi yükü, marjinal efektif vergi
oranı gibi alternatif vergi yükü göstergeleri kullanılmaktadır.
Brüt vergi yükü - Net vergi yükü
Bireysel vergi yükü aynı zamanda bireyin brüt vergi yüküdür. Brüt vergi yükünden bazı
çıkartmalar yapılarak net vergi yükü hesaplanabilir. Birey (i)’nin net vergi yükü aşağıdaki
formülle hesaplanabilir:
net vergi yüküi = (vergii – kamusal faydai – yansıtılan vergii) / geliri
Net vergi yükünün hesaplanmasında, bireyin elde ettiği kamusal fayda ve yansıttığı vergi
miktarının hesaplanması konusu tartışmalıdır. Bunlar ancak tahmin edilebilir. Dolayısıyla, net
vergi yükünün hesaplanması zor olan teorik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bölgesel vergi yükü
Bölgesel vergi yükü aşağıdaki formülle hesaplanır:
bölgesel vergi yükü = bölgenin ödediği vergi / bölgenin toplam geliri
Bölgesel vergi yükü hesaplanarak bir bölgenin vergi yükü diğeri ile karşılaştırılabilir.
Sektörel vergi yükü
Sektörel vergi yükü aşağıdaki formülle hesaplanır:
sektörel vergi yükü = sektörün ödediği vergi / sektörün toplam geliri
Sektörel vergi yükü hesaplamaları bir takım işlevlere sahiptir. Örneğin, tekstil sektörünün vergi
yükü, gıda sektörünün vergi yükü ile karşılaştırılabilir ve buna dayalı olarak ilgili sektör
temsilcileri bir takım vergi politikaları önererek kendi sektörlerinin vergi açısından çıkarlarını
kollayabilirler.
Yaşam boyu vergi yükü
Yukarıdaki vergi yükü kavramları ile belirli bir zaman noktasına ait statik vergi yükü
hesaplanmaktadır. Vergi yükü dinamik bir şekilde de hesaplanabilir. Kişinin yaşamı boyunca
ödediği verginin, yaşamı boyunca elde ettiği gelirine oranlanmasıyla yaşam boyu vergi yükü
hesaplanır. Yaşam boyu vergi yükü dinamik bir hesaplamadır. Kişiler arası yaşam boyu vergi
yükü karşılaştırmasıyla tüketim vergilerinin artan oranlı etkiye sahip olup olmadığı konusunda
bilgi elde edilmektedir.
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UYGULAMALAR
1) Mükellef A’nın matrahının 60.000 TL, en az geçim indiriminin 15.000 TL olduğu kabul
edilerek vergi hesaplaması yapılması.
BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENDİK ÖZETİ
Vergi ödeme gücünü belirlemede en az geçim indirimi, tarifeler, ayırma ilkesi ve
muafiyet/istisnalar olmak üzere dört yöntemden yararlanılmaktadır. Bu yöntemler aynı
zamanda yatay ve dikey vergi adaletini sağlamada da kullanılmaktadır. Kişinin, kendisinin ve
ailesinin yaşamını asgari düzeyde sürdürebilmesi için gerekli gelirin vergilendirilmemesine en
az geçimi sistemi denir. En az geçim indirimi matrahtan indirim, vergiden indirim ve bölme
sistemi olmak üzere üç şekilde uygulanabilir.
Matrahtan indirim yönteminde en az geçim indirimi miktarı matrahtan düşülür daha sonra kalan
tutara vergi tarifesi uygulanır.
Vergiden indirim yönteminde ise gelir, vergi tarifesine göre vergilendirilir; daha sonra, en az
geçim indiriminin tarifeye göre bulunan vergisi, hesaplanan vergiden düşülür. Vergiden indirim
yöntemi kaynaklarda dekot sistemi olarak da adlandırılır. Türkiye’de 2008 yılında başlayan
asgari geçim indirimi yönteminde de ‘vergiden indirim yöntemi’ uygulanmaktadır.
Bölme (katsayı) sisteminde artan oranlı tarifeye göre alınan gelir vergisinin mükellef için
dezavantajını azaltmak için her bir aile ferdi için bir formüle göre hesaplanan matrahtan asgari
geçim indirimi yapılır.
Kişilerin vergi ödeme gücünü tespit edebilmek için tarifelerden de yararlanılır. Ödenecek vergi
tutarının belirlenmesi için vergi matrahına uygulanan oran veya ölçülere vergi tarifesi denir.
Sabit miktarlı, düz oranlı, azalan oranlı ve artan oranlı olmak üzere dört tür vergi tarifesi
bulunmaktadır. Bu dört tarife türünden artan oranlı vergi tarifesi ödeme gücüne ulaşmada
kullanılmaktadır. Vergi matrahındaki artmaya bağlı olarak vergi oranının arttığı tarifeye artan
oranlı tarife denir. Artan oranlı tarifede vergi oranı vergi matrahının artışından daha hızlı
yükselir. Gelirin kaynağının göz önünde bulundurularak vergi alınmasına ayırma ilkesi denir.
Ayırma ilkesi açısından gelirler i) emek gelirleri, ii) (emek + sermaye) gelirleri ve iii) sermaye
gelirleri olmak üzere üç gruba ayrılır. Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişinin
aynı veya başka vergi kanunlarınca vergi dışı bırakılmasına muafiyet denir. Vergi kanunlarına
göre vergilendirilmesi gereken konunun aynı veya başka vergi kanunlarınca vergi dışı bırakılmasına istisna denir. Muafiyet ve istisnaların sonucu olarak vergi gelirlerinde meydana gelen
azalmaya vergi harcamaları denir. Kişinin ödediği verginin toplam gelirine oranına vergi yükü
denir, bu objektif vergi yükü olarak da bilinir. Kişinin ödediği vergi nedeniyle hissettiği negatif
duygular ise sübjektif vergi yükü olarak adlandırılır. Sübjektif vergi yükü kişiseldir ve ölçülmesi güçtür (veya imkansızdır). Bir ülkenin ödediği vergi toplamının milli gelirine (GSYH)
oranına toplam vergi yükü denir. Birey (i)’nin net vergi yükü aşağıdaki formülle hesaplanabilir:
net vergi yüküi = (vergii – kamusal faydai – yansıtılan vergii) / geliri
Bölgesel vergi yükü
Bölgesel vergi yükü aşağıdaki formülle hesaplanır:
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bölgesel vergi yükü = bölgenin ödediği vergi / bölgenin toplam geliri
Sektörel vergi yükü
Sektörel vergi yükü aşağıdaki formülle hesaplanır:
sektörel vergi yükü = sektörün ödediği vergi / sektörün toplam geliri
Kişinin yaşamı boyunca ödediği verginin, yaşamı boyunca elde ettiği gelirine oranlanmasıyla
yaşam boyu vergi yükü hesaplanır. Yaşam boyu vergi yükü dinamik bir hesaplamadır. Kişiler
arası yaşam boyu vergi yükü karşılaştırmasıyla tüketim vergilerinin artan oranlı etkiye sahip
olup olmadığı konusunda bilgi elde edilmektedir.
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BÖLÜM SORULARI
1. Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişinin aynı veya başka vergi
kanunlarınca vergi dışı bırakılmasına …denir.Boş bırakılan kısım aşağıdakilerden
hangisiyle doldurulacaktır?
a. Ayrıcalık
b. Muafiyet
c. İstisna
d. Harcaması
e. Tatil
Cvp B
2. Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken konunun aynı veya başka vergi
kanunlarınca vergi dışı bırakılmasına….denir.Boş bırakılan kısım aşağıdakilerden
hangisi ile doldurulacaktır?
a. Ayrıcalık
b. Muafiyet
c. İstisna
d. Harcama
e. Tatil
Cvp C
3. Bir ülkenin ödediği vergi toplamının milli gelirine (GSYH) oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. toplam vergi yükü
b. bireysel vergi yükü
c. toplam vergi harcaması
d. bireysel vergi harcaması
e. sektörel vergi harcaması
Cvp A
4. Ödenecek vergi tutarının belirlenmesi için vergi matrahına uygulanan oran veya
ölçülere ne denir?
a. Matrah
b. Tarh
c. Tahakkuk
d. Tahsil
e. Tarife
Cvp E
5. Kişinin, kendisinin ve ailesinin yaşamını asgari düzeyde sürdürebilmesi için gerekli
gelirin vergilendirilmemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
a. En az geçim indirimi
b. Muafiyet
c. İstisna
d. Harcaması
e. Tatil
Cvp A
6. Aşağıdakilerden hangisi ödeme gücüne ulaşmada yararlanılan tekniklerden değildir?
a. En az geçim indirimi
b. Muafiyet
c. Ayırma ilkesi
d. İstisna
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e. Tarh
Cvp E
7.Kişinin yaşamı boyunca ödediği verginin, yaşamı boyunca elde ettiği gelirine
oranlanmasıyla elde edilen vergi yükü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yaşam boyu vergi yükü
b. Net vergi yükü
c. Brüt vergi yükü
d. Sektörel vergi yükü
e. Bölgesel vergi yükü
Cvp A
8. Vergi matrahındaki artmaya bağlı olarak vergi oranının arttığı tarifeye…. denir.Boş
bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle doldurulacaktır?
a. Azalan oranlı tarife
b. Artan oranlı tarife
c. Sabit oranlı tarife
d. Düz oranlı tarife
e. Çoğalarak azalan oranlı tarife
Cvp B
9. Muafiyet ve istisnaların sonucu olarak vergi gelirlerinde meydana gelen azalma
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
a. Vergi geliri
b. Kamu harcamaları
c. Vergi harcamaları
d. Vergi erozyonu
e. Vergi arbitrajı
Cvp C
10.Bireyin ödediği vergiden elde ettiği kamusal fayda ve yansıtılan vergi düşüldükten sonra
gelirine oranlanmasıyla bulunan vergi yükü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yaşam boyu vergi yükü
b. Net vergi yükü
c. Brüt vergi yükü
d. Sektörel vergi yükü
e. Bölgesel vergi yükü
Cvp B
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BÖLÜM 7
BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Vergileme ve Gelir Dağılımı
Vergi Yansıması
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BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
1)Vergileme sürecinde adalet nasıl sağlanır?
2)Vergi tarife türleri nelerdir?
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BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Vergi tarife türleri ve vergileme
Vergilemede Adalet ve
sürecinde adaleti sağlamada Ders notu, sunum, ders
Vergi Tarife Türleri
kullanılan yöntemleri bilir
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ANAHTAR KAVRAMLAR




Vergilemede Adalet
Vergi Tarifeleri
Vergileme İlkeleri
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7. VERGİLEMEDE ADALET

Bir gün Robin Hood ve arkadaşları Sherwood Ormanında geyik avlamış ateşte pişiriyorlardı.
Çok neşeliydiler. Şakalaşıyor, kahkahalar atıyorlardı. On dakika sonra ağaçların arkasından
çıkıp gelen bir atlı göründü. (Gelen Wilbur’du.) Neşe içinde karınlarını doyururlarken Wilbur
geliş amacını anlattı:
‘Bildiğiniz gibi bölge valisi halktan zorla topladığı haksız vergilerin önemli bir bölümünü
Kralın kardeşi John’a rüşvet olarak gönderiyor. Duyduğuma göre vergilerin tümünü altına
çevirtmiş. İki gün sonra saraya bizzat götürecekmiş’…..
’Altınları hem örgütümüzün güçlenmesi hem de yoksullar için mutlaka ele geçirmeliyiz.’
dedi Robin Hood.
Altınları ele geçiren Robin Hood vali’ye yazılmış bir not bıraktı:
‘Sayın Vali, içiniz rahat olsun lütfen, altınları çok daha hayırlı işlerde kullanacağımızdan
emin olabilirsiniz. Teşekkürler. Robin Hood.’

Vergiler kamu harcamalarını karşılamanın yanı sıra ekonomik ve sosyal amaçların
gerçekleşmesi için de toplanmaktadır. Verginin, dolayısıyla, mali ve mali olmayan fonksiyonları bulunmaktadır. Verginin mali fonksiyonu geleneksel fonksiyonu, mali olmayan
fonksiyonları ise yeni fonksiyonlarıdır. Mali olmayan fonksiyonlarda vergi bir takım iktisadi
ve sosyal amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır.
İktisadi kararları ve davranışları olumlu veya olumsuz yönde etkilemeyen vergilere tarafsız
vergi (veya nötr vergi) denir. İktisadi kararları ve davranışları olumlu veya olumsuz yönde
etkileyen vergilere müdahaleci vergi denir. Klasik iktisat yaklaşımında tarafsız vergi savunulurken, Keynezyen iktisat ve bunu izleyen yaklaşımlarda ise müdahaleci vergi savunulmaktadır.
Vergiden beklenen mali ve mali olmayan fonksiyonların gerçekleşebilmesi için vergilerin
seçiminde ve uygulanmasında göz önünde bulundurulması gereken ilkelere vergileme prensipleri denir.

Adam Smith’den başlayarak ideal bir vergi sisteminin özellikleri ilgi konusu olmuştur. İdeal
bir vergi sisteminin temel özellikleri şunlar olmalıdır:
 Adalet: Vergilemede yatay ve dikey eşitlik sağlanmalıdır.
 Ekonomik etkinlik: Vergi sistemi ekonominin verimlilik kuralına göre işlemesini
engellememeli, ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesini olumsuz etkilememelidir.
Bu iki temel prensibi destekleyici yardımcı ilkeler şunlardır:
 Kesinlik: Vergilerin ödeme şekli ve zamanı önceden belli olmalıdır.
 Uygunluk: Vergiler mükellefe en az rahatsızlık verecek şekilde alınmalıdır. Örneğin
çiftçilerden vergi bahar aylarında alınmamalıdır.
 İktisadilik: Vergi uyum maliyeti düşük olmalıdır.
 Basitlik: Mükelleflerinin vergi kurallarını kolay öğrenerek, bunlara uyum sağlayabilmesi ve
gelir idaresinin etkili bir şekilde yönetebilmesi için vergi kanunları basit olmalıdır.
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 Şeffaflık ve Öngörülebilirlik: Mükellefler verginin varlığını, nasıl ve ne zaman kendilerinden alınacağını bilmelidir.
 Tarafsızlık/Nötr Olma: Vergi sisteminin mükellefin ekonomik davranışları (tüketim,
tasarruf, yatırım, vb.) kararları üzerindeki etkisi minimum olmalıdır.
Vergilemede devletin harcamalarını finanse etmeye yetecek gelir toplanırken adaletin ve
etkinliğin sağlanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu iki vergileme prensibi aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir. Ekonomik etkinlik prensibinin açıklanması diğer bölümlere bırakılarak,
bu bölümde adalet prensibi açıklanmaktadır.
Tablo 7.1. Vergilemede adalet ve etkinlik prensipleri
Amaç
politika
Adalet

 Verginin yatay ve dikey eşitliğe katkıda bulunması gerekir.
 Verginin kişilerin katlandıkları fedakarlığı
dikkate
alması gerekir.

Ekonomik

 Mali: Bir verginin mali açıdan etkin
olabilmesi için
verimli, istikrarlı ve esnek olması gerekir.

Etkinlik

 İktisadi: Bir verginin iktisadi açıdan etkin
olabilmesi için verginin kaynaklarını
kurutmaması ve verginin rekabet koşullarını
en az şekilde etkilemesi gerekir. Vergilerin
bireylerin çalışmasına engel olmaması ve
ekonomik kararlarını etkilememesi (veya en
az
etkilemesi) gerekir.

Bir vergi sisteminin adalete katkıda bulunabilmesi için durumları aynı olan mükellefler aynı
şekilde vergilenmelidir. Ödeme güçleri aynı olan mükelleflerin aynı tutarda vergi ödemesine
yatay eşitlik denir. Eğer bir vergi mükellefi bir diğerinden daha yüksek bir ödeme gücüne
sahipse daha fazla vergi ödemesi ise dikey eşitlik olarak kabul edilir. Dikey eşitlik az
kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını gerektirir. Dikey eşitlik gelirleri ve
servetleri yüksek olan mükelleflerin düşük olanlara oranla daha fazla vergi ödemesi ile gerçekleşir. Yatay eşitlik ise aynı durumda olan kişilerin aynı oranlarda vergilendirilmesidir.
Bir vergi sistemi hem yatay eşitliği, hem de dikey eşitliği sağlayabiliyorsa vergi adaleti
sağlanmış kabul edilir. Eşitlik ile adalet günlük dilde aynı anlamda kullanılabilmektedir. Ancak
farklı olanlara eşit davranmak adaleti sağlamaz. Diğer bir anlatımla, eşitliği sağlamak adaleti
sağlamayabilir. Örneğin, vergilemede dikey eşitliği sağlamak için farklı ödeme gücü olanlara
eşit davranılmaması gerekmektedir.
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Verginin adil olup olmaması kişinin bakış açısına göre farklı olabilmekte ve farklı
algılanabilmektedir. Hangi yöntemlerle vergi adaletinin gerçekleşeceği konusu tartışmalıdır.
Çünkü adalet kavramı kişiden kişiye, zamandan zamana değişebilen sübjektif niteliktedir.
Verginin adil olup olmamasına yönelik değerlendirme yapılırken, bir mükellefin muhatap
oldukları tek bir vergi değil (örneğin gelir vergisi) yüklendikleri tüm vergi ve benzeri mali
yükümlülükler dikkate alınmalıdır.
Vergilemede adaletin sağlanabilmesi için, mükelleflerin vergi ödeme gücünün belirlenmesi
bakımından vergi sonucu katlanacakları fedakârlığın dikkate alınması gerekir. Üç farklı
fedakârlık görüşü vardır:
 Eşit mutlak fedakârlık: Her bireyin toplam faydasındaki azalışın aynı düzeyde olmasıdır.
 Eşit oranlı fedakârlık: Her bir birey için (bireysel faydadaki azalış / toplam fayda) oranının
eşit olmasıdır.
 Eşit marjinal fedakârlık: Her bir birey için verginin bireylerin gelirini, gelirin marjinal
faydasının herkes için eşit olduğu noktaya kadar, azaltmasına denir.
Mükelleflerin vergi ödeme gücünün belirlenmesi bakımından vergi sonucu katlanacakları
fedakârlığın dikkate alınması teorik olarak iddia edilebilir. Ancak gerçek hayatta fedakârlığın
ölçümünde kullanılacak faydanın ölçümünün güç olmasından dolayı fedakârlık görüşlerinin
uygulanması mümkün görünmemektedir. Bu yüzden hangi fedakârlık görüşünün uygulanmasının ‘ideal’ olduğu tartışılan bir konudur.

7.1. VERGİLEMEDE ADALETİ SAĞLAMADA YARARLANILAN YÖNTEMLER
Vergilemede adaleti sağlamada en az geçim indirimi, ayırma ilkesi,
tarifeler ve
muafiyet/istisnalardan yararlanılmaktadır. Vergi ödeme gücüne ulaşmada yararlanılan teknikler
olarak adlandırılan bu yöntemler aynı zamanda vergi adaletini sağlamada da yardımcı
olmaktadır. Bir vergi sisteminde bu yöntemlerin kullanılmasının nedeni mükelleflerin gerçek
ödeme gücünün ortaya çıkarılmasıdır.
Modern vergi sistemlerinde vergilemede fayda prensibinden daha fazla ödeme gücü ilkesi
kullanıldığı için ödeme gücünün ‘belirlenmesi’ hayati bir öneme sahiptir. Vergi ödeme gücünün
doğru tespiti ise vergi adaletini sağlamada olumlu bir katkı sağlayacaktır.
Devletler gelir dağılımındaki dengesizlikleri azaltabilirler, tamamen ortadan kaldıramazlar.
Benzer bir şekilde vergilemede adaletin tamamen gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ancak
devletler vergilemede adaleti olabildiğince artıracak bir takım yöntemlerden yararlanarak daha
adil bir vergi sistemi kurabilirler.
Vergi adaletini sağlamada yararlanılan dört yöntem bir ülkede birlikte kullanılabileceği gibi,
biri ve/veya bir kaçı birlikte kullanılabilir. Vergilemede dikey adaletin sağlanabilmesi için vergi
ödeme gücü fazla olanın az olana göre daha fazla vergi ödemesi gerekir veya tersi. Muafiyetler,
asgari geçim indirimi ve ayırma kuramı kullanılarak vergi ödeme gücü az olanın (örneğin engelliler gibi) fazla olana göre daha az vergi ödemesi sağlanabilir. Vergi tarifelerinden artan
oranlı tarife de vergi ödeme gücü fazla olanın az olana göre daha fazla vergi ödemesini sağlamaktadır.
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7.2. VERGİLEMEDE ARTAN ORANLILIĞIN ÖLÇÜLMESİ
Vergilemede dikey adaletin sağlanabilmesi için artan oranlı vergi tarifesinin uygulanması
önerilmektedir. Bir verginin artan oranlı olup olmadığına karar verebilmek için ortalama vergi
oranı ile matrah arasındaki ilişkiye bakılması gerekir. Eğer matrahla birlikte ortalama vergi
oranı da artıyorsa uygulanan tarife artan oranlıdır.
Vergi oranı, vergi borcunu hesaplayabilmek için vergi matrahına uygulanan sayısal ölçüdür.
Ortalama vergi oranı ödenen vergin matraha bölünmesi ile bulunan orana denir. Ortalama vergi
oranı şu şekilde hesaplanmaktadır:
vergi
Ortalama Vergi Oranı =
matrah
V
kısaltmalarıyla OVO =
M
Örneğin ödenen vergi=100 TL, matrah= 1.000 TL ise,
100
OVO =
= 0,10 (%10)
1000
Yasal vergi oranı vergi kanunlarında belirtilen vergi oranı iken, efektif vergi oranı ödenen
vergiden varsa bir takım indirimler (muafiyet, istisnalar, vb.) düşüldükten sonra ödenen
verginin matraha bölünmesiyle ulaşılan orandır.
Efektif Vergi Oranı =

vergi - indirim
matrah

Örneğin, ödenen matrah 1.000 TL ve yasal vergi oranı %10 iken vergiden 20 TL indirim
yapılması durumunda efektif vergi oranının hesaplanması şu şekilde olacaktır:
Efektif Vergi Oranı = [(100-20)÷1000] = 0,08 (%8)
Bir verginin artan oranlı olup olmadığına karar verebilmek için ortalama vergi oranının yanı
sıra kullanılan diğer bir gösterge marjinal vergi oranıdır. Marjinal vergi oranı elde edilen ilave
gelir için ödenen ilave vergiye denir. Diğer bir tanıma göre, marjinal vergi oranı gelirde
meydana gelen bir birim artışın vergide ne kadar artış yarattığını gösteren orandır. Marjinal
vergi oranı şu şekilde hesaplanmaktadır:
vergi 1  vergi 0
Marjinal Vergi Oranı =
matrah 1  matrah 0
0: başlangıç değeri
1: başlangıç değerinden bir sonraki değer
Kısaltmalarıyla:
MVO =

V1  V0
M1  M 0

MVO’nun farklı bir gösterimi ise şudur:
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MVO =

ΔV
ΔM

 = değişme miktarı
Örneğin, vergi miktarı 100 iken 120’ye; vergi matrahı 1.000 TL’den 1.500 TL’ye artarsa:
MVO =

20
120  100
=
= 0,04 (%4)
1500  1000 500

7.3. VERGİ TARİFE TÜRLERİ ve ADALET
Uygulanan vergi tarifesine bağlı olarak ortalama vergi oranı ve marjinal vergi oranının
değişmesi, tarife yapısının vergilemede adaleti sağlamada önemli bir işlevinin olduğunu
gösterir. Tarifelerin ortalama vergi oranı ve marjinal vergi oranını nasıl belirlediği aşağıda
sırasıyla açıklanmaktadır.
7.3.1 Sabit miktarlı vergi tarifesi
Vergi matraha bakılmadan önceden saptanmışsa (maktu ise) matrah büyüdükçe ortalama vergi
oranı azaldığı tarifeye sabit miktarlı vergi tarifesi denir. Sabit miktarlı vergi tarifesi aşağıdaki
tabloda bir örnekle sunulmuştur. Matrah artarken, vergi sabit kalmaktadır. Sabit miktarlı vergiyi
rakamlarla örneklendirirsek, matrah artarken OVO’nun azaldığını görüyoruz. Bundan dolayı
bu tarifeye, tersine artan oranlı tarife (ric’i vergi tarifesi) de denir. Sabit miktarlı vergi tarifelerinde, vergide bir değişiklik olmadığı için MVO sıfır olarak hesaplanır.
Dikkat: Aksi belirtilmedikçe, kitabımızdaki örnek tablolardaki
tarife dilimleri, matrahlar ve oranların tümü hayalidir, eğitim amaçlı olarak hazırlanmıştır.
matrah
4.000
6.000
20.000

vergi
1.000
1.000
1.000

OVO
%25
%16
%5

MVO
0
0

7.3.2 Azalan oranlı vergi tarifesi
Azalan oranlı verginin tanımı kaynaklarda farklı yapılmaktadır. Bunlardan en fazla bilinenleri
şunlardır:
i) Ortalama vergi oranı azalırken vergi hasılatının artması durumuna azalan oranlı vergi denir.
ii) Matrah artarken vergi oranının azalması durumuna azalan oranlı vergi tarifesi denir.
Bu iki tanımı teyit edecek bir örnek aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Bu tabloda da görüldüğü
gibi azalan oranlı vergi tarifesinde OVO ve MVO azalmaktadır.

oran
%10
%8

matrah
20
30

ödenecek vergi
2
2,4
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OVO
%10
%8

MVO
%4

%6

50

3

%6

%3

7.3.3 Düz oranlı vergi tarifesi
Vergi oranının matrahın sabit bir yüzdesi olması durumundaki tarifeye, düz oranlı vergi
tarifesi denir. Düz oranlı vergi tarifesinde matrah ile vergi paralel artmakta, ancak vergi
artarken oran sabit kalmaktadır. Rakamla düz oranlı vergi tarifesini örneklendirirsek, bu
tarifede OVO ile MVO’nun sabit ve birbirine eşit olduğu görülmektedir.
oran

matrah

ödenecek
vergi

OVO

MVO

%10

4.000

400

%10

-

%10

6.000

600

%10

%10

%10

20.000

2.000

%10

%10

7.3.4 Artan oranlı vergi tarifesi
Matrahın büyümesi ile birlikte oranında büyüdüğü vergi tarifesine artan oranlı vergi tarifesi
denir. Artan oranlılığın uygulanması gelir vergisi gibi dolaysız vergilerde mümkündür. KDV
gibi dolaylı vergilerde ise artan oranlılığı uygulamak vergiden kaçınmanın önüne
geçilemeyeceği için mümkün değildir. Artan oranlı tarifeler basit ve dilimli artan oran olmak
üzere ikiye ayrılır.
a) Basit Artan Oranlılık
Basit artan oranlı tarifede matrah hangi dilime dahilse, o dilimin oranı ile çarpılarak ödenecek
vergi bulunur. İzleyen tabloda basit artan oranda farklı matrahlar için ödenecek vergi miktarları,
OVO ve MVO’ları sunulmuştur.
dilimler

oran matrah ödenecek
vergi

OVO

MVO

0 – 5.000

%5

4.000

200

%5

-

5.001 – 10.000

%10

6.000

600

%10

%20

3.000

%15

%17

10.001 – 50.000 %15 20.000

b) Dilimli Artan Oranlılık
Dilimli artan oran tarifesinde, matrah dilimlere paylaştırılır. Dilime düşen pay, o dilimin oranı
ile çarpılır. Matrahta üst dilime taşan miktar, o dilimin oranı ile çarpılır. Türkiye’de gelir
vergisinde dilimli artan oranlı tarife kullanılmaktadır. Dilimli artan oran tarifesi ile daha fazla
kazanan daha fazla vergi ödemekte, az kazanan daha az vergi ödemektedir. OVO, dolayısıyla,
vergide dikey adaletin sağlanıp sağlanmadığı yönünde kullanılacak birinci göstergedir. Eğer
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matrah artarken OVO da artıyorsa vergide dikey adaletin sağlanmasına yönelik vergi politikası
izlenmektedir.
Örneğin, 6.000 ve 20.000 TL’nin dilimli artan oran tarifeye göre ödenecek vergileri, OVO ve
MVO’ları şu şekilde hesaplanabilir:
dilimler

oran matra
h

0 – 5.000

%5

5.001 –
10.000

%10

ödenecek vergi

OVO MV
O

6.000 [(5000*0,05=250 %5,8
)+

-

(1000*0,10=100)
]
= 350
10.001 –
50.000

%15 20.000 [(5000*0,05=250 %11, %13
)+
2
,5
(5000*0,10=500)
+
(10000*0,15=15
00)]
= 2.250

Dilimli artan oranlı tarifede matrah arttıkça MVO da artar. MVO gelirdeki son birim artış için
ödenen ilave vergiyi göstermektedir. MVO’nun artması matrahtaki (gelirdeki) ilave her artışın
daha yüksek oranda vergilendirildiğini göstermektedir. Daha fazla gelir elde edenin gelirindeki
artıştan daha fazla bir artışla vergi ödediğini bize MVO göstermektedir. Bu yüzden vergide
dikey adaletin sağlanıp sağlanmadığı yönünde MVO bir gösterge olarak kullanılabilir.
OVO ödenen verginin matraha oranını gösterir. OVO vergi mükellefinin gelirinden vergi için
ne kadar fedakârlık yaptığını gösterir. OVO arttıkça vergi mükellefinin katlandığı fedakârlık ve
dolayısıyla vergi yükü artar.

MVO vergi tarifesinin esnekliği hakkında bilgi verir, MVO arttıkça esneklik artmaktadır. MVO
arttıkça kişiler yüksek gelirlerinden dolayı daha yüksek vergi dilimlerinden vergi ödemek
zorunda kalırlar. Bunun sonucu olarak da, kişilerin daha çok çalışma ve daha fazla gelir elde
etme istekleri azalacaktır. İzleyen bölümlerde bahsedilecek olan verginin refah kaybının büyüklüğü de MVO ile ölçülebilir. İki vergi tarifesinden MVO‘su daha yüksek olan tarife daha
fazla verginin refah kaybı meydana getirmektedir.
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Özetle, ortalama vergi oranı, marjinal vergi oranı ve uygulanan vergi tarifesinden arasında ilişki
bulunmaktadır. İzleyen tabloda bu bağlantılar özetlenmiştir.

Tarife

OVO

MVO

Düz oran

sabit

sabit

Sabit miktarlı

azalır

sıfır

Azalan oran

azalır

azalır

Dilimli artan oran

artar

artar

Basit Artan Oran ile Dilimli Artan Oranın karşılaştırması
Yukarıdaki örnek tarife kullanılarak basit artan ile dilimli artan oranlılık arasındaki temel
farklılıklar gösterilmektedir.
Basit Artan Oran

Matrah

Ödenecek
vergi

Dilimli Artan Oran

OVO MVO

Ödenecek
vergi

OVO

MVO

4.000

200

%5

-

200

%5

-

6.000

600

%10

%20

350

%5,8

%7,5

20.000

3.000

%15

%17

2.250

%11,2 %13,5

Dilimli artan oranda mükellef, basit artan orana göre daha az vergi öder. Dilimli artan
oranda OVO ve MVO daha düşüktür. Dolayısıyla dilimli artan oran mükellef lehinedir.
Basit artan oran marjinal artışlara sert tepki verdiği için mükellef aleyhinedir. Bu yüzden
basit artan oran sistemine ‘sert köşe basamak’ olarak adlandırılır. Dilim sınırlarındaki matrah artışlarının hakkaniyetsiz bir şekilde vergilendirilmesi basit artan oran sisteminin en
önemli dezavantajıdır. Bu nedenle de mükellef aleyhine olduğu için vergi sistemlerinde
tercih edilmemektedir.
Mükellef A, 5.100 TL matraha sahipken yukarıdaki tarifeye göre, basit artan ve dilimli
artan orana göre ödeyeceği vergi:

dilimler

oran matrah

basit artan
oran

dilimli artan oran

ödenecek
vergi

ödenecek
vergi
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0 – 5.000

%5

-

5.001 –
10.000

%10

5.100

-

[(5000*0,05=250)+

5100*0,10=
510

(100*0,10=10)]=
260

Sonuçta görüldüğü gibi, mükellef 5.100 TL matrah için basit artan oranda 510 TL öderken,
dilimli artan oranda 260 TL ödemektedir. Matrah 5.000 TL olsa idi sonuç şu olacaktır:
basit artan oran

dilimli artan oran

dilimler

oran

matrah

ödenecek vergi

ödenecek vergi

0 – 5.000

%5

5.000

250

250

250

250

toplam

Görüldüğü gibi mükellef 5.000 TL matrah için basit artan oran ve dilimli artan oranda aynı
vergiyi öder. Ancak basit artan oranlılıkta mükellef matrahta 100 TL’lik bir artış nedeniyle
ilave 260 TL vergi ödemek zorunda kalmaktadır. Basit artan oranda dilim sınırlarına yakın
artışlar bu şekilde bir üst dilimin oranından hesaplandığı dilimli artan orana göre aşırı bir
şekilde vergilendirilmektedir.
Soğuk artan oranlılık (soğuk progresyon):
Yüksek enflasyonun olduğu ülkelerde, artan oranlı gelir vergisi tarifesi uygulanması
durumunda matrah enflasyon nedeniyle artar. Sonuçta matrahlar vergi oranı daha yüksek
üst dilimlerden vergilendirilir. Buna soğuk artan oranlılık denir.
Gizli Artan Oranlılık
Esasta sabit oranlı (KDV gibi) bir vergi için eşit miktarda indirim yapılırsa, sabit oranlı tarife
gizli artan oranlılığa dönüşür.

indirim

orana
esas
matrah

oran vergi

esas matraha
nazaran oran

5.000

3.000

2.000

%10 200

%4

10.000

3.000

7.000

%10 700

%7

20.000

3.000

17.000

%10 1.700

%8,5

esas
matrah

Artan oranlı vergilerde zayıf ve güçlü artan oranlılık
Artan oranlı bir verginin yapısını yükseklik farkı ve uzunluk farkı etkilemektedir. Artan oranlı
vergilerin zayıf veya güçlü oranlı olmasının yanı sıra basamak genişliği ve basamaklar arası
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artış oranı da tarifenin sonucunu etkilemektedir. Tarife içindeki en yüksek dilim ile en düşük
dilim arasındaki farka uzunluk farkı denir. Uzunluk farkı hesaplanırken dilimlerde yer alan sıfır
(0) en küçük değer olarak kabul edilmez. Bir tarifedeki en yüksek oran ile en düşük oran arasındaki farka yükseklik farkı denir.
Dilimler

Oran

(uzunluk farkı)

(yükseklik farkı)

0 – 5.000

%5

5.001 – 10.000

%10

10.001 – 50.000

%15

Örneğin yukarıdaki tarife için:
uzunluk farkı = [50.000-5.000=45.000]
yükseklik farkı = [15-5=10]
Yükseklik farkı sabitken, uzunluk farkı arttıkça ortaya çıkan tarifeye zayıf artan oranlı tarife
denir. Uzunluk farkı sabitken, yükseklik farkı arttıkça ortaya çıkan tarifeye güçlü artan oranlı
tarife denir.
Bir artan oranlı vergi tarifesinin zayıf artan oranlı veya güçlü artan oranlı olup olmadığına karar
verebilmek için, başka bir artan oranlı tarife ile karşılaştırma yapmak gerekmektedir.
Karşılaştırma sonucunda uzunluk ve yükseklik farklarının OVO ve MVO’lar üzerinde nasıl bir
etki yaptığı karşılaştırmalı olarak gösterilebilir ve üzerinde artan oranlılığın yapısı hakkında
yorum yapılabilir.

Uzunluk ve yükseklik farkları farklı olan iki artan oranlı tarifenin OVO ve MVO’ları farklı
olacağı için bu tarifelerin vergilemede dikey adaleti sağlamadaki etkileri de doğal olarak farklı
olmaktadır. Bu nedenlerle vergide dikey adaleti geliştirecek bir vergi tarifesi oluşturulurken
OVO ve MVO’lar kadar uzunluk ve yükseklik farklarının da dikkate alınması gerekmektedir.

Zayıf artan oranlılığı belirleyen uzunluk farkıdır. Güçlü artan oranlılığı belirleyen yükseklik
farkıdır. Bazı kaynaklarda ‘zayıf artan oran’ yerine ‘yumuşak artan oran’; ‘güçlü artan oran’
yerine ‘sert artan oran’ kavramları kullanılmaktadır.
7.3.5 Düz oranlı ile artan oranlı vergi tarifelerinin karşılaştırılması
Düz oranlı vergi tarifesinde tek bir oran kullanılır. Artan oranlı vergi tarifesi olabilmesi için
birisi sıfır olan en az iki oranın tarifede yer alması yeterlidir. Düz oranlı tarife ile artan oranlı
tarife aynı vergide aynı anda kullanılamaz, bu nedenle iki tarife birbirlerinin alternatif
maliyetidir.
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Modern ülkelerin büyük çoğunluğunda gelir vergisinde artan oranlı tarife kullanılırken, bazı
ülkelerde düz oranlı tarife kullanılmaktadır. Her iki tarifenin de avantaj ve dezavantajları
bulunmaktadır. Aşağıda sunulan hayali örnekle düz oranlı ve artan oranlı vergi tarifelerinin
karşılaştırması yapılacaktır. Varsayalım ki, bir ülkede 10 mükellef vardır, Maliye Bakanlığı
bürokratları gelir vergisinde uygulanmak üzere aşağıdaki iki tarifeyi hazırlamışlar ve bakana
önermişlerdir.

Düz oranlı tarife
Asgari
indirim
Vergi oranı

Artan oranlı tarife

geçim 2.000 Asgari
indirimi
%25

geçim 1.100

0 - 2.000

%15

2.001- 4.000

%20

4.001- 6.000

%25

6.001 ve üzeri

%30

Hem düz hem de artan oranlı tarife de asgari geçim indirimi uygulanacaktır. Artan oranlı
tarifede daha düşük bir asgari geçim indirimi tasarlanmıştır. Bu tercihin nedeni artan oranlı
tarife ile düz oranlı vergi tarifesinin getireceği vergi yüklerinin dengelenmek istenmesidir.

Ülkede yer alan 10 mükellefe ait hesaplanmış vergi miktarları, ortalama vergi oranları ve
bunların toplam /ortalamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda yer alan rakamlar hangi
tarife kullanılırsa kullanılsın sonuçta ülkede hemen hemen aynı miktarda vergi toplanacağı
sonucunu vermektedir. Her iki tarife sonucunda ortalama vergi oranının da eşit olduğu
gözlenmektedir. Vergi miktarı ve ortalama vergi oranları her mükellef için ayrıdır ve bu
rakamlar ülkedeki vergi yükünün nasıl paylaşıldığını da göstermektedir.
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Düz
oranlı
tarife,

Artan
oranlı
tarife,

vergi

vergi

1.000

0

0

0

0

2.000

0

135

0

6,8

3.000

250

285

8,3

9,5

4.000

500

480

12,5

12

5.000

750

680

15

13,6

6.000

1000

925

16,7

15,4

7.000

1250

1175

17,9

16,8

8.000

1500

1470

18,8

18,4

9.000

1750

1770

19,4

19,7

10.000

2000

2070

20

20,7

toplam/

9000

8990

16,36

16,35

matrah

Düz
oranlı
tarife,

Düz
oranlı
tarife,

OVO (%) OVO (%)

ortalama

Aşağıdaki iki şekil hem düz oranlı tarife hem de artan oranlı tarifenin sonucunda matrah
artarken verginin arttığını ve matrah artarken ortalama vergi oranının arttığını göstermektedir.
Dolayısıyla her iki sistem de artan oranlı etkiye sahiptir. Bu ülkede gelir sahiplerini düşük, orta
ve yüksek gelirli olmak üzere üç gruba ayırdığımızda, aşağıdaki şekillerden elde edilen
bulgulara göre düz oranlı ve artan oranlı tarife arasında şu ilişkiler tespit edilmiştir.

Düşük gelir grubu

Orta gelir grubu

Vergi

OVO

MVO

Matrah

Matrah

Matrah

ilişkisi

ilişkisi

ilişkisi

Düz
oran<

Düz
oran<

Düz
oran<

Artan
oran

Artan
oran

Artan
oran

Düz
oran>

Düz
oran>

Düz
oran>
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Yüksek gelir grubu

Artan
oran

Artan
oran

Artan
oran

Düz
oran<

Düz
oran<

Düz
oran<

Artan
oran

Artan
oran

Artan
oran

Şekil 7.1. Düz ve artan oranlı tarifede vergi matrah ilişkisi

vergi
artan oranlı tarife
2000
düz oranlı tarife

1500
1000
500
2000

6000
matrah

1000
0

Şekil 7.2. Düz ve artan oranlı tarifede ortalama vergi oranı matrah ilişkisi

artan oranlı tarife

OVO

20
15

düz oranlı tarife

10
5
2000

6000
matrah

1000
0

‘Düz oranlı ve artan oranlı vergi tarifelerinden hangisi daha fazla artan oranlıdır?’ Bu soruya
kesin bir cevap verilemez. Düşük gelir grubunda düz oranlı tarife artan oranlı tarifeden daha
fazla ‘artan oranlıdır’. Ancak, yüksek gelir grubunda artan oranlı tarife düz oranlı tarifeden daha
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fazla ‘artan oranlıdır’. Düz oranlı tarife ile artan oranlı tarifenin etkileri karşılaştırırken şunlar
da dikkate alınmalıdır:

- tarifenin vergi mükellef sayısını artırıp artırmadığı,
- tarifenin düşük ve yüksek gelirlileri nasıl etkilediği,
- tarifenin idari maliyetlerini nasıl etkilediği,
- tarifenin yatırım, tüketim ve tasarruf kararlarını nasıl etkilediği,
- tarifenin vergi hasılatını artırıp artırmadığı.

Şekil 7.3. Düz ve artan oranlı tarifede marjinal vergi oranı matrah ilişkisi

MVO

artan oranlı tarife

35
25
düz oranlı tarife

15
5
2000

6000
matrah

1000
0

Gelir vergisinde adaleti sağlama nedeniyle artan oranlı tarife tercih edilmektedir. Tüketim
vergilerinde hem ekonomik etkinlik nedeni, hem de artan oranlı tarifenin tüketim vergilerinde
uygulanmasındaki ‘teknik’ zorluk nedeniyle düz oranlı tarife kullanılmaktadır. Yukarıda
açıklandığı gibi düz oranlı tarife ile artan oranlı tarifenin farklı senaryolarla hazırlanması
durumunda düz oranlı vergi tarifesi de vergi hasılatı, ortalama vergi oranı, marjinal vergi oranı
üzerinde artan oranlı vergi tarifesinin etkisine benzer sonuçlar elde edilebilmektedir.
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UYGULAMALAR
Vergileme sürecinde adaleti sağlamada kullanılan yöntemlerin işlerliğini tartışınız.

BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENDİK ÖZETİ
Verginin mali fonksiyonu geleneksel fonksiyonu, mali olmayan fonksiyonları ise yeni
fonksiyonlarıdır. Mali olmayan fonksiyonlarda vergi bir takım iktisadi ve sosyal amaçların
gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır.
İktisadi kararları ve davranışları olumlu veya olumsuz yönde etkilemeyen vergilere tarafsız
vergi (veya nötr vergi) denir. İktisadi kararları ve davranışları olumlu veya olumsuz yönde
etkileyen vergilere müdahaleci vergi denir. Klasik iktisat yaklaşımında tarafsız vergi savunulurken, Keynezyen iktisat ve bunu izleyen yaklaşımlarda ise müdahaleci vergi savunulmaktadır.
 Adalet: Vergilemede yatay ve dikey eşitlik sağlanmalıdır.
 Ekonomik etkinlik: Vergi sistemi ekonominin verimlilik kuralına göre işlemesini
engellememeli, ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesini olumsuz etkilememelidir.
Bu iki temel prensibi destekleyici yardımcı ilkeler şunlardır:
 Kesinlik: Vergilerin ödeme şekli ve zamanı önceden belli olmalıdır.
 Uygunluk: Vergiler mükellefe en az rahatsızlık verecek şekilde alınmalıdır. Örneğin
çiftçilerden vergi bahar aylarında alınmamalıdır.
 İktisadilik: Vergi uyum maliyeti düşük olmalıdır.
 Basitlik: Mükelleflerinin vergi kurallarını kolay öğrenerek, bunlara uyum sağlayabilmesi ve
gelir idaresinin etkili bir şekilde yönetebilmesi için vergi kanunları basit olmalıdır.
 Şeffaflık ve Öngörülebilirlik: Mükellefler verginin varlığını, nasıl ve ne zaman kendilerinden alınacağını bilmelidir.
 Tarafsızlık/Nötr Olma: Vergi sisteminin mükellefin ekonomik davranışları (tüketim,
tasarruf, yatırım, vb.) kararları üzerindeki etkisi minimum olmalıdır.
Bir vergi sisteminin adalete katkıda bulunabilmesi için durumları aynı olan mükellefler aynı
şekilde vergilenmelidir. Ödeme güçleri aynı olan mükelleflerin aynı tutarda vergi ödemesine
yatay eşitlik denir. Eğer bir vergi mükellefi bir diğerinden daha yüksek bir ödeme gücüne
sahipse daha fazla vergi ödemesi ise dikey eşitlik olarak kabul edilir. Dikey eşitlik az
kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını gerektirir. Dikey eşitlik gelirleri ve
servetleri yüksek olan mükelleflerin düşük olanlara oranla daha fazla vergi ödemesi ile gerçekleşir. Yatay eşitlik ise aynı durumda olan kişilerin aynı oranlarda vergilendirilmesidir.
Vergilemede adaletin sağlanabilmesi için, mükelleflerin vergi ödeme gücünün belirlenmesi
bakımından vergi sonucu katlanacakları fedakârlığın dikkate alınması gerekir. Üç farklı
fedakârlık görüşü vardır:
 Eşit mutlak fedakârlık: Her bireyin toplam faydasındaki azalışın aynı düzeyde olmasıdır.
 Eşit oranlı fedakârlık: Her bir birey için (bireysel faydadaki azalış / toplam fayda) oranının
eşit olmasıdır.
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 Eşit marjinal fedakârlık: Her bir birey için verginin bireylerin gelirini, gelirin marjinal
faydasının herkes için eşit olduğu noktaya kadar, azaltmasına denir.
 Vergi oranı, vergi borcunu hesaplayabilmek için vergi matrahına uygulanan sayısal
ölçüdür. Ortalama vergi oranı ödenen vergin matraha bölünmesi ile bulunan orana denir.
Ortalama vergi oranı şu şekilde hesaplanmaktadır:
vergi

Ortalama Vergi Oranı =
matrah
vergi - indirim
matrah
vergi 1  vergi 0
Marjinal Vergi Oranı =
matrah 1  matrah 0

Efektif Vergi Oranı =

Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith’in vergileme ilkelerinden değildir?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp E

Adalet ilkesi
Kesinlik ilkesi
Uygunluk ilkesi
İktisadilik ilkesi
Sosyallik ilkesi

2. Ödeme güçleri aynı olan mükelleflerin aynı tutarda vergi ödemesine….denir. Boş bırakılan
kısım aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanacaktır?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp A

Yatay Eşitlik
Dikey Eşitlik
Belirlilik ilkesi
Kesinlik ilkesi
Uygunluk ilkesi

3. Eğer bir vergi mükellefi bir diğerinden daha yüksek bir ödeme gücüne sahipse daha fazla
vergi ödemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp B

Yatay Eşitlik
Dikey Eşitlik
Belirlilik ilkesi
Kesinlik ilkesi
Uygunluk ilkesi

4.Her mükellefe yüklenen vergi çeşidinin ve miktarının belirli olmasını, keyfi olmamasını,
koşulların açık ve kesin olması gerektiğini belirten ilke hangisidir?
a. Açıklık ilkesi
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b.
c.
d.
e.
Cvp B

Belirlilik ilkesi
Uygunluk ilkesi
Esneklik ilkesi
İstikrar ilkesi

5. I.Dikey Eşitlik
II.Yatay Eşitlik
III.Eşit Mutlak Fedakarlık
IV.Eşit Oranlı Fedakarlık
V.Eşit Marjınal Fedakarlık
Vergilemede adaletin sağlanabilmesi için, mükelleflerin vergi ödeme gücünün belirlenmesi
bakımından vergi sonucu katlanacakları fedakârlığın dikkate alınması gerekir.
Yukarıdakilerden hangileri bu fedakarlık türlerinden değildir?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp A

I ve II
I ve III
I,II ve III
III,IV ve V
Hepsi

6.Her bir birey için verginin bireylerin gelirini, gelirin marjinal faydasının herkes için eşit olduğu noktaya kadar azaltılması fedakârlık türlerinden hangisiyle ifade edilmektedir?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp E

Dikey
Yatay
Eşit Oranlı
Eşit Mutlak
Eşit Marjinal

7.Vergiler mükellefe en az rahatsızlık verecek şekilde alınması vergilemenin hangi ilkesiyle
bağdaşmaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp C

Adalet ilkesi
Kesinlik ilkesi
Uygunluk ilkesi
İktisadilik ilkesi
Basitlik ilkesi

8. Yüksek enflasyonun olduğu ülkelerde, artan oranlı gelir vergisi tarifesi uygulanması
durumunda matrah enflasyon nedeniyle artar. Bu artış sonucu uygulanan tarife aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Düz oranlı
b. Sabit oranlı
c. Azalan oranlı
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d. Dikey oranlı
e. Soğuk artan oranlı
Cvp E
9.Aşağıdaki tarife için yükseklik farkı ve uzunluk farkı hangi şıkta doğru verilmiştir?
Dilimler
0-10.000
10.000-25.000
25.000-50.000
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp A

Oran
%10
%15
%20

Uzunluk Farkı 40.000- Yükseklik Farkı 10
Uzunluk Farkı 30.000- Yükseklik Farkı 5
Uzunluk Farkı 40.000- Yükseklik Farkı 5
Uzunluk Farkı 45.000- Yükseklik Farkı 10
Uzunluk Farkı 50.000- Yükseklik Farkı 10

10. Vergi borcunu hesaplayabilmek için vergi matrahına uygulanan sayısal ölçü
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp D

Vergi Tarifesi
Vergi Mükellefi
Vergi Matrahı
Vergi Oranı
Vergi Konusu
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BÖLÜM 8
BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Vergileme ve Gelir Dağılımı
Vergi Yansıması ve Türleri
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BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
1)Vergileme sürecinde gelir dağılımında adalet nasıl sağlanır?
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BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Vergileme
süreciyle
Vergileme ve Gelir
dağılımında
adaletin
Dağılımında Adalet
sağlandığını bilir
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gelir
nasıl Ders notu, sunum, ders

ANAHTAR KAVRAMLAR



Vergileme
Gelir Dağılımı
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8. VERGİLEME ve GELİR DAĞILIMI
‘ABD kongresi yat, özel uçak, kürk, mücevherat ve pahalı arabalar üzerine uygulanmak üzere 1990
yılında yeni bir lüks vergisinin alınmasına karar vermişti. Bu yeni vergi ile lüks malları kullanan
zengin kişilerden daha fazla vergi toplanması amaçlanmıştı. Ancak bu verginin uygulamadaki sonucu
yasayı hazırlayanların beklentisinden çok farklı olmuştu. Zenginlerin yat ve benzeri mallara olan
talepleri esnektir ve yat almak yerine tatile gitmek veya malikane satın almak gibi başka şeyler
yapabilirler. Nitekim yatlar üzerine ihdas edilen bu lüks vergisi ile birlikte yat talebi azaldı. Üreticiler
yat alıcılarına vergiyi yansıtamadılar ve ürettikleri yatları satabilmek için fiyat indirimine gittiler.
Sonuçta vergi yükü zenginler üzerinde değil yat üreticileri üzerinde kaldı. Bu tür lüks mal
üreticilerinin, Kongre üyelerini kendilerinin düştüğü zor durumdan haberdar etmeleri ile bu yeni
verginin önemli bir kısmı 1993’de yürürlükten kaldırıldı.’
Musgrave, devletin piyasa ekonomisine müdahalesinin meşruiyetini üç nedene dayandırır:
kaynak tahsisi, gelir dağılımı dengesizliğini düzeltme ve istikrar sağlama. Devletin kaynak
tahsis işlevinin sonucu olarak devlet özel sektörün ya hiç sunmadığı ya da talebi karşılamayacak
kadar sunduğu tam kamusal mallar, yarı kamusal mallar ve erdemli malları sunmaktadır. Tahsis
fonksiyonu gereği özel sektörün kendi başına baş edemeyeceği negatif dışsallıkları devlet
elinde bulundurduğu araçlarla (vergiler, sübvansiyonlar, yasaklar vb. araçlarla) azaltmaya
çalışmaktadır. Piyasa ekonomisi kendi kuralları içinde çalışırken çeşitli nedenlerle problemler
yaşamakta ve krizlerle karşılaşmaktadır. Bu, olağanüstü durumların negatif sonuçlarını
kaldırmak için devletin istikrar fonksiyonudur.
Devletin diğer bir ekonomik işlevi düzenleme fonksiyonudur. Bu işlev bazı kaynaklarda
regülasyon olarak da adlandırılır. Regülasyon müeyyide koyma ve uygulama yetkisine sahip
kamu otoriteleri tarafından oluşturulacak kurallar, teşvikler ve kısıtlamalar yoluyla piyasa
ekonomisinin yönlendirilmesine denir. Gerek ekonominin gerekse toplumun yapısının karmaşık hale gelmesi ve bu nedenle rekabete duyulan ihtiyaç, yeni hizmet alanlarının ortaya çıkması,
özelleştirme sonrası sektörlerin durumu, ekonomilerin meydana getirdiği dışsallıklar
düzenlemeye olan ihtiyacı artırmıştır.
Devletin piyasa ekonomisine meşru kabul edilen diğer bir müdahalesi ise gelir dağılımı
dengesizliğini düzeltme işlevidir. Bu işlevin temel amacı piyasa ekonomisi sonucu olarak
ortaya çıkan gelir dağılımı dengesizliğine müdahale ederek dengesizliği azaltmaya çalışmaktır.
Devletin hiçbir müdahalesi olmadığı durumda piyasa ekonomisi şartları sonucu oluşan gelir
dağılımına ‘birincil gelir dağılımı’ adı verilmektedir. Birincil gelir dağılımına göre üretim sürecine katılan üretim faktörleri, üretim sonucunda kendi faktör paylarını gelir olarak
almaktadırlar. Bu pay, neoklasik iktisat teorisine göre, tam rekabet koşullarının varlığında
faktörlerin marjinal verimliliklerine eşit olmalıdır. Böylece, piyasada belirli bir gelir dağılımı
ortaya çıkar, ancak bu mutlaka adil bir gelir dağılımı değildir. Devlet, bu birincil aşamada gelir
dağılımına bazı araçlarla (asgari ücretin uygulanması vb.) müdahale edebilir. Bunlar, daha çok
yasal düzenlemeler şeklindeki müdahalelerdir. Ancak, devletin gelir dağılımı fonksiyonu, asıl
olarak ikincil düzeyde, yani piyasa gelir dağılımı oluştuktan sonraki aşamada ortaya çıkar.
Devlet, bu aşamada gelir dağılımını vergi ve sübvansiyonlar gibi araçlarla değiştirebilir. Bu
duruma ‘ikincil gelir dağılımı’ adı verilir.
Sosyal demokrat ya da Keynezyen görüşlere göre gelir dağılımını düzeltmek tamamıyla
devletin görevidir ve devlet gelir dağılımını daha eşitlikçi hale getirmek için ekonomiye aktif
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ve bilinçli olarak müdahale etmelidir. Liberal iktisadı savunanlara göre ise gelir dağılımı
meselesi devletin bir meselesi olmamalı ve piyasa ekonomisi kurallarına bırakılmalıdır.
Bireyler arası gelir dağılımı dengesizliğine benzer bir şekilde bölgeler ve sektörler arasında da
gelir farklılıkları bulunabilir. Yukarıda belirtilen gerekçelerle devletler bu gelir farklılıklarına
müdahale edebilir. Sonuç olarak, nispeten eşit gelir dağılımı, toplumsal olarak arzulanan ve
sosyal barışın temini için gereklidir ve vergiler gelir dağılımındaki dengesizliğin azaltılmasında
kullanılan en önemli araçlardandır. Bu nedenlerle bu bölümde vergi ile gelir dağılımı arasındaki
ilişkinin teorisi ortaya konulacaktır.
8.1. VERGİLEME ve GELİR DAĞILIMI
Artan oranlı gelir vergisi, ayırma kuramı, en az geçim indirimi ve muafiyet/istisnalar
kullanılarak vergilemede adalet sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu teknikler yardımıyla fazla
kazanandan (daha fazla ödeme gücü olandan) daha fazla vergi alınması öngörülerek toplumdaki
mevcut gelir dağılımı dengesizliği azaltılmaya çalışılmaktadır. Musgrave’in belirlediği devletin
üç ekonomik fonksiyonundan ikincisi gelirin yeniden bölüşümü fonksiyonudur. Bu fonksiyonla devlet ödeme gücüne sahip olanlardan topladığı vergileri düşük gelirlilere (kamu harcamaları marifetiyle) yeniden dağıtarak gelir dağılımı dengesizliğini azaltmayı amaçlamaktadır. Bu açıklamalarda görüldüğü gibi devlet vergi toplayarak gelir dağılımı dengesizliğini
azaltabilir. Bu verginin gelir dağılımı dengesizliği üzerinde olumlu etkisidir.
Bunlarla birlikte vergilerin gelir dağılımı üzerinde olumsuz etkileri de mevcuttur. Diğer bir
anlatımla vergi yoluyla devlet bir yandan gelir dağılımı dengesizliğini azaltmaya çalışırken,
diğer yandan bu dengesizliği artırabilmektedir. Örneğin tüketim üzerinden alınan vergilerde
kişilerin ödeme gücü dikkate alınmamakta, zengin ve fakir aynı vergi yükü ile karşılaşmaktadır.
Bunun sonucu olarak da kısa dönemde tüketim vergisi öncesi duruma göre gelir dağılımı
dengesizliği daha da artabilmektedir.
Bireyler ve firmalar kazançlarının bir kısmını devlete vergi olarak öderler. Devlet topladığı
vergileri kamu harcaması şeklinde topluma geri öder. Aşağıdaki Şekil’de bir bireyin (firmanın)
ödediği vergi ile yararlandığı (elde ettiği) kamu harcamasının eşit olmasının mümkün olmadığı
gösterilmektedir. Kişi ödediği vergiden daha az kamu harcamalarından yararlanabilir, geri
kalan kısım toplumda bölüşülecektir. Vergileme yoluyla kişiler arasında bir gelir transferi
gerçekleşmektedir.
Vergi öncesi gelir dağılımı ile vergi sonrası gelir dağılımı farklı olacağı için vergileme sonrası
gelir dağılımı değişecektir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi toplumda yalnızca birey A ve
şirket B vergi öderken, kamu harcamalarından A, B, C ve D faydalanmaktadır. Birey C ve şirket
D vergi ödemeden kamu harcamalarından yararlandıkları için vergi öncesi duruma göre gelir
dağılımından aldıkları pay artacaktır. A ve B vergi ödedikleri için ve bu verginin bir kısmı kamu
harcamaları yoluyla C ve D’ye transfer edildiği için, vergi sonrası durumda A ve B’nin gelir
dağılımından aldıkları pay azalacaktır. Toplumda vergi ödeyenler A ve B’den A’nın daha fazla
vergi ödediğini varsayalım. Bu durumda, diğer şeyler sabit varsayımı altında, A’dan B’ye de
bir gelir transferi söz konusu olacaktır.
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Şekil 8.1. Vergi kamu harcaması ilişkisi
Birey A

Birey C

devlet

Şirket D

Şirket B

vergi

kamu harcaması

Bazı durumlarda tüketim vergileri tamamen alıcı tarafından ödenmemekte, alıcı ile satıcı
arasında paylaşılabilmektedir. Verginin alıcı ile satıcı arasında paylaşılmasının sonucu olarak
gelir dağılımı ya alıcı ya da satıcı lehine yeniden şekillenmektedir. Verginin alıcı ile satıcı
arasındaki paylaşımının sonucu olarak ‘yeni bir gelir dağılımı’ ortaya çıkacaktır. Verginin alıcı
ile satıcı arasında paylaşılması konusu ‘vergi yansıması’ başlığı altında incelenmektedir.
UYGULAMALAR
Devletin vergileme sürecinde gelir dağılımında adaleti sağlamada izlediği yöntemlerle birlikte
tartışınız.
BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENDİK ÖZETİ
Musgrave, devletin piyasa ekonomisine müdahalesinin meşruiyetini üç nedene dayandırır:
kaynak tahsisi, gelir dağılımı dengesizliğini düzeltme ve istikrar sağlama. Devletin kaynak
tahsis işlevinin sonucu olarak devlet özel sektörün ya hiç sunmadığı ya da talebi karşılamayacak
kadar sunduğu tam kamusal mallar, yarı kamusal mallar ve erdemli malları sunmaktadır. Tahsis
fonksiyonu gereği özel sektörün kendi başına baş edemeyeceği negatif dışsallıkları devlet
elinde bulundurduğu araçlarla (vergiler, sübvansiyonlar, yasaklar vb. araçlarla) azaltmaya
çalışmaktadır. Piyasa ekonomisi kendi kuralları içinde çalışırken çeşitli nedenlerle problemler
yaşamakta ve krizlerle karşılaşmaktadır. Bu, olağanüstü durumların negatif sonuçlarını
kaldırmak için devletin istikrar fonksiyonudur.
Artan oranlı gelir vergisi, ayırma kuramı, en az geçim indirimi ve muafiyet/istisnalar
kullanılarak vergilemede adalet sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu teknikler yardımıyla fazla
kazanandan (daha fazla ödeme gücü olandan) daha fazla vergi alınması öngörülerek toplumdaki
mevcut gelir dağılımı dengesizliği azaltılmaya çalışılmaktadır. Musgrave’in belirlediği devletin
üç ekonomik fonksiyonundan ikincisi gelirin yeniden bölüşümü fonksiyonudur. Bu fonksiyonla devlet ödeme gücüne sahip olanlardan topladığı vergileri düşük gelirlilere (kamu harcamaları marifetiyle) yeniden dağıtarak gelir dağılımı dengesizliğini azaltmayı amaçlamaktadır. Bu açıklamalarda görüldüğü gibi devlet vergi toplayarak gelir dağılımı dengesizliğini
azaltabilir. Bu verginin gelir dağılımı dengesizliği üzerinde olumlu etkisidir.
Vergi öncesi gelir dağılımı ile vergi sonrası gelir dağılımı farklı olacağı için vergileme sonrası
gelir dağılımı değişecektir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi toplumda yalnızca birey A ve
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şirket B vergi öderken, kamu harcamalarından A, B, C ve D faydalanmaktadır. Birey C ve şirket
D vergi ödemeden kamu harcamalarından yararlandıkları için vergi öncesi duruma göre gelir
dağılımından aldıkları pay artacaktır. A ve B vergi ödedikleri için ve bu verginin bir kısmı kamu
harcamaları yoluyla C ve D’ye transfer edildiği için, vergi sonrası durumda A ve B’nin gelir
dağılımından aldıkları pay azalacaktır. Toplumda vergi ödeyenler A ve B’den A’nın daha fazla
vergi ödediğini varsayalım. Bu durumda, diğer şeyler sabit varsayımı altında, A’dan B’ye de
bir gelir transferi söz konusu olacaktır.
Birey A

Birey C

devlet

Şirket D

Şirket B

vergi

kamu harcaması
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BÖLÜM SORULARI
1) I.Gelir Dağılımında Adalet
II.Ekonomik İstikrarı Sağlama
III.Kaynak Tahsisini Sağlama
Musgrave, devletin piyasa ekonomisine müdahalesinin meşruiyetini 3 neden yukarıdakilerden
hangileridir?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp E

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I,II ve III

2) Devletin hiçbir müdahalesi olmadığı durumda piyasa ekonomisi şartları sonucu oluşan
gelir dağılımına….denir. Boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle
tamamlanacaktır?
a. Birincil gelir dağılımı
b. İkincil gelir dağılımı
c. Üçüncül gelir dağılımı
d. Dikey dağılım
e. Yatay dağılım
Cvp A
3) Devletin gelir dağılımı fonksiyonu, asıl olarak ortaya çıktığı yani piyasa gelir dağılımı
oluştuktan sonraki aşamada ortaya çıktığı devletin sübvansiyon ve vergi gibi araçlarla
müdahale ederek oluşan gelir dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Birincil gelir dağılımı
b. İkincil gelir dağılımı
c. Üçüncül gelir dağılımı
d. Dikey dağılım
e. Yatay dağılım
Cvp B
4)Aşağıdakilerden hangileri gelir dağılımında adaleti sağlamada kullanılan yöntemlerdir?
I.
Artan oranlı vergileme
II.
Ayırma ilkesi
III.
Muafiyet/İstisna
IV.
En az geçim indirimi
V. Götürü oran
a. I ve II
b. I ve III
c. II,III,IV
d. Hepsi
e. I,II,III ve IV
Cvp E
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5)Ödeme gücüne ulaşmada vergilerin artan oranlı düzenlenmesinin temel dayanağı
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gelir düzeyi arttıkça, gelirin marjinal faydasının değişmemesi
b.Gelir düzeyi ile vergi oranı arasındaki ilişkinin belirlenmemesi
c. Gelir düzeyi arttıkça gelirin marjinal faydasının azalması
d.Gelir düzeyi arttıkça , gelirin marjinal faydasının artması
e. Gelir düzeyi ile vergi oranı arasındaki ilişkinin zayıf olması
Cvp C
6) Muafiyet ve istisnalara geniş yer verilmesi, vergileme ilkelerinden hangisini zedelemektedir?
a. Ödeme gücü
b. Genellik
c.İktisadilik
d.Esneklik
e.Verimlilik
Cvp B
7)Aşağıdakilerden hangileri gelir dağılımında adaleti sağlamada kullanılan yöntemlerden biri
değildir?
a.Azalan oranlı vergileme
b.Ayırma ilkesi
c.En az geçim indirimi
d.Muafiyet
e.Artan oranlı vergileme
Cvp A
8) Aşağıdakilerden hangisi ödeme gücünün göstergelerinden biri sayılmaz?
a.Gelir
b.Servet
c.Harcama
d.Lüks tüketim
e.Gayri safi kazanç
Cvp E
9)Aşağıdakilerden hangisi ödeme gücünün göstergelerinden değildir?
a.Lüks tüketim
b.Gelir
c.Üretim
d.Servet
e.Zorunlu Tüketim
Cvp E
10)Vergilemede muafiyet ve istisna arasındaki temel farkla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
a.Muafiyet vergi mükellefini,istisna ise vergi konusunu vergi dışı bırakır.
b.Muafiyet özel tüketim vergisinde, istisna ise gelir vergisinde geçerlidir.
c.Muafiyet gelir vergisinde, istisna ise katma değer vergisinde geçerlidir.
d.Muafiyet vergi konusuyla,istisna ise vergiyi doğuran olayla ilgilidir.
e.Muafiyet vergi borcunun tamamını,istisna ise vergi borcunun bir kısmını ortadan kaldırır.
Cvp A
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Bölüm 9
BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Vergi Yansıması ve Türleri
Lorenz Eğrisi
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BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
1)Vergi Yansıması nedir?
2)Kaç türlü vergi yansıması vardır?
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BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ

Vergi Yansıması
Türleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Konu
ve

Vergi yansıması ve türlerini bilir Ders notu, sunum, ders
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ANAHTAR KAVRAMLAR


Vergi Yansıması



Lorenz Eğrisi



Vergi Yansıma Türleri
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9. VERGİ YANSIMASI ve TÜRLERİ
9.1 Vergi yansıması ve önemi
Vergi yükünün iktisadi bazı imkanlardan yararlanarak kısmen veya tamamen başkalarına
aktarılmasına vergi yansıması denir. Vergi mali olmayan amaçlar için alınırken eğer vergi
yansıtılırsa beklenen amaç gerçekleşmez. Örneğin emlak vergisinin sosyal amacı gelir
dağılımındaki dengesizliği azaltmaktır. Eğer ev sahibi ödediği emlak vergisini kiracısına
yansıtırsa, emlak vergisinden beklenen bu sosyal amaç gerçekleşmez.
Vergi yansımanın aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi dört aşaması bulunmaktadır: Birinci safhada vergi ödenmektedir. İkinci safhada vergiyi ödeyen üzerinde ödeme etki yaratmaktadır bu
safhaya vurgu safhası denir. Üçüncü safhada vergi ödeyicisi bir takım imkânlardan yararlanarak
ödediği vergiyi tamamen veya kısmen başkalarına aktarmaya çalışır, bu safhaya devretmeyayılma safhası denir. Dördüncü ve son aşamada ise vergi artık başkasına aktarılamaz ve kişi
üzerinde kalır, bu safhaya yerleşme safhası denir.

Şekil 9.1. Vergi yansımasının safhaları

Verginin
ödenmes
Vurgu
safhası
Devretme
safhası
Verginin
yerleşmesi

Verginin yansıması ile vergi yükünün (veya verginin maliyetinin) alıcı ve satıcı arasında nasıl
paylaşıldığı açıklanmaktadır. Vergilemenin gelir dağılımını nasıl etkilediği vergi yansıması
analizi ile daha kolay anlaşılabilecektir.
Vergi alıcı ile satıcı arasında kısmen veya tamamen paylaşıldığı için, vergileme muhakkak bir
şekilde toplumdaki mevcut gelir dağılımını değiştirmektedir. Bir kişinin bir gömlek veya
ayakkabı satın alırken ödediği vergi bile kişinin gelir dağılımından aldığı payı etkiler. Zira ödediği
verginin miktarı kadar tasarrufu azalmaktadır. Satıcının da ödeyeceği vergi kadar kârı azalacaktır. Dolayısıyla, bir toplumdaki vergi öncesi durum ile vergi sonrası durum arasındaki gelir
dağılımı farklıdır. Özetle, vergi yansıması analizi vergi-gelir dağılımı ilişkisini anlamamıza
yardımcı olmaktadır.
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Gelir dağılımının kişisel, fonksiyonel, sektörel ve bölgesel olmak üzere farklı tanımları
bulunmaktadır. Kişisel gelir dağılımı, toplam gelirin toplumu meydana getiren bireyler, aileler
ve gruplar arasındaki dağılımını ifade etmektedir. Fonksiyonel gelir dağılımı, üretim sürecine
katılım sonrasında elde edilen gelirin, üretim faktörleri arasında dağılımını göstermektedir.
Fonksiyonel gelir dağılımı, ülke içindeki milli gelirin üretim faktörü olan emek, sermaye,
işgücü ve doğal kaynaklar arasında nasıl bölüşüldüğünü ortaya koymaktadır. Sektörel gelir
dağılımı, bir ekonomide üç ana sektör olan tarım, sanayi ve hizmet sektörünün gayri safi milli
hasılaya ne oranda katıldığının değerlendirilmesidir. Bölgesel gelir dağılımı, bir ülkenin farklı
bölgelerinde yaşayan bireylerin, milli gelirden ne oranda pay aldıklarını göstermektedir.
Şekil 6.3’de gösterilen Lorenz eğrisi, Lorenz tarafından kişisel gelir dağılımının grafiksel
gösterimi için geliştirilmiş bir yöntemdir. Lorenz eğrisi yaklaşımında gözlenmiş gelir dağılımı
gösterilmektedir ve bu tam gelir eşitliğinin doğrusu ile karşılaştırılmaktadır. Gelir dağılımında
eşitsizliğin boyutunun belirlenmesi için başvurulan Lorenz eğrisinin oluşturulmasında,
kümülatif yüzde değerlerin yer aldığı bir kutu diyagramı kullanılır. Diyagramın dikey
ekseninde toplam gelirin, yatay ekseninde ülke nüfusunun kümülatif yüzdeleri yer alır. Dikey
eksende gelirin %100’ü, yatay eksende ise nüfusun %100’ü gösterildiğinden, diyagram bir kutu
şeklindedir.

gelirin %’si (kümülatif)

Şekil 9.2. Lorenz eğrisi

Mutlak eşitlik doğrusu

A
D

Lorenz eğrisi

B

nüfusun %’si ( kümülatif)

Bu şekilde, gelir dağılımında bir eşitlik söz konusu ise orijinle karşı köşeyi birleştiren doğru
mutlak eşitlik doğrusu adını alır. Bu doğru üzerindeki her noktada gelir, bireyler arasında eşit
olarak dağıtılmıştır. Örneğin, şekil 6.3’de yer alan temsili D noktası nüfusun %25’inin yaklaşık
toplam gelirin %25’ini elde ettiğini gösterir.

Eğer bir ülkede kişisel gelir dağılımında eşitsizlik varsa, bu mutlak eşitlik dağılımı gösteren
doğru yanında, fiili dağılımı gösteren ikinci bir eğri çizilir. Kişisel gelir dağılımı eşitlikten ne
kadar uzaksa, fiili gelir dağılımını gösteren eğri mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşır. İtalyan
bilim adamı Gini tarafından geliştirilmiş Gini katsayısı kişisel gelir dağılımı eşitsizliğini
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özetleyen bir katsayıdır. Gini katsayısı şekil 6.3’de yer alan A ve B bölgelerinin alanlarına bağlı
olarak şu formüle göre hesaplanır:
Gini katsayısı=[A/(A+B)]

Gini katsayısı 0 ile 1 arasında değişmekte ve 0 değeri tam eşitliği, 1 değeri ise tam eşitsizliği
göstermektedir. Diğer bir anlatımla, Gini katsayısı 0’a yaklaştıkça gelir dağılımı dengesizliği
azalmakta iken, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımı dengesizliği artmaktadır.

Vergi yansıması analizi başta kişisel gelir dağılımı olmak üzere farklı dört gelir dağılımı ile
vergileme arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlamamızı da sağlamaktadır. Örneğin, vergi yansımasının çeşitli analizleri ile bölgelerin toplam vergi yükünü nasıl paylaştığı gösterilebilir.

9.2 Vergi yansıması türleri
Yukarıda önemi anlatılan vergi yansımasının birçok yönü bulunmaktadır. Aşağıda vergi
yansımasının türleri açıklanmaktadır.
Verginin ileriye yansıması, Verginin geriye yansıması
Ödenen verginin fiyata ilave edilmesine verginin ileriye yansıması denir. Verginin ileriye
yansıması verginin daha yüksek fiyat ile alıcıya transferidir. Talep esnekliği yüksek bir malın
vergisinin yansıtılamaması dolayısıyla bu mal yerine talep esnekliği düşük başka bir malın
fiyatı artırılarak verginin yansıtılmasına çapraz yansıma denir. Verginin çapraz yansıması
verginin ileri yansımasının özel bir halidir.
Ödenen vergi nedeniyle alınan hammadde fiyatının ve/veya işçi ücretlerinin vb. girdi
maliyetlerinin azaltılmaya çalışılmasına verginin geriye yansıması denir. Verginin geriye
yansıması verginin üretim faktörlerine doğru yansıtılmasıdır.

Kanuni yansıma, Fiili yansıma
Yasada verginin kimin tarafından üstlenileceği belirtilmişse ve buna uygun meydana gelen
yansımaya kanuni (yasal) yansıma denir. Yasada verginin kimin tarafından üstlenileceği
belirtilmesine rağmen, iktisadi koşulların elvermesi nedeniyle kanunun öngörmediği kişilere
verginin yansıtılmasına fiili yansıma denir.
Mutlak vergi yansıması, Diferansiyel vergi yansıması
Diğer vergiler ve kamu harcamaları sabitken bir vergide meydana gelen değişikliğin gelir
dağılımında meydana getirdiği etkiye mutlak vergi yansıması denir. Kamu harcamaları
sabitken, bir verginin başka bir vergi ile değiştirilmesinin gelir dağılımında meydana getirdiği
etkiye diferansiyel vergi yansıması denir.
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Mutlak yansıma ve diferansiyel yansıma kavramları kamu maliyesi kitaplarında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak, kamu harcamalarının mutlak ve diferansiyel yansıması da olduğu için,
aradaki farkın belirginleşmesi için bu çalışmada mutlak vergi yansıması, diferansiyel vergi
yansıması kavramları tercih edilmiştir. Vergiler kadar kamu harcamaları da gelir dağılımını
etkilemektedir. Kamu harcamalarının gelir dağılımını etkilemesi mutlak veya diferansiyel
harcama yansıması olarak adlandırılır.
Sınırlı vergi yansıması, Sınırsız vergi yansıması
Verginin belirli bir kişiye veya gruba kadar yansıması, burada yerleşmesine sınırlı vergi
yansıması denir. Verginin son olarak kimsede kalmayarak sınırsız bir şekilde yayılmasına
sınırsız vergi yansıması denir. Yansıtılmış verginin tekrar yansıtılmasına verginin yayılması
denir. Üretim malında yansımanın zincirleme şekilde gerçekleşmesine çığ etkisi denir.
Kaynaklarda verginin sınırlı mı, yoksa sınırsız mı yansıyacağı konusu tartışmalıdır. Bazılarına
göre vergi küçük tutarlar halinde toplum tarafından paylaşılmaktadır ve vergi yansıması sınırsız
değildir, alıcı üzerinde kalır. Bazıları ise birleşik kaplardaki sıvının dağılımına benzetme yaparak, verginin dağılımının sınırsız olacağını iddia etmiştir.
Bütçe yansıması
Vergiler ve kamu harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki birleşik etkilerine bütçe yansıması
denir. Bazı kaynaklarda bütçe yansıması mali yansıma olarak da adlandırılmaktadır. Bir kişinin
ödediği vergiye karşılık, kamu harcamalarından ne kadar yararlandığına net mali yansıma denir.
9.3 Vergi Yansımasını Etkileyen Faktörler
Verginin alıcı ile satıcı arasında paylaşımını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Aşağıda bu
faktörlerle birlikte vergi yansımasının kolay olup olmadığına ilişkin bilgiler listelenmiştir. Bu
listedeki bilgilerin diğer şeyler sabit varsayımı altında geçerli olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır. Ayrıca yansımanın kolaylık ve zorluğuna grup içinde karşılaştırma
yapılarak karar verilmektedir. Örneğin dolaylı vergiler ile dolaysız vergilerin yansıma açısından
karşılaştırılmasında dolaylı vergilerin dolaysız vergilere göre daha kolay yansıtıldığı
söylenebilir. Bu ifade dolaysız vergilerin hiçbir şekilde yansıtılmadığı anlamına gelmez.
Aşağıdaki tablodaki bilgilerin gruplar için kısmi geçerliliği vardır. Eğer şartlar birbirine
eklenirse yansımanın nasıl olacağı konusunu anlamamız için bazı ilave iktisadi yorumlara
ihtiyaç duyulur. Bir örnekle konuyu somutlaştırabiliriz. Genel kural olarak dolaylı vergilerde
yansıma, dolaysız vergilere göre daha kolaydır. Yine genel kural olarak geniş tabanlı vergiler
dar tabanlı vergilere göre ileriye doğru daha kolay yansıtılırlar.
Dolaylı ve geniş tabanlı vergilerde yansıma kolaydır. İstisna ve muafiyetler geniş tabanlı bir
vergiyi dar tabanlı hale getirir ve yansımayı güçleştirir. Dar tabanlı bir vergide yansımasının
kolay olup olmaması vergi konusunun ikame malının olup olmamasına bağlı olarak değişir.
İkame malı varsa yansıma güçleşir. Zira dar tabanlı vergi ikame malı kapsamıyorsa, talep ikame
mala kayacaktır.
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Tablo 9.1. Vergi yansımasını etkileyen faktörler
Vergi
Yansıması

Konjonktürel Durum

Genişleme

Nispi

Nispi

Kola
y

Zor

√
√

Daralma
Toplumun Vergi
Psikolojisi

Olumlu

Dolaylı / Dolaysız Vergi

Dolaylı vergi

√
√

Olumsuz
√

Dolaysız vergi
Dayanıklı / Dayanıksız

Dayanıklı Mal

√
√

Dayanıksız
Mal
Piyasa Yapısı

Monopol

√
√
√

Tam Rekabet
Dönemin Uzunluğu

Uzun Dönem

√

Kısa Dönem
İkame Malı

İkame Malı
Yok

√
√

İkame Malı
Var

√

9.3.1 Vergi yansımasının makro ekonomik analizi
Ekonominin içinde bulunduğu konjonktürel durum, toplumun vergi psikolojisi gibi faktörlerin
vergi yansıması üzerindeki etkisi yansımanın makro ekonomik analizi kapsamında irdelenir.
Mutlak ve diferansiyel vergi yansıması konuları da yansımanın makro ekonomik analizi
kapsamında karşımıza çıkan başlıklardır.

9.3.2 Vergi yansımasının mikro ekonomik analizi
Bu analiz kapsamında vergi yansıması piyasadaki aktörlerin davranışları sonucunda ortaya çıkan özel nitelikte bir fiyat oluşumu olarak piyasa ve fiyat teorisi yardımı ile açıklanır. Vergi
yansımasının mikro ekonomik analizi başlığı altında arz ve talep esnekliği, verginin türü,
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piyasanın türü, vergi tarife yapısı, vergi oranı ve vergilendirilen malın türünün yansımaya etkisi
gibi konular incelenmektedir. Bu analiz kapsamında arz ve talep esnekliğinin vergi yansımasını
nasıl etkilediği konusu vergi teorisinde önemli bir yere sahiptir. Bu konu aşağıda detaylı bir
şekilde açıklanacaktır.

9.4.Talep/Arz Esnekliği Ve Vergi Yansıması
Talep ve arz esneklikleri vergi yansımasını etkileyen faktörlerdendir. Arz ve talep esnekliğinin
vergi yansıması etkilemesi kaynaklarda kısmi denge ve genel denge modelleri başlıklarında
analiz edilmektedir.
Genel denge modellerinde Harberger Modeli adı verilen yaklaşımla gerçek hayat koşullarına
daha uygun varsayımlarla birden fazla mal, alıcı ve satıcı koşullarında arz ve talep esnekliğinin
yansımayı nasıl etkilediği araştırılır. Harberger Modelinin açıklanması konularımızın dışında
tutulmuştur.
Ancak kısmi denge modellerinde piyasada bir mal alınıp satıldığı ve bu malın arz ve talebinin
başka malların arz ve talebinden etkilenmediği varsayılır. Kısmi denge modelleri, maktu ve ad
valorem vergilerin yansıması aşağıda başlıkları altında incelenmektedir.
9.4.1 Maktu vergilerin yansıması
Maktu vergilerin yansıması ile ilgili şartlar ve sonuçları aşağıdaki şekiller yardımıyla
açıklanmıştır. Diğer şeyler sabit, arz/talep esnekliklerinin birbirine eşit olduğu ve verginin
satıcılar üzerine salındığı varsayımları altında verginin alıcı ile satıcı arasında paylaşılması
aşağıdaki şekil yardımı ile açıklanabilir. Şekilde vergi öncesinde M2 kadar mal F2 fiyatından
satılmakta ve piyasa D noktasında dengededir. Devletin (v) kadar maktu vergi alması
durumunda fiyat ve miktar değişecektir.

Şekil 9.3. Verginin alıcı ile satıcı arasında paylaşımı
(talep esnekliği = arz esnekliği olması durumu)
F
A2

v
B

A1

F3
F2
F1

C

D
E

T
M1

Fiyat

M

M2

Vergi öncesi

Vergi sonrası

F2

F3
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Miktar

M2

M1

Denge noktası

D

B

Alıcının vergi payı

-

F3BCF2

Satıcının vergi payı

-

F2CEF1

Devletin vergi hasılatı

-

F3BEF1

F3BEF1 dikdörtgen alanı, devletin vergi hasılatı miktarını gösterir. Ödenen verginin alıcı ile
satıcı arasında nasıl paylaşıldığı şeklin F3BEF1 alanının paylaşımı ile gösterilebilir. F3BCF2
alanı, alıcının vergi payını gösterirken, F2CEF1 alanı ise satıcının vergi payını göstermektedir.
Diğer şartlar sabit varsayımı altında arz ve talep esneklikleri birbirine eşitken, şekildeki
alanların karşılaştırmasının da gösterdiği gibi, alıcı ile satıcının üstlendiği vergi miktarı eşittir.
Kural: Talep ve arz esnekliklerinin eşit olması durumunda birim vergi alıcı ve satıcı arasında
eşit bir şekilde paylaşılır.
Verginin alıcı ile satıcı arasında nasıl paylaşıldığını bir örnekle somutlaştırabiliriz. Vergi öncesi
10 külah dondurma 3 TL birim fiyatı ile satılmaktadır. Dondurma külahı başına 50 kuruş vergi
alınmasına karar verilince fiyat artışı nedeniyle satılan dondurma külahı 8’e düşmüştür. Dondurmanın talep ve arz esnekliklerinin birbirine eşit olması varsayımı altında alıcı ve satıcının vergi
payları, devletin vergi hasılatı izleyen şekil yardımıyla hesaplanmıştır.

Şekil 9.4. Verginin alıcı ile satıcı arasında paylaşımına
(talep esnekliği = arz esnekliği olması durumuna) sayısal örnek

F
A2

v
A

A1

3,25
3

B

2,75

D
C

T
8

M

10

Vergi öncesi

Vergi
sonrası

Fiyat

3

3,25

Miktar

10

8

Alıcının ödediği

3

3,25
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Satıcının eline geçen

3

2,75

Alıcının vergi payı

-

0,25×8=2

Satıcının vergi payı

-

0,25×8=2

Devletin vergi hasılatı

-

0,50×8=4

Talep ve arz esnekliklerinin birbirine eşit olmaması durumunda vergi paylaşımı eşit
olmayacaktır. Talep ve arz esnekliklerinin birbirine eşit olmamasında birinci olasılık olan talep
esnekliğinin arz esnekliğinden küçük olması durumu izleyen şekil yardımıyla açıklanmaktadır.

Şekil 9.5. Verginin alıcı ile satıcı arasında paylaşımı
(talep esnekliği < arz esnekliği olması durumu)
F

A2
B

F3
F2

A1
C
D

F1

E

T
M1

M

M2

Vergi öncesi

Vergi
sonrası

Fiyat

F2

F3

Miktar

M2

M1

Denge noktası

D

B

Alıcının ödediği

F2

F3

Satıcının eline geçen

F2

F1

Alıcının vergi payı

-

F3BCF2

Satıcının vergi payı

-

F2CEF1

Devletin vergi hasılatı

-

F3BEF1
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Yukarıdaki şekilde de gösterildiği gibi alıcının vergi payı (F3BCF2) satıcının vergi payından
(F2CEF1) fazladır.
Kural: Talep esnekliğinin arz esnekliğinden küçük olması durumunda alıcının üstlendiği vergi
satıcının üstlendiği vergiden daha fazladır.
Talep ve arz esnekliklerinin birbirine eşit olmamasında ikinci olasılık olan talep esnekliğinin arz
esnekliğinden büyük olması durumu aşağıda şekil yardımıyla açıklanmaktadır.

Şekil 9.6. Verginin alıcı ile satıcı arasında paylaşımı
(talep esnekliği > arz esnekliği olması durumu)

F
A2

B

A1

F3
F2

D

C
3,30
F1

E
T

M1

M

M2

Vergi öncesi

Vergi
sonrası

Fiyat

F2

F3

Miktar

M2

M1

Denge noktası

D

B

Alıcının ödediği

F2

F3

Satıcının eline geçen

F2

F1

Alıcının vergi payı

-

F3BCF2

Satıcının vergi payı

-

F2CEF1

Devletin vergi hasılatı

-

F3BEF1

Yukarıdaki şekilde de gösterildiği gibi satıcının vergi payı (F2CEF1) alıcının vergi payından
(F3BCF2) fazladır.
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Kural: Talep esnekliğinin arz esnekliğinden büyük olması durumunda satıcının üstlendiği vergi
alıcının üstlendiği vergiden daha fazladır.
Talep esnekliğinin sonsuz olması durumunda vergi yansıması
Tam rekabet piyasası koşullarında talep esnekliği sonsuzdur. Tam rekabet piyasasında alıcı
ve/veya satıcının piyasada oluşan fiyatı değiştiremeyeceği kabul edilir. Bu piyasa koşullarında
devletin alacağı vergiyi satıcı alıcıya yansıtamayacağı için verginin tümü satıcı tarafından
üstlenilir.

Şekil 9.7. Talep esnekliğinin sonsuz olması durumunda
vergi yansıması

F
A2

A1
F2

B
D

F1

T

C

M1

M2

M

Vergi öncesi

Vergi sonrası

Fiyat

F2

F2

Miktar

M2

M1

Denge noktası

D

B

Alıcının ödediği

F2

F2

Satıcının eline geçen

F2

F1

Alıcının vergi payı

-

-

Satıcının vergi payı

-

F2BCF1

Devletin vergi hasılatı

-

F2BCF1

Talep esnekliğinin sıfır olması durumunda vergi yansıması
Talep eğrisinin fiyat eksenine tam paralel olması durumunda talep esnekliği sıfırdır. Bu
durumda devletin alacağı vergiyi satıcı alıcıya yansıtabileceği için verginin tümü satıcı tarafından alıcıya yansıtılabilir.
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Şekil 9.8. Talep esnekliğinin sıfır olması durumunda vergi yansıması
F

T

F2

B

F1

D

M1

A2

A1

M

Vergi öncesi

Vergi sonrası

Fiyat

F1

F2

Miktar

M1

M1

Denge noktası

D

B

Alıcının ödediği

F1

F2

Satıcının eline geçen

F1

F1

Alıcının vergi payı

-

F2BDF1

Satıcının vergi payı

-

-

Devletin vergi hasılatı

-

F2BDF1

Gerçek hayatta talep esnekliği sonsuz veya sıfır olan mal ve hizmet sayısı çok azdır (bunlar da
istisnai niteliktedir). Ancak talep esnekliği sonsuza yakın veya sıfıra yakın olan birçok mal ve
hizmet bulunmaktadır. Talep esnekliği sonsuza veya sıfıra yakın mallarda vergi yansımasının
anlaşılmasında ‘talep esnekliğinin sonsuz veya sıfır olması durumundaki vergi yansıması
analizi’ bize yön göstermektedir. Örneğin talep esnekliği sonsuza yakın olan bir malda verginin
büyük kısmı satıcı tarafından üstlenilirken, talep esnekliği sıfıra yakın mallarda verginin büyük
kısmı alıcı tarafından üstlenilir. Örneğin sigara, alkollü içecekler ve petrol gibi mallarda vergi
kolayca alıcıya yansıtılabilmektedir.
9.4.2 Ad valorem vergilerin yansıması
Ad valorem verginin yansıması aşağıda gösterilmiştir. T1 talep eğrisi vergi sonrasında sola
kayarak T2 ile gösterilmiştir. Yeni talep eğrisinin (T2) maktu vergi yansımasından farklı olarak
T1’e paralel değil de eğimli olmasının nedeni verginin fiyatın belirli bir oranı olmasıdır. Fiyat
sıfır iken vergi oranı sıfırdır, fiyat artmaya başladıkça vergi artmaya başlar. Yansıma öncesi
vergi oranı EF/EM2 iken, yansıma sonrası BD/BM1 olmuştur.
Şekil 9.9. Ad valorem vergi yansıması
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F

A

B

F3
C

F2
F1

E

D
F

T1

T2
M1

M

M2

Ad valorem vergide vergi öncesi ve vergi sonrası durum karşılaştırması aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Vergi öncesi

Vergi sonrası

Fiyat

F2

F3

Miktar

M2

M1

Denge noktası

E

B

Alıcının ödediği

F2

F3

Satıcının eline geçen

F2

F1

Alıcının vergi payı

-

F3BCF2

Satıcının vergi payı

-

F2CDF1

Devletin vergi
hasılatı

-

F3BDF1

9.4.3 Ad valorem ve maktu vergi yansımasının karşılaştırılması
Ad valorem verginin yansıması ile maktu vergi yansıması ile karşılaştırılması aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir. Yansıma sonrası T2 ad valorem vergi yansımasını, T3 ise maktu vergi yansımasını göstermektedir.
Şekil

Ad

9.10.

valorem

ve

maktu

F

B

A

F3
F2
F1

C

E

D

F
G

T1
T3

M1

M2

T2
M
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vergi

yansımasının

karşılaştırılması

Yansıma sonrası maktu vergide EG kadar talep kayarken, ad valorem vergide EF kadar kaymaktadır. Şekilde EG (maktu) mesafesi EF (ad valorem) mesafesinden fazladır. Bu bulgu, ad
valorem vergilerin daha az vergi yükü oluşturduğunu ve dolayısıyla mükelleflerin lehine
olduğunu göstermektedir.
UYGULAMALAR
Vergi yansımasını ve vergi yansımasını etkileyen faktörler nelerdir tartışınız.
BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENDİK ÖZETİ
Vergi yükünün iktisadi bazı imkanlardan yararlanarak kısmen veya tamamen başkalarına
aktarılmasına vergi yansıması denir. Vergi mali olmayan amaçlar için alınırken eğer vergi
yansıtılırsa beklenen amaç gerçekleşmez. Örneğin emlak vergisinin sosyal amacı gelir
dağılımındaki dengesizliği azaltmaktır. Eğer ev sahibi ödediği emlak vergisini kiracısına
yansıtırsa, emlak vergisinden beklenen bu sosyal amaç gerçekleşmez.
Lorenz eğrisi, Lorenz tarafından kişisel gelir dağılımının grafiksel gösterimi için geliştirilmiş
bir yöntemdir. Lorenz eğrisi yaklaşımında gözlenmiş gelir dağılımı gösterilmektedir ve bu tam
gelir eşitliğinin doğrusu ile karşılaştırılmaktadır. Gelir dağılımında eşitsizliğin boyutunun
belirlenmesi için başvurulan Lorenz eğrisinin oluşturulmasında, kümülatif yüzde değerlerin yer
aldığı bir kutu diyagramı kullanılır. Diyagramın dikey ekseninde toplam gelirin, yatay
ekseninde ülke nüfusunun kümülatif yüzdeleri yer alır. Dikey eksende gelirin %100’ü, yatay
eksende ise nüfusun %100’ü gösterildiğinden, diyagram bir kutu şeklindedir.
Vergi yansıması türleri
Yukarıda önemi anlatılan vergi yansımasının birçok yönü bulunmaktadır. Aşağıda vergi
yansımasının türleri açıklanmaktadır.
Verginin ileriye yansıması, Verginin geriye yansıması
Ödenen verginin fiyata ilave edilmesine verginin ileriye yansıması denir. Verginin ileriye
yansıması verginin daha yüksek fiyat ile alıcıya transferidir. Talep esnekliği yüksek bir malın
vergisinin yansıtılamaması dolayısıyla bu mal yerine talep esnekliği düşük başka bir malın
fiyatı artırılarak verginin yansıtılmasına çapraz yansıma denir. Verginin çapraz yansıması
verginin ileri yansımasının özel bir halidir.
Ödenen vergi nedeniyle alınan hammadde fiyatının ve/veya işçi ücretlerinin vb. girdi
maliyetlerinin azaltılmaya çalışılmasına verginin geriye yansıması denir. Verginin geriye
yansıması verginin üretim faktörlerine doğru yansıtılmasıdır.
Kanuni yansıma, Fiili yansıma
Yasada verginin kimin tarafından üstlenileceği belirtilmişse ve buna uygun meydana gelen
yansımaya kanuni (yasal) yansıma denir. Yasada verginin kimin tarafından üstlenileceği
belirtilmesine rağmen, iktisadi koşulların elvermesi nedeniyle kanunun öngörmediği kişilere
verginin yansıtılmasına fiili yansıma denir.
Mutlak vergi yansıması, Diferansiyel vergi yansıması
Diğer vergiler ve kamu harcamaları sabitken bir vergide meydana gelen değişikliğin gelir
dağılımında meydana getirdiği etkiye mutlak vergi yansıması denir. Kamu harcamaları
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sabitken, bir verginin başka bir vergi ile değiştirilmesinin gelir dağılımında meydana getirdiği
etkiye diferansiyel vergi yansıması denir.
Mutlak yansıma ve diferansiyel yansıma kavramları kamu maliyesi kitaplarında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak, kamu harcamalarının mutlak ve diferansiyel yansıması da olduğu için,
aradaki farkın belirginleşmesi için bu çalışmada mutlak vergi yansıması, diferansiyel vergi
yansıması kavramları tercih edilmiştir. Vergiler kadar kamu harcamaları da gelir dağılımını
etkilemektedir. Kamu harcamalarının gelir dağılımını etkilemesi mutlak veya diferansiyel
harcama yansıması olarak adlandırılır.
Sınırlı vergi yansıması, Sınırsız vergi yansıması
Verginin belirli bir kişiye veya gruba kadar yansıması, burada yerleşmesine sınırlı vergi
yansıması denir. Verginin son olarak kimsede kalmayarak sınırsız bir şekilde yayılmasına
sınırsız vergi yansıması denir. Yansıtılmış verginin tekrar yansıtılmasına verginin yayılması
denir. Üretim malında yansımanın zincirleme şekilde gerçekleşmesine çığ etkisi denir.
Kaynaklarda verginin sınırlı mı, yoksa sınırsız mı yansıyacağı konusu tartışmalıdır. Bazılarına
göre vergi küçük tutarlar halinde toplum tarafından paylaşılmaktadır ve vergi yansıması sınırsız
değildir, alıcı üzerinde kalır. Bazıları ise birleşik kaplardaki sıvının dağılımına benzetme yaparak, verginin dağılımının sınırsız olacağını iddia etmiştir.
Bütçe yansıması
Vergiler ve kamu harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki birleşik etkilerine bütçe yansıması
denir. Bazı kaynaklarda bütçe yansıması mali yansıma olarak da adlandırılmaktadır. Bir kişinin
ödediği vergiye karşılık, kamu harcamalarından ne kadar yararlandığına net mali yansıma denir.
BÖLÜM SORULARI
1) Vergi yükünün iktisadi bazı imkânlardan yararlanarak kısmen veya tamamen
başkalarına aktarılmasına aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilmektedir?
a. Vergi arbitrajı
b. Vergi erozyonu
c. Vergi yansıması
d. Vergi yüklenicisi
e. Vergi matrahı
Cvp C
2) Kişisel gelir dağılımının grafiksel gösterimi için geliştirilmiş bir yöntem olan
diyagramın dikey ekseninde toplam gelirin, yatay ekseninde ülke nüfusunun kümülatif
yüzdelerinin yer aldığı eğri aşağıdakilerden hangisidir?
a. Philips eğrisi
b. Laffer eğrisi
c. Üretim imkanları eğrisi
d. Lorenz eğrisi
e. Nüfus eğrisi
Cvp D
3) Talep esnekliği yüksek bir malın vergisinin yansıtılamaması dolayısıyla bu mal yerine
talep esnekliği düşük başka bir malın fiyatı artırılarak verginin yansıtılması
aşağıdakilerden hangisidir?
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a.
b.
c.
d.
e.

Sınırlı yansıma
İleriye yansıma
Çapraz yansıma
Geriye yansıma
Mutlak yansıma

Cvp C
4) Yasada verginin kimin tarafından üstlenileceği belirtilmesine rağmen, iktisadi
koşulların elvermemesi nedeniyle kanunun öngörmediği kişilere verginin yansıtılması
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sınırlı yansıma
b. Mutlak yansıma
c. İleriye yansıma
d. Fiili yansıma
e. Çapraz yansıma
Cvp D
5) Kamu harcamaları sabitken, bir verginin başka bir vergi ile değiştirilmesinin gelir
dağılımında meydana getirdiği etki aşağıdaki yansıma türünden hangisidir?
a. Sınırlı yansıma
b. Diferansiyel yansıma
c. Mutlak yansıma
d. Fiili yansıma
e. Çapraz yansıma
Cvp B
6) Verginin belirli bir kişiye veya gruba kadar yansıması, burada yerleşmesi hangi
yansıma türüyle ifade edilmektedir?
a. Sınırlı yansıma
b. Çapraz yansıma
c. Fiili yansıma
d. Diferansiyel yansıma
e. İleriye yansıma
Cvp A
7) Aşağıdakilerden hangisi vergi yansımasını etkileyen faktörlerden değildir?
a. Konjonktürel durum
b. Vergi psikolojisi
c. Dolaylı/dolaysız vergi
d. Piyasa yapısı
e. Gelir dağılımı adaleti
Cvp E
8) Vergiler ve kamu harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki birleşik etkileri aşağıdaki
yansıma türlerinden hangisiyle ifade edilmektedir?
a. Mutlak yansıma
b. İleriye yansıma
c. Diferansiyel yansıma
d. Bütçe yansıma
e. Fiili yansıma
Cvp D
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9) Gini katsayısı kişisel gelir dağılımı eşitsizliğini özetleyen bir katsayıdır. Bu katsayı
aşağıdakilerden hangi değeri aldığında gelir dağılımında adaletin tam olduğunu
göstermektedir?
a. 1
b. 2
c. 3
d.0 e.4
Cvp D
10) Gini katsayısı kişisel gelir dağılımı eşitsizliğini özetleyen bir katsayıdır. Bu katsayı
aşağıdakilerden hangi değeri aldığında gelir dağılımında adaletin olmadığını
göstermektedir?
a.1 b.2 c.3 d.0 e.4
Cvp A
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BÖLÜM 10
BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Vergi Uyum Maliyetleri
Vergilemede Makro Etkinlik
Vergilemede Mikro Etkinlik
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BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
1)Vergilemede uyum maliyetleri nelerdir?
2)Vergilemede mikro ve makro etkinlik nasıl sağlanır?
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BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Vergi
Uyumu
ve Vergileme uyum maliyetlerini
Ders notu, sunum, ders
Vergilemede Etkinlik
ve vergilemede etkinliği bilir
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ANAHTAR KAVRAMLAR


Vergi Uyumu



Vergilemede Etkinlik
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10.VERGİLEME ve EKONOMİK ETKİNLİK

Lord Nicholas Kaldor 1908 - 1986 yılları arasında yaşamış, hayatının büyük bir kısmını
İngiltere’de geçirmiş Macar asıllı bilim adamıdır. Çalışmalarında vergileme, ekonomik
büyüme ve gelir dağılımı konularına yer vermiş ve yeni fikirler ortaya sürmüştür.
Hindistan’da bir süre uygulanan gelir üzerinden değil de, yıllık tüketim üzerinden vergi
alınması Lord Kaldor’un bir düşüncesi idi. Kaldor Birleşik Krallık’ta uzun süre hükümetlere
vergileme konusunda danışmanlık yapmıştır. İngiltere’de 1966 ile 1970 yılları arasında
uygulanan imalat sektörünü teşvik etmek için hizmet sektöründe çalışanlardan daha fazla
vergi alınması Kaldor’un hayata geçirilmiş düşüncelerinden birisidir. Özellikle bu politika
‘seçici vergileme yöntemleri’ kullanılarak piyasa ekonomisinin yönlendirilmesine ve
düzenlenmesine ilginç bir örnektir. Ortak malların kullanımı sırasında her kullanıcının
faydasını maksimize ettiği ancak maliyete katılmaması ve sonuçta ortak malın kullanılamaz
hale gelmesine ortakların trajedisi denir. Bir öğrenci yurdunda herkesin kullanabileceği
elektrikli süpürgenin yapılması gereken rutin temizliğini ve bakımını hiçbir öğrenci yerine
getirmezse bir müddet sonra süpürge bakımsızlıktan çalışmaz hale gelecektir. Bu öğrenci yurdunda kalan öğrenciler temizlik açısından ‘ortakların trajedisi’nin sonuçlarına katlanmak
zorunda kalacaklardır.
Toplumun ortak kullandığı mal ve hizmetlerin yapımının/bakımının bir otorite veya kişi
tarafından üstlenilmesi ve bu yapım/bakım maliyetinin de topluma bir şekilde bölüştürülmesi
gerekir ki sonuçta kimse ‘ortakların trajedisi’ ile karşılaşmasın. Modern toplumlarda ortak
kullanılan malların maliyetinin bölüşümü vergileme ile mümkün olmaktadır.
‘Vergi medeni bir toplumda yaşamamızın bedelidir’. Vergi ödeyerek medeni bir toplumun
ortaya çıkardığı olanaklardan yararlanabiliyoruz. Ancak vergi topluma bu faydalarının yanı sıra
bir takım maliyetlerde getirmektedir.

10.1.VERGİ UYUM MALİYETİ
Verginin toplam maliyeti izleyen şekilde gösterilen üç unsurdan oluşmaktadır:
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Şekil 10.1. Verginin toplam maliyetinin unsurları

ödenen vergi miktarı

+
vergi uyum maliyeti

+
vergi etkinlik maliyeti

=
vergi toplam maliyeti

Bu üç maliyetten ilki olan ödenen verginin ilave bir açıklamaya ihtiyacı yoktur. Özellikle
vergilerin ekonomik davranışlar üzerindeki etkisinin sonucu bir ‘etkinlik maliyeti’ söz konusudur. Etkinlik maliyeti nedeniyle ekonomik aktörler olan alıcı ve satıcıların davranışları
değişmekte ve refahı azalmaktadır. Alıcı ve satıcılar üzerinde vergi nedeniyle meydana gelen
davranış değişikliklerinin sonuçları aşağıda açıklanacaktır.
Vergi uyumu mükelleflerin tüm gelir beyannamelerini zamanında doldurması ve
beyannamelerin vergi yükümlülüğünü tam olarak yansıtacak şekilde beyannamenin doldurulduğu tarihte geçerli olan yasa ve diğer düzenlemelere uygun olmasını ifade eder.
Mükelleflerin vergi uyumu için katlandığı açık ve saklı maliyet unsurlarının tümüne vergi uyum
maliyeti denir. Vergilemenin açık maliyeti vergi toplayan gelir idaresinin tüm maliyetleri
anlamına gelir. Vergilemenin gizli maliyeti ise mükelleflerin vergi nedeniyle katlandığı tüm
maliyetleri içermektedir. Vergilemenin gizli maliyetlerine örnek olarak, mükellefin vergi
işlemlerini takip eden muhasebecisine ödediği ücret, mükellefin vergi dairesine veya
muhasebecine gidip gelirken yolda kaybettiği zamanın alternatif maliyeti gösterilebilir.
10.2. VERGİNİN MAKRO DÜZEYDE ETKİNLİK MALİYETİ
Devlet harcama yaparak ekonomiye katkı/ekleme yaparken, vergi toplayarak ekonomide bir
azalmaya neden olmaktadır. Ödenen vergi kadar özel sektör tasarrufunda azalma söz konusu
olacaktır. Bunun sonucu olarak da özel sektör yatırımları azalabilir. Vergilerin milli geliri
azaltıcı rolü ‘vergi çarpanı’ ile açıklanabilir. Vergilerin yatırımları azaltması ise ‘mali sürüklenme’ ile açıklanabilir. Bu iki kavram aşağıda açıklanmaktadır.
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10.2.1 Vergi çarpanı
Diğer değişkenler sabitken, vergideki bir birimlik değişmenin milli gelirde kaç birimlik
değişmeye yol açtığını gösteren katsayıya vergi çarpanı denir. Vergi çarpanının değeri şu
faktörlerden etkilenebilir:
 Verginin hangi gelir grubundan alındığı,
 Verginin alındığı gelir grubunun marjinal tüketim eğilimi,
 Vergi muafiyet ve istisnalarının çokluğu ve miktarı.
Vergi ekonomide özel sektörden devlete bir para transferidir. Bu transferin sonucu olarak
ekonomi küçülmektedir. Bu nedenle kamu harcamaları çarpanı pozitif işaretli iken vergi çarpanı negatif işaretlidir. Vergi gelirden bağımsız ise, vergi çarpanına maktu vergi çarpanı denir.
c
1 c
c = marjinal tüketim eğilimi

Maktu vergi çarpanı =

Vergi gelirin bir fonksiyonu iken vergi alınması durumunda:

Kamu harcaması çarpanı =

1
1  c  ct

c = marjinal tüketim eğilimi, t = vergi oranı
Örnek: marjinal tüketim eğilimi 0,8 ve vergi oranı 0,2 ise

Maktu vergi çarpanı:
c
;
1 c

 0,8
 0,8
=
= -4
0,2
1  0,8

Yukarıdaki hesaplamaya göre maktu vergi çarpanı şu şekilde yorumlanabilir: Diğer şeyler sabit
varsayımı altında vergide 1 birimlik artış milli gelirde 4 birimlik bir azalmaya neden olmaktadır.

Vergi gelirin bir fonksiyonu iken kamu harcaması çarpanı:
1
1
1
1
;
=
=
= 2,77
1  c  ct 1  0,8  0,8 * 0,2 0,2  0,16 0,36
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Yukarıdaki hesaplamaya göre vergi gelirin bir fonksiyonu iken kamu harcaması çarpanı şu şekilde yorumlanabilir: Diğer şeyler sabit varsayımı altında kamu harcamalarındaki 1 birimlik
artış milli gelirde (GSYH) 2,77 birimlik bir artışa neden olmaktadır.

10.2.2 Mali sürüklenme
Aşırı esnek bir vergi sisteminin genişleme dönemlerinde yatırımların ve tüketimin azalmasına,
sonuçta ekonominin tam istihdam düzeyine gelmesini engellemesine mali sürüklenme denir.
Mali sürüklenme bazı kaynaklarda mali engel olarak adlandırılır. Otomatik stabilizatörlük
özelliği artan oranlı gelir vergisinin ekonomi açısından ortaya çıkardığı bir avantaj iken, mali
sürüklenme ise bir dezavantajdır.
Mali sürüklenmenin olmaması için vergi sisteminin aşırı esnek bir şekilde dizayn edilmemesi
gerekmektedir. Aşırı esnekliğin sınırı nerede başlamaktadır konusunda literatürde ortak bir
düşünce bulunmamaktadır. Genişleme dönemlerinde yatırımların ve tüketimin azalmasına
neden olabilecek kadar esnek bir verginin aşırı esnek olduğu söylenebilir. Burada önemle belirtilmesi gereken bir konu şudur: Mali sürüklenmenin tanımında yatırımların ve tüketimin
azalmasına yalnızca vergilerin neden olacağı gibi bir varsayım söz konusudur, diğer bir anlatımla vergi dışındaki diğer şeylerin sabit olduğu varsayımı vardır. Vergiler yatırımları ve tüketimi etkileyen bir faktördür, ancak tek faktör değildir.
Mali sürüklenmenin daha iyi anlaşılabilmesi için tanımında geçen vergi esnekliğinin
açıklanması gerekmektedir. Vergi matrahındaki %1’lik bir değişmeye vergi hasılatının yüzde
kaçlık bir tepki verdiğini gösteren katsayıya vergi esnekliği denir. Kişisel, bölgesel, sektör
bazında veya ülke için vergi esnekliği hesaplanabilir. Bölgesel veya ülke için vergi esnekliği
hesaplanırken matrah yerine GSYH kullanılır. Bazı kaynaklarda vergi esnekliği yerine
‘verginin gelir esnekliği’ kavramı da kullanılmaktadır. Vergi esnekliği izleyen formülle hesaplanır. Bu formülde paydada matrah kullanılmıştır. Ülkenin gelir esnekliği hesaplanırken
matrah yerine GSYH kullanılması gerekmektedir.

Vergi esnekliği (εV) =

V1  V0
V0
M1  M 0
M0

V: vergi miktarı, M: matrah
0: başlangıç değeri, 1: başlangıç değerinden bir sonraki değer

Vergi esnekliği hesaplaması örneği:
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dilim

oran matrah ödenecek OVO MVO
vergi

0-6.000 %20
6.00114.000

εV

6.000

1.200

%20

-

-

%25 14.000

3.200

%23

%25

1,25

3200  1200
1200
Vergi esnekliği (εV) =
=1,25
14000  6000
6000

Dilimli artan oranlı tarifeye göre verginin hesaplandığı bu örnekte vergi esnekliği 1,25 olarak
hesaplanmıştır. Bu değerin yorumlanması şu şekildedir: Matrahta %1’lik bir artış varken,
vergide %1.25’lik bir artış görülmüştür. Diğer bir anlatımla vergi matrahtan daha fazla
artmıştır. Bir ülkede vergi esnekliği 1’den fazla ise vergi hasılatındaki artış GSYH’deki artıştan
(büyüme oranından) fazladır.

Yukarıdaki vergi esnekliği formülünü yeniden dizayn ederek, farklı bir yöntemle de vergi
esnekliği hesaplanabilir.
V1  V0
V0
V  V0
M
 0
Vergi esnekliği (εV) =
= 1
M1  M 0
M 1  M 0 V0
M0

= MVO ×

M0
V0

Bu formülü kullanırsak, MVO = 0,25 olarak önceden hesaplanmıştı. Buna göre, εV =
0,25×(6000/1200) = 1,25 olarak hesaplanabilir.

Bir verginin esnek kabul edilebilmesi için vergi esnekliğinin (0) sıfırdan büyük olması yeterli
değildir. Aynı zamanda vergi esnekliğinin 1’den büyük olması gerekir. Vergi esnekliği ile vergi
tarifesinin oran yapısı arasında üç tür ilişki mevcuttur:



εV = 1  sabit (tek/düz) oranlı vergi
εV < 1  azalan oranlı vergi
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εV > 1  artan oranlı vergi

Bu üç kural teorik olarak ispat edilebilir. Ancak vergi hasılatı ekonomik dalgalanmalardan
farklı etkilenebildiği için uygulamada (gerçek hayatta) KDV gibi sabit oranlı bir verginin
esnekliği 1’den büyük olabilir veya artan oranlı tarifeye sahip gelir vergisinin esnekliği 1’den
küçük olabilir.

“Olivera-Tanzi Etkisi:
Enflasyonun vergi gelirlerini aşındırması Olivera-Tanzi etkisi olarak adlandırılır. Bu etkinin
geçerli olabilmesi için vergi esnekliğinin 1’den küçük olması, vergiyi doğuran olayla vergi
tahsilatının arasında önemli sayılabilecek zaman boşluğunun olması, ve enflasyonun yüksek
olması gerekmektedir.”

10.3. VERGİNİN MİKRO DÜZEYDE ETKİNLİK MALİYETİ
Vergi çarpanı ve mali sürüklenme makro bazda vergilerin ekonomik etkinlik
maliyetlerindendir. Mikro düzeyde vergilerin etkinlik maliyeti de söz konusudur. Kısa
tanımıyla, vergilerin kişilerin refahında yol açtığı azalışa vergi refah kaybı denir.
Dikkat: Vergi refah kaybı bazı kaynaklarda aşırı vergi yükü olarak da adlandırılmaktadır. İki
kavram aynı şeyi ifade etmektedir
Üreticilerin girdileri vergi nedeniyle değiştirmesinin bir maliyeti vardır. Çünkü normalde
kullanılacak bir girdi yerine vergisi düşük fakat verimli olmayan bir girdinin kullanılması
üretim miktarını ve maliyetini negatif bir şekilde etkileyebilir. Vergilerin nispi fiyatları ve getiri
oranlarını değiştirdiği için refah kaybı yarattığı kabul edilir. Bir maldan alınan tüketim vergisi
sabitken diğer bir maldan alınan tüketim vergisinin artması veya azalması nispi fiyatları değiştirir. Bir verginin nispi fiyatları değiştirmesi ve bunun etkileri aşağıdaki şekil yardımıyla
açıklanabilir.
Birey A’nın tüm gelirini kitap ve dondurma için kullanmakta olduğunu varsayalım. Tüketicinin
kitapla dondurma arasında oluşmuş denge noktası E1 iken, kitap üzerine konulacak bir tüketim
vergisi kitap tüketimini azaltacaktır. Tüketici daha az kitap tüketimi nedeniyle artan geliri ile
vergi öncesi duruma göre daha fazla dondurma tüketebilecektir. Kitap tüketimi K3’ten K1’e
düşerken, dondurma tüketimi D1’den D2’ye yükselecektir. Sonuçta tüketim vergisi nedeniyle
vergi öncesine göre daha az kitap, ancak daha fazla dondurma tüketilecektir.
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Şekil 10.2. Verginin nispi fiyatları değiştirmesi
K
K4

E1

K3

F1

K2

0

F2

E2

K1

D1

D2

D3

D4

D

Vergi öncesi

Vergi sonrası

K4D3

K2D4

Kayıtsızlık eğrisi

F1

F2

Denge noktası

E1

E2

Kitap tüketimi

K3 0

K1 0

Dondurma
tüketimi

D10

D20

Bütçe doğrusu

Vergi tüketim kararlarında gereksiz bir sapmaya neden olacaktır. Bu nedenle de bireyin refahı
azalacaktır. Vergi yalnızca alıcının değil aynı zamanda satıcının da refahını azaltır. Satıcı da
vergi öncesine göre vergi sonrası daha az mal satabilecek ve eline geçen miktarda azalma olacaktır.
Bu konuyu açıklamadan satıcı ve alıcı rantı (refahı) konusunun açıklanması gerekmektedir.

Şekil 10.3. Satıcı ve alıcı rant (refah) bölgeleri
F

F3

A

C
F2

D

E

T

F1
M1

M
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Alıcı almayı düşündüğü mal için F3 fiyatını ödemeye razıdır. Satıcı ise satmayı düşündüğü mal
için F1 fiyatına razıdır. Piyasa koşullarında alıcı planladığından daha düşük bir fiyat olan F2
fiyatından mal alabilecektir. Buna karşılık ise satıcı planladığından daha yüksek bir fiyat olan
F2 fiyatından malını satabilecektir. Bu nedenlerle şekildeki F3F2D üçgeni (C üçgeninin alanı)
alıcının rant bölgesini, F2DF1 üçgeni (E üçgeninin alanı) satıcının rant bölgesini
göstermektedir.

Diğer şeyler sabit varsayımı altında piyasada alınıp satılan mal üzerinde herhangi bir vergi
alınmaması durumundaki alıcı ve satıcının rant bölgeleri yukarıdaki şekilde gösterilmişti. Bu
piyasadaki satılan mal üzerinde bir maktu vergi alınması durumunda alıcı ve satıcının
rantlarında (refah) azalma olacaktır.

Aşağıdaki panelde (A) şeklindeki koyu renkli beşgen alan vergiden sonra alıcı ve satıcının
toplam refah kaybını göstermektedir. Bu beşgenle gösterilen alan verginin toplam refah kaybına
eşittir.

Şekil 10.4. Verginin toplam refah kaybı, net refah kaybı

A

F
A2
Verginin toplam
A1

T

M

Verginin (net)

Vergi hasılatı

B
F

C
A2

F

A2

A1

A1

T

T

M

M

Paneldeki (B) şeklinde yer alan koyu renkli dikdörtgen alan vergi hasılatını göstermektedir.
Vergi hasılatı toplam refah kaybının bir parçası olmakla beraber alıcı ve satıcıdan toplanan
verginin kamu harcaması olarak vergi mükelleflerine geri döndüğü kabul edildiği için bir refah
kaybı olarak kabul edilmez. Vergi hasılatı alanının toplam refah kaybından vergi hasılatı
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çıkartılmasıyla (C) şeklinde koyu renkli üçgen alanla gösterilen verginin (net) refah kaybı
bölgesi elde edilir. Dolayısıyla vergi nedeniyle tüketilen miktardaki azalma ve fiyat
düzeyindeki artışın sonucu ortaya çıkan refah kaybı (C) şeklindeki üçgen bölgenin alanına
eşittir.

Vergi nedeniyle tüketim miktarındaki azalma ve fiyattaki artış nedeniyle alıcı ve satıcıların
refahlarında meydana gelen azalmaya vergi refah kaybı denir.
Dikkat: Vergi refah kaybı kavramı, vergi (net) refah kaybı yerine kullanılmaktadır ve aynı
anlama gelmektedir.

Diğer şeyler sabit varsayımı altında piyasada alınıp satılan mal üzerinde herhangi bir vergi
yokken devletin bu mal üzerinden v kadar maktu bir vergi alması durumunda alıcı ve satıcının
rantlarındaki (refah) azalma aşağıda daha detaylı bir şekilde gösterilmektedir.

Şekil 10.5. Vergi refah kaybı (talep esnekliği = arz esnekliği)
F
A2
F5

v
B

A1

F4
F3

C

F2

D
E

T

F1
M1

M

M2

Vergi öncesi

Vergi sonrası

A1

A2

Alıcının refah bölgesi

F5DF3

F5BF4

Satıcının refah bölgesi

F3DF1

F2EF1

Alıcının refah kaybı

-

F4BDF3

Satıcının refah kaybı

-

F3DEF2

Arz eğrisi
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Devletin vergi
hasılatı

-

F4BEF2

Alıcının net refah
kaybı

-

BCD

Satıcının net refah
kaybı

-

CDE

Toplam net refah
kaybı

-

BDE

Bu şekilde (v) kadar maktu vergi alınması durumunda, arz eğrisi (v) kadar sola kayacaktır ve
malın fiyatı F3’den F4’e yükselecektir. Malın arz edilen miktarı ise M2’den M1’e düşecektir.
Dolayısıyla vergi öncesi duruma göre alıcı hem daha az mal tüketmekte, hem de daha yüksek
fiyat ödemek zorundadır. Buna karşılık satıcı daha az miktarda mal satarken eline geçen para
da azalmıştır.
Diğer şeyler sabit varsayımı altında, talep ve arz esnekliklerinin birbirine eşit olması
durumunda alıcının ve satıcının net refah kayıpları aşağıdaki sayısal örnekte gösterilmiştir.

Şekil 10.6. Vergi refah kaybına sayısal örnek
(talep esnekliği = arz esnekliği)
F
A2
22

v
B

A1

16
12

C

D

8

E

T

2
6

M

10

Vergi öncesi

Vergi sonrası

Alıcının refah
[(22bölgesi
12=10)×10)]÷2=50

[(2216=6)×6)]÷2=18

Satıcının refah
[(12[(8bölgesi
2=10)×10)]÷2=50 2=6)×6)]÷2=18
Devletin
vergi hasılatı

0

[(168=8)×6)]=48
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Alıcının net
refah kaybı

0

[(1612=4)×(106=4)]÷2=8

Satıcının net
refah kaybı

0

[(12-8=4)×(106=4)]÷2=8

Toplam net
refah kaybı

0

[(16-8=8)×(106=4)]÷2=16

Vergi refah kaybı ile ilgili kurallar:
 Talep ve arz esnekliklerinin eşit olması durumunda birim verginin ortaya çıkardığı
verginin net refah kaybı alıcı ve satıcı arasında eşit bir şekilde paylaşılır.
 Talep esnekliğinin arz esnekliğinden küçük olması durumunda alıcının katlandığı
verginin net refah kaybı satıcının kaybından daha fazladır.
 Talep esnekliğinin arz esnekliğinden büyük olması durumunda
verginin net refah kaybı alıcının kaybından daha fazladır.

satıcının katlandığı

10.3.1 Vergi refah kaybının belirleyicileri
Arz ve talep esneklikleri verginin alıcı ile satıcı arasında nasıl paylaşıldığını etkilediği gibi vergi
refah kaybının büyük veya küçük olmasının üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Aşağıdaki iki
şekilde gösterildiği gibi arz veya talep eğrisinin esnekliği vergi refah kaybını etkileyebilmektedir. Şekil A’da talep esnekliği arz esnekliğine göre daha azdır. Vergi nedeniyle fiyattaki artış
büyük ve miktardaki azalış azdır. Bu durumda vergi refah kaybı da az olacaktır. Şekil B’de ise
talep esnekliği arz esnekliğine göre daha büyüktür. Vergi nedeniyle fiyattaki artış küçük ancak
miktardaki azalış büyüktür. Bu durumda da daha büyük bir vergi refah kaybı gerçekleşmektedir.
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Şekil 10.7. Vergi yansıması ve vergi refah kaybı

B) Verginin refah

A) Verginin refah
kaybı az

A2

A2

F

F
A1

A1

T
T

M

miktardaki düşme az

M

miktardaki düşme fazla
talep esnekliği yüksek

talep esnekliği düşük

10.3.2 Vergi refah kaybı ve vergi hasılatı
Vergi refah kaybının büyüklüğü verginin miktarının fazla veya az olmasından da
etkilenmektedir. Aşağıdaki şekillerde A’dan C’ye vergi miktarı artmaktadır. Şekil A’da vergi
miktarı ve refah kaybı küçüktür. Bunun sonucunda da vergi hasılatı da azdır. Şekil B’de (şekil
A’ya göre) orta büyüklükte bir vergi alındığı zaman daha fazla vergi hasılatı toplanır ve refah
kaybı da artar. Fakat Şekil C’de (şekil A ve B’ye göre) en fazla vergi miktarı uygulanmaktadır.
Sonuçta en büyük refah kaybı oluşur ancak vergi hasılatı en büyük olmaz çünkü vergi nedeniyle
miktarda çok fazla azalış meydana gelmiş piyasa küçülmüştür. Şekil C’de vergi refah kaybı
artarken vergi hasılatının artmaması Laffer eğrisinde açıklanan ‘vergi oranının artmasına
rağmen belli bir orandan sonra vergi hasılatının artmayacağı hatta azalacağı’ sonucunu teyit
etmektedir.
Şekil 10.8. Vergi refah kaybı ve vergi hasılatı ilişkisi

Verginin refah
kaybı

F
vergi

vergi

M

Verginin refah
kaybı

F

vergi

Verginin refah
kaybı

F

C) çok miktarda vergi

B) orta miktarda vergi

A) az miktarda vergi

M

M
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10.3.3 Ad valorem vergilerde refah kaybı
Bu bölümde yukarıda spesifik(maktu) vergileme sonucunda ortaya çıkabilecek vergi refah
kaybı konusu açıklanmıştır. Gerek vergi yansıması gerekse vergi refah kaybı konularının
açıklamalarında spesifik verginin tercih edilmesinin nedeni karmaşık bir konuyu kolayca
anlaşılır kılmasıdır. Ancak modern vergi sistemlerinde uygulamada ad valorem vergi, spesifik
vergiye nazaran daha fazla tercih edilmektedir. Ad valorem vergilemede de refah kaybı
oluşmaktadır. Ad valorem vergide refah kaybı izleyen formül kullanılarak hesaplanabilir:
 T 2   n 
Vergi refah kaybı =    
  F  M 
 2    n 

T=Ad valorem vergi oranı,
F=Fiyat,
M=Miktar,

 =Talep esnekliği,
n=Arz esnekliği

Bir örnekle somutlaştıracak olursak, hayali bir mal için

T= 0,20, F=80, M=1,

 = -2,5, n=1,5 olduğunu kabul edelim.

Vergi refah kaybı =
 0,20 2    2,5 1,5 


  80 =1,10
 2    2,5  1,5 
Bu örnekte vergi oranı %1 arttırılınca refah kaybı %1,1 artmaktadır. Bunun anlamı vergi oranı
arttıkça vergi yükü daha fazla artacaktır. Vergi refah kaybı vergi oranının karesine bağlı
olduğundan, vergi oranı arttığı zaman vergi refah kaybı vergi oranından daha fazla artar.
Vergi refah kaybının toplanan vergiye oranı dolaysız vergi yükü olarak adlandırılır. Vergi refah
kaybının toplanan vergiye oranı izleyen formülle hesaplanabilir:
0,2
 T   n 
=
 3,75 = 0,375


 2    n 
2
 

Bu problemde vergi refah kaybının toplanan vergiye oranı %37,5 olarak hesaplanmıştır.
Toplanan verginin %38 kadarı o malın üretildiği sektöre vergi refah kaybı yaratmaktadır. Her
sektörün kendine ait bir arz esnekliği olacağı için her sektör için farklı bir orantı hesaplanır.
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Örneğin sabit maliyetli rekabetçi bir endüstri dalında arz esnekliği çok yüksek olacağı için (örneğin 2 olsun) talep esnekliğini de -2 kabul edersek %25 ad valorem vergi oranı burada vergi
refah kaybı/toplam vergi oranı %25 olacaktır. Diğer bir anlatımla, toplanan her 1 TL verginin
yanı sıra 25 kuruş vergi refah kaybı oluşacaktır. Bunun anlamı bir sektörden diğer sektöre gelir
transferidir.
Bir ad valorem vergi olan gelir vergisinde oluşan vergi refah kaybı nispi fiyatları etkiler. Nispi
fiyatların değişmesi ise bireyin tüketim ve gelecekteki tüketim (tasarruf) kararlarını etkiler.
Nispi fiyatların değişmesi dinlenme veya tüketim kararları üzerinde de etkili olur. Ad valorem
matrahlı tüketim vergilerinde vergi refah kaybı tüketicilerin fiyat değişikliklerine nasıl tepki
verdiklerine bağlı olarak değişecektir.

10.3.4 Vergi makası
Vergi öncesi alıcı ve satıcı için tek olan fiyat, vergi sonrası farklılaşır. Vergi alıcının ödediği
fiyat ile satıcının eline geçen miktarı ayrıştırır. Aşağıdaki şekilde BC uzunluğu (veya F1F3
mesafesi) alıcının ödediği ile satıcının eline geçen arasındaki farkı göstermektedir.

Şekil 10.9. Vergi makası/kaması/takozu

F
A2
vergi
makası

F3

F1

B

A1

C

T
M

Yukarıdaki şekilde yer alan BC veya F1F3 mesafesi, alıcının ödediği ile satıcının eline geçen
arasındaki farkı gösterir ve bu mesafe İngilizce yazılmış kaynak kitaplarda ‘tax wedge’ olarak
adlandırılır. Tax wedge kavramı Türkçe kaynaklarda vergi makası, vergi takozu, vergi kaması
olarak farklı şekillerde tercüme edilerek kullanılmaktadır.
Vergi makası kavramı özellikle istihdam üzerindeki vergi yükünü ifade ederken kullanılmaktadır. İstihdam üzerindeki vergi yükü içerisinde işverenin çalışana ödediği maaşın dışında kalan
devlete ödediği tüm ödemeler yer almaktadır. Bir işçinin işverene toplam maliyeti ile işçinin eline
geçen net ücret arasındaki fark istihdam üzerindeki mali yüktür ve bu yük vergi takozu (veya
vergi kaması veya vergi makasına) örnek gösterilebilir.
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UYGULAMALAR
Marjinal tüketim eğilimi 0,6 ve vergi oranı 0,4 ise maktu vergi çarpanını hesaplayınız.
BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENDİK ÖZETİ
Vergi uyumu mükelleflerin tüm gelir beyannamelerini zamanında doldurması ve
beyannamelerin vergi yükümlülüğünü tam olarak yansıtacak şekilde beyannamenin doldurulduğu tarihte geçerli olan yasa ve diğer düzenlemelere uygun olmasını ifade eder.
Mükelleflerin vergi uyumu için katlandığı açık ve saklı maliyet unsurlarının tümüne vergi uyum
maliyeti denir. Vergilemenin açık maliyeti vergi toplayan gelir idaresinin tüm maliyetleri
anlamına gelir. Vergilemenin gizli maliyeti ise mükelleflerin vergi nedeniyle katlandığı tüm
maliyetleri içermektedir. Vergilemenin gizli maliyetlerine örnek olarak, mükellefin vergi
işlemlerini takip eden muhasebecisine ödediği ücret, mükellefin vergi dairesine veya
muhasebecine gidip gelirken yolda kaybettiği zamanın alternatif maliyeti gösterilebilir.
Vergi çarpanı
Diğer değişkenler sabitken, vergideki bir birimlik değişmenin milli gelirde kaç birimlik
değişmeye yol açtığını gösteren katsayıya vergi çarpanı denir. Vergi çarpanının değeri şu
faktörlerden etkilenebilir:
 Verginin hangi gelir grubundan alındığı,
 Verginin alındığı gelir grubunun marjinal tüketim eğilimi,
 Vergi muafiyet ve istisnalarının çokluğu ve miktarı.
Mali sürüklenme
Aşırı esnek bir vergi sisteminin genişleme dönemlerinde yatırımların ve tüketimin
azalmasına, sonuçta ekonominin tam istihdam düzeyine gelmesini engellemesine mali
sürüklenme denir. Mali sürüklenme bazı kaynaklarda mali engel olarak adlandırılır.
Otomatik stabilizatörlük özelliği artan oranlı gelir vergisinin ekonomi açısından ortaya
çıkardığı bir avantaj iken, mali sürüklenme ise bir dezavantajdır.
“Olivera-Tanzi Etkisi:
Enflasyonun vergi gelirlerini aşındırması Olivera-Tanzi etkisi olarak adlandırılır. Bu etkinin
geçerli olabilmesi için vergi esnekliğinin 1’den küçük olması, vergiyi doğuran olayla vergi
tahsilatının arasında önemli sayılabilecek zaman boşluğunun olması, ve enflasyonun yüksek
olması gerekmektedir.”
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BÖLÜM SORULARI
1) Mükelleflerin vergi uyumu için katlandığı açık ve saklı maliyet unsurlarının tümü
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a.Vergi uyum maliyeti
b.Vergi ödeme gücü
c.Fayda prensibi
d.Vergi erozyonu
e.Çarpan etkisi
Cvp A
2) Enflasyonun vergi gelirlerini aşındırdığını ifade eden etki aşağıdakilerden hangisidir?
a.Çarpan etkisi
b.Hızlandıran
c.Olivera-tanzi
d.Ters tanzi
e.Mali sürüklenme
Cvp C
3) Aşırı esnek bir vergi sisteminin genişleme dönemlerinde yatırımların ve tüketimin
azalmasına,
sonuçta
ekonominin
tam
istihdam
düzeyine
gelmesini
engellemesine...denir.Boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanacaktır?
a.Çarpan etkisi
b.Hızlandıran
c.Olivere-tanzi
d.Ters tanzi
e.Mali sürüklenme
Cvp E
4) I.Verginin hangi gelir grubundan alındığı,
II.Verginin alındığı gelir grubunun marjinal tüketim eğilimi,
III.Vergi muafiyet ve istisnalarının çokluğu ve miktarı,
IV.Verginin gelir grupları arasında dengeli dağılımı.
Yukarıdaki ifadelere göre vergi çarpanının değerini etkileyen faktörler arasındadır?
a.I ve II
b.I ve III
c.I, II ve III
d.II,III ve IV
e.Hepsi
Cvp C
5) Vergilerin kişilerin refahında sebep olduğu eksilmelere ne denir?
a.Vergi uyum maliyeti
b.Çarpan etkisi
c.Hızlandıran
d.Olivere-Tanzi
e.Vergi refah kaybı
Cvp E
6) Vergi ve benzeri yükümlülüklerin işveren üzerinde oluşturduğu yüke ne ad verilir?
a. Vergi fiyatı
b.Vergi cenneti
c.Vergi rekabeti
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d.Vergi takozu
e.Vergi kaçırma
Cvp D
7) Vergideki bir birimlik değişmenin milli gelirde kaç birimlik değişmeye yol açtığını
gösteren katsayı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çarpan
b. Hızlandıran
c. Olivera tanzi
d. Ters tanzi
e. Mali sürüklenme
Cvp A
8) I. Esnekliğin 1’den küçük olması gereklidir.
II. Esnekliğin 1’den büyük olması gereklidir.
III. Vergiyi doğuran olay ve vergi tahsilatı arası zaman boşluğu olmalı.
IV. Enflasyonun yüksek olması gerekmektedir.
Enflasyonun vergi gelirlerini aşındırması etkinin geçerli olabilmesi için yukarıdaki
koşullardan hangilerinin olması gerekmektedir?
a. I ve II
b. II ve III
c. I,II ve III
d. II, III ve IV
e. Hepsi
Cvp D
9)Talep ve arz esnekliklerinin eşit olması durumunda birim verginin ortaya çıkardığı
verginin refah kaybı nasıl sonuçlanmaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

Alıcının refah kaybı daha fazladır.
Satıcının refah kaybı daha fazladır.
Alıcı ve satıcının refah kaybı birbirine eşittir.
Alıcının hiç refah kaybı olmamaktadır.
Satıcının hiç refah kaybı olmamaktadır.

Cvp C
10) Talep esnekliğinin arz esnekliğinden büyük olması durumunda birim verginin ortaya
çıkardığı verginin refah kaybı nasıl sonuçlanmaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp B

Alıcının refah kaybı daha fazladır.
Satıcının refah kaybı daha fazladır.
Alıcı ve satıcının refah kaybı birbirine eşittir.
Alıcının hiç refah kaybı olmamaktadır.
Satıcının hiç refah kaybı olmamaktadır.
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Bölüm 11
BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Verginin ekonomik etkinlik üzerine etkileri
Otomatik stabilizatörler
Gelir ve İkame etkisi
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BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
1)Verginin ekonomik politikalar üzerindeki etkileri nelerdir?
2)Otomatik stabilizatörler nelerdir?
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BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu
Vergilerin
politikalar
etkisi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

ekonomik Vergilerin ekonomik politikalar
üzerine üzerine etkisini ve otomatik Ders notu, sunum, ders
stabilizatörleri bilir
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ANAHTAR KAVRAMLAR


Vergi politikası



Otomatik Stabilizatörler
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11. VERGİNİN EKONOMİK ETKİNLİK ÜZERİNDE OLUMLU YÖNLERİ
Buraya kadar verginin ekonomik etkinlik üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkilerden
bahsedilmiştir. Ancak vergiler mali ve mali olmayan (ekonomik ve sosyal) fonksiyonları ile
ekonomik etkinliği olumlu bir şekilde de etkileyebilir.
Yukarıda açıklanan vergi çarpanı konusunda vergi ile ekonomiden kaynakların devlet eliyle
çekildiği belirtilmişti. Bu ekonomik etkinliği azaltır, ancak vergi iradi bir enstrüman olarak
ekonomik koşulların iyileştirilmesinde de kullanılabilir. Örneğin durgunluğun giderilmesi için
vergi oranları azaltılabilir. Bu yüzden vergi ekonomiyi etkilemede kullanılabilecek ‘olmazsa
olmaz’ bir kamu maliyesi aracıdır. Hatta bu gerçek ‘vergi zaruri bir fenadır’ şeklinde veciz bir
şekilde de ifade edilmiştir.
Ekonomik ve sosyal amaçların gerçekleştirilmesinde vergilerin nasıl kullanıldığının detaylı
açıklaması ‘vergi politikası’ dersinin konuları arasında yer aldığı için burada bu konulara
değinilmeyecektir. Bununla birlikte yukarıda açıklanan mali sürüklenme ve vergi esnekliği ile
ilişkili olarak otomatik stabilizatör konusu ‘verginin ekonomik etkinlik üzerinde olumlu
yönleri’ kapsamında açıklanmaktadır. Vergiler gelir ve ikame etkisi yaratırlar. İkame etkisi
olumsuz iken gelir etkisi olumludur. Vergilerin gelir etkisi bu nedenle verginin ekonomik
etkinlik üzerinde olumlu yönleri içinde değerlendirilecektir.
11.1 Otomatik stabilizatör

Devletin hiçbir müdahalesi olmamasına rağmen, ekonomik dalgalanmaların aksi yönünde
hareket ederek ekonomik dalgalanmaların negatif etkisini azaltan ekonomik araçlara otomatik
stabilizatör denir. Diğer bir tanım, herhangi bir istikrarsızlığı iradi bir müdahaleye gerek kalmadan ortadan kaldırmak üzere mali sistemin yapısına yerleştirilmiş bazı kamu harcamaları ve
vergilere ilişkin araçlara otomatik stabilizatör denir. Artan oranlı gelir vergileri, işsizlik
sigortası ödemeleri, tarım sektörüne yapılan yardımlar otomatik stabilizatör örnekleridir.
Bazı kaynaklarda otomatik stabilizatör için otomatik düzenleyici veya otomatik dengeleyici de
denmektedir.
Ekonomik (konjonktürel) dalgalanmalar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Dip, genişleme, tepe
ve durgunluk(daralma) ekonomik dalgalanmaların evreleridir. Ekonomik dalgalanmalar
GSYH’nin büyüme oranı kullanılarak ölçülmektedir.
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Şekil 11.1 Ekonomik dalgalanmalar

tep

reel
GSYH

genişleme

durgunluk

dip

zaman (3 ay, yıl, vb)

Esnek (artan oranlı) bir gelir vergisi ekonomik genişleme dönemlerinde gelirdeki artıştan fazla
artarak genişlemeyi frenlemesi beklenir, çünkü kişilerin alım gücü azalır. Örneğin vergi esnekliğinin 1,5 olduğunu, ekonominin genişleme döneminde olduğunu ve diğer şeylerin sabit
olduğunu varsayalım.

Vergi esnekliği (εV) = [1,5÷1]= 1,5

Bu durumda gelirdeki (veya matrahtaki) %1’lik bir artışa karşılık vergi gelirleri %1,5 artacak
kişilerin alım gücü azalacak ve ekonomik genişleme frenlenmiş (dengelenmiş) olacaktır. Aynı
vergi esnekliğinin ekonomik daralma dönemi için geçerli olduğunu varsayalım:

Vergi esnekliği (εV) =[-1,5÷ -1]= 1.5

Gelirdeki %1’lik bir azalmaya karşılık vergi gelirleri %1,5 azalır. Vergiler gelire göre daha
fazla azaldığı için kişilerin alım gücü artar. Daralmanın bir kısmı vergideki azalmanın artırdığı
satın alma gücünün piyasayı canlandırması sonucunda dengelenmiş olur. Artan oranlı gelir
vergisinin otomatik stabilizatörlük özelliği, vergilerin ekonomik etkinlik üzerinde olumlu
etkisine bir örnektir. Devlet bir yandan vergi toplarken bir yandan da ekonomik istikrarsızlıkları
azaltmaktadır.

- Türkiye’de 1980’li yıllarda dolaysız vergi/toplam vergi oranı % 70 iken, 2000’li yıllarda
% 30’a düşmüştür ve bu süreç devam etmektedir. Bu durum vergi sisteminin otomatik dengeleyici olma özelliğini azaltır mı?
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- Türkiye’de gelir vergisi artan oranlı vergi tarifesi ile alınmaktadır. Bu tarife vergi
esnekliğine sahiptir, dolayısıyla otomatik dengeleyici olma özelliği vardır. Bu tür vergilerin
payının azalması, bu tür vergilerin otomatik dengeleyici olma özelliğinden kaynaklanan faydalarının azalmasına neden olur. Çünkü, dolaysız vergilerin payı azalırken, dolaylı vergilerin
payı artmıştır. Dolaylı vergilerin otomatik dengeleyicilik özelliği dolaysız vergilere nazaran
düşüktür. Sonuç olarak, dolaysız vergi/toplam vergi oranı % 70’lerde iken, 2000’li yıllarda %
30’lara düşmesi, diğer şeyler sabit varsayımı altında, vergilerin otomatik dengeleyici olma
özelliğini azaltmaktadır.

11.2 Verginin gelir etkisi
Gelir ve ikame etkileri vergi kısıtları bölümünde vergiye karşı kişilerin davranışları başlığı
altında açıklanmıştı. Bu bölümde gelir etkisi tekrar ele alınacaktır, çünkü gelir etkisi verginin
ekonomik etkinlik üzerinde olumlu (pozitif) bir etkisi olarak değerlendirilebilir. İkame etkisi
ise tam aksi yönde vergilerin ekonomik etkinlik üzerinde olumsuz bir etkisidir.
Ödediği vergi nedeniyle mükellefin daha fazla veya rasyonel çalışmak suretiyle vergiden
önceki gelir düzeyine çıkmasına gelir etkisi, tüketimini kısarak dinlemeye ve/veya eğlenmeye
yönelmesine ise ikame etkisi denir. Diğer bir tanımla, vergi artışı sonucu kişinin toplam reel
geliri azalınca, daha fazla çalışarak eski gelir seviyesine ulaşmak istemesine verginin gelir etkisi
denir. Bu etki nedeniyle kişiler ya daha fazla ya da daha rasyonel çalışırlar, bunun sonucunda
da ülkede üretim artar. Verginin ikame etkisi farklı şekillerde gerçekleşebilir. Yatırımcıların
vergisi az bölgeleri tercih etmeleri veya tüketicilerin vergisi az olan malı çok olana tercih etmesi
verginin ikame etkisine örnek gösterilebilir.
Kitabımızda daha önce açıklanan Laffer eğrisi vergilerin gelir etkisinin teorik ispatında da
kullanılabilir. İzleyen Laffer eğrisinin normal aralık kısmında vergi oranı artmasına rağmen bir
noktaya kadar vergi hasılatı da artmaktadır. Diğer bir anlatımla, maksimum vergi oranına kadar
gelir etkisi geçerlidir. Kişiler vergi oranı artmasına rağmen çalışarak daha fazla gelir elde
etmekte, devletin de vergi hasılatı artmaktadır. Maksimum vergi oranından sonra ise gelir etkisi
yerini ikame etkisine bırakmaktadır.

Şekil 11.2 Laffer eğrisi: Normal ve yasak aralık

yasak aralık

vergi hasılatı

normal aralık

vergi oranı

170

İkame etkisinin olduğu kısımda vergi oranları artırılırsa vergi hasılatı artmaz bilakis azalmaya
başlar. Dolayısıyla ikame etkisi bölgesine geçilmemesi gerekir. Bu nedenle yasak aralık olarak
adlandırır. Maksimum vergi oranından sonra kişiler çalışma yerine eğlenmeyi
(dinlenme/aylaklık) tercih edebilirler. Bu tercih aynı zamanda iktisattaki ‘gelirin azalan
marjinal faydası’ ilkesi ile de uyumludur. Kişiler belli bir gelire ulaştıktan sonra dinlenme veya
eğlenmeyi çalışmaya tercih edebilmektedir.

Vergilemede gelir ve ikame etkisi arasındaki tercihleri etkileyerek, verginin ekonomik etkinliği
artırması yönünde Corlett-Hague bir öneride bulunmuşlardır:

Corlett-Hague Kuralı:
Dinlenmeyi kolaylaştıran ve tamamlayan mallar, dinlenmenin ikamesi (yerine geçebilecek)
mallara göre daha yüksek oranda vergilendirilmesine Corlett-Hague Kuralı denir. Örneğin bu
kurala göre eğlenceyi/dinlenmeyi teşvik eden ve kolaylaştıran golf kulüpleri, yat gibi mallar
daha yüksek oranda vergilendirilmelidir.

Günümüzde pek uygulaması kalmamış olmakla beraber götürü verginin (yeksenak vergi) gelir
etkisi yarattığı kabul edilir. Vergi matrahının tek tek belirlenmesi yerine, aynı durumdaki tüm
konu ve vergi mükellefleri için aynı verginin belirlenmesine götürü vergileme denir. Götürü
verginin avantajları şunlardır: Bürokrasisi/formalitesi az ve uygulaması kolaydır. Mükellef
psikolojisi yönünden olumludur. Bu nedenlerle götürü vergi gelir etkisi yaratır.
Vergi refah kaybının en az olması isteniyorsa, verginin neden olacağı ikame etkisinin de en az
olacak şekilde verginin dizayn edilmesi gerekir. Götürü vergileme durumunda ikame etkisinin
olmayacağı ve vergi refah kaybının minimize edileceği iddia edilmektedir.
Götürü vergilemede mükellef belirli bir miktar vergi ödedikten sonra, daha fazla çalışarak gelir
elde etse bile daha fazla vergi vermeyeceğini bildiği için çalışma gayreti artar. Götürü verginin
gelir etkisi yaratmasının diğer bir nedeni kişilerin vergi davranışı üzerinde nötr etkisi olmasıdır.
Bir kişi, örneğin, yılda 1.000 TL götürü vergi ödeyecekse, az kazansa da çok kazansa da bu
vergiyi ödemek zorundadır. Kişilerin ekonomik davranışları üzerindeki etkinin nötr olması
nedeniyle, götürü verginin sonucu olarak ‘refah kaybı’ olmaz.
Götürü vergileme devlet yönünden de avantajlıdır. Beyan yöntemi ile hiç vergi ödemeyecek
mükellefler bile götürü vergileme ile az da olsa vergi öder, toplanan vergi miktarı artar. Götürü
verginin denetimi kolay ve vergi idaresine yükü azdır. Götürü vergileme gelir etkisi meydana
getirmesinden dolayı olumlu yönüne rağmen, modern vergi sistemlerinde dezavantajları ağır
bastığı için terk edilmiştir.
Götürü verginin ‘vergilemede adalet’ üzerine negatif etkisi vardır. Götürü vergilemede vergi
ödeme gücü dikkate alınmadığı için birey gelir elde etmemiş olsa bile vergi ödemek zorunda
kalabilir. Beyan yönteminde olsa idi fazla vergi ödeyecek kişiler ise daha az vergi ödeyebilir.
Diğer bir dezavantajı ise, götürü vergide ödeme gücünü tespit etmek için herhangi bir belgeye
ihtiyaç duyulmadığı için belge düzeni oluşmaz. Götürü vergilemede alım ve satımlarda belge
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kullanılmasına gerek yoktur. Ancak vergi ödeme gücünün tespiti için modern vergi
sistemlerinde kullanılan beyan usulü belge üzerine kuruludur.
11.2. VERGİ ve DÜZENLEME
Sınırsız insan ihtiyaçlarının en başarılı bir şekilde karşılandığı yer piyasa ekonomisidir. Ancak
kamusal malları sunmada, dışsallıklarla mücadelede ve doğal tekel durumunda piyasa
ekonomisi sonuçları başarılı değildir, bu durum piyasa başarısızlığı olarak adlandırılır.
Devletlerin ekonomiye müdahale etmesinin en temel meşruiyet nedeni piyasanın
başarısızlığıdır.
Devlet elinde bulundurduğu araçlarla piyasa ekonomisinin başarısız olduğu alanları
doldurmaktadır. İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasında devletin başarısız olduğu alanlarda ise
piyasa ekonomisi boşlukları doldurmaktadır. Genel bir kural olmamakla birlikte, piyasa
ekonomisi özel ihtiyaçları karşılamada daha başarılı iken, kamu ekonomisi toplumsal ortak
ihtiyaçları karşılamada daha başarılıdır. Bir ülkede ekonominin başarılı bir şekilde çalışması
için kamu ekonomisi ile piyasa ekonomisi birbirine muhtaçtır ve birbirini tamamlamaktadır.
Devletin kaynak tahsisi fonksiyonu kapsamında devlet kamusal malları sunar ve olumlu
dışsallıkları teşvik eder. Devlet negatif/olumsuz dışsallıklarla mücadele eder ve olumsuz
dışsallıkları azaltmaya çalışır.
Piyasa ekonomisinin ortaya çıkardığı gelir dağılımı dengesizdir. Gelirin yeniden dağıtılması
fonksiyonu kapsamında devlet vergi gibi araçlarla gelir dağılımı dengesizliğine müdahale
ederek gelir dağılımı dengesizliğini azaltmaya çalışır.
Piyasa ekonomisinde her birey çıkarını maksimize etmeye çalışır. Ancak bireyin refah
maksimizasyonu toplamından toplumsal refah maksimizasyonu çıkmayabilir. Örneğin
piknikçiler piknikten sonra çöplerini gelişigüzel bırakıp giderlerse ve piknik yeri daha sonra bir
kamu otoritesi tarafından temizlenmezse kısa bir süre sonra piknik yeri mezbele olur. Bu
örnekte her piknikçi kendi çıkarını maksimize etmiştir ancak ortaya çıkan sonuç tüm toplum
için olumsuzdur.
Devletin bireyin refah maksimizasyonu toplamından toplumsal refah maksimizasyonu
çıkmaması durumuna müdahalesi devletin düzenleme (regülasyon) fonksiyonudur. Müeyyide
koyma ve uygulama yetkisine sahip kamu otoriteleri tarafından oluşturulacak kurallar, teşvikler
ve kısıtlamalar yoluyla piyasa ekonomisinin yönlendirilmesi düzenleme fonksiyonu olarak
adlandırılır. Gerek ekonominin gerekse toplumun yapısının karmaşık hale gelmesi ve bu
nedenle rekabete duyulan ihtiyaç, yeni hizmet alanlarının ortaya çıkması, özelleştirme sonrası
kamu yararının sağlanması, negatif dışsallıkların artması düzenlemeye olan ihtiyacı artırmıştır.
Vergiye çok benzer bir kamu gelir türü harçtır. Harçlar devletin kullandığı bir tayınlama aracı
olarak talebi kısıtlama fonksiyonu vardır. Kamu hizmeti karşılığında bir bedel (harç)
istenmesi durumunda bu kamusal hizmete gerçekten ihtiyacı olan kişiler bedelini ödeyecektir.
Gerçek ihtiyaç sahibi olmayanlar bedel ödemek istemeyecekleri için gereksiz kaynak israfı
önlenir. Harçlar kullanılarak kamusal mala olan talep düzenlenmiş olur.
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Negatif dışsallıkları olan mal ve hizmetlerin tüketimini azaltmayı amaçlayan vergilere
düzenleyici vergi denir. Sigara üzerinden alınan özel tüketim vergisi ile devlet bir yandan vergi
toplamakta bir yandan da sigara içmeyi düzenlemektedir. Sigara içme bireylerin uzun dönemde
sağlıklarını tehdit etmektedir. Bu nedenle devlet sigaranın tüketimini azaltmak için belirli
yerlerde sigara içilmesini yasaklar. Devlet sigara üzerinden alınan vergi miktarını artırarak
sigaraya olan talebi kısmaya çalışır. Sigara üzerinden alınan özel tüketim vergisi bu nedenle
düzenleyici bir vergidir.
11.2.1 Vergi ve çevre kirliliği
Negatif dışsallıkların azaltılması için kamu sektörü ve/veya özel sektör bir takım yöntemler ve
araçlar kullanmaktadır. Kamu sektörünün kullandığı yöntemlerden birisi negatif dışsallığı olan
firmanın ürettiği mal üzerine vergi konulmasıdır. Bu tür bir vergileme ilk defa Pigou tarafından
önerildiği için Pigocu Vergi olarak adlandırılmıştır. Pigocu vergi piyasa arz eğrisinin marjinal
sosyal maliyetleri de kapsamasını ve sonuçta üretim miktarının ‘toplumsal optimum’ düzeyine
gelmesini amaçlar.

Pigocu vergi üretim miktarında azalmaya neden olacak ve sonuçta refah kaybı ortaya çıkacaktır.
Ancak Pigocu vergi ile negatif dışsallıkların ortaya çıkardığı maliyetin bir kısmı mal üzerine
konan vergi ile telafi edilmeye çalışılmaktadır. Pigocu vergi bir yandan üretim miktarını azaltır,
diğer yandan üretim düzeyi toplumsal optimum noktasında olacağı için negatif dışsallıklar
azaltılmış olacaktır.

Aşağıdaki şekilde bir firmanın üretim maliyetleri, marjinal özel fayda eğrisi ile gösterilmiştir. Bu
eğri aynı zamanda arz eğrisidir (A1). M2 kadar üretim miktarı K2 kadar kirliliğe neden olmaktadır. Firmanın ürettiği malın çevreye verdiği zarar birim başına Z kadardır. Bu Z kadar zarar,
üretimin marjinal dışsal maliyetidir. Marjinal özel maliyet ile marjinal dışsal maliyeti
topladığımız zaman yeni arz eğrisi A2 ile talep eğrisinin kesiştiği yerde yeniden denge
oluşacaktır. Yeni dengede üretim miktarı azalarak M1 olacak, kirlilik de azalarak K1 olacaktır.

Üretimi toplumsal optimum noktası olan M1 noktasına geriletmek ve kirliliği azaltmak birim
başına Z kadar maktu bir tüketim vergisi ile mümkündür. Bu vergi Pigocu vergidir. F1F2CD
bölgesi kadar devlet Pigocu vergi toplayacaktır. Bu vergi hasılatı negatif dışsallıktan etkilenen
kesimlerin zararlarını tazmin etmek/telafi etmek için kullanılırsa Pigocu vergi başarılı bir politika
aracı olacaktır. Negatif dışsallığı ortaya çıkaran firmalardan, dışsallıktan zarar görenlere vergi
aracılığıyla bir gelir transferi gerçekleşmiş olacaktır.

Şekil 11.3. Negatif dışsallıkların vergilerle azaltılması
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Türkiye’de uygulanan petrol üzerinden alınan özel tüketim vergisi çevre vergilerine örnek
gösterilebilir. Zira petrol kullanımı ile meydana gelen hava kirliliğinin oluşturduğu vb. negatif
dışsallıklar vergi ile azaltılmaya çalışılmaktadır. Çevre üzerinde negatif etkisi olan üretim ve
tüketim faaliyetlerinin azaltılması için kullanılan vergilere yeşil vergiler de denmektedir. Yeşil vergi
özellikle gelişmiş ülkelerde çok popülerdir. Bu kapsamda bazı gelişmiş ülkelerde bir yeşil vergi
olan karbon vergisi başlatılmıştır.

Vergi politikası sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde önemli bir konu olan iklim değişikliğinin
önlenmesi için kullanılabilir. Bu kapsamda karbon vergisi çevre kirliliğinin önlenmesinde aktif
olarak kullanılabilecek bir araçtır. Karbon vergisi çevre kirliliğini önlemek için firmaların
neden oldukları karbon emisyonu miktarına bağlı olarak alınan düzenleyici bir vergidir.
Karbon vergisi çevre kirliliğinin azaltılmasında maliyet etkin bir araç niteliği taşımaktadır.
Karbon vergisi çevre kirliliğine karbon emisyonu yayarak katkıda bulunan iktisadi kurumun
ortaya çıkarmış olduğu emisyon miktarı başına vergiye tabi tutulmasını gerektirmektedir.

Etkili bir karbon emisyonu kontrolünün gerçekleştirilebilmesi için de, karbon vergisinin fosil
yakıtın içermiş olduğu karbon miktarıyla orantılı olması gerekmektedir. Örneğin, kömür
doğalgaza nazaran daha fazla miktarda karbon emisyonu ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda,
kömür üzerine konacak bir karbon vergisi miktarının doğalgaza göre daha yüksek olması gerekmektedir.

Karbon vergisi emisyon miktarı üzerinden alındığı için spesifik bir vergidir. Karbon vergisi,
devlet için bir gelir olmakla beraber emisyon yayan işletmeler için bir maliyet unsurudur.
Karbon vergisinin temel hedefi üretim sürecinde karbon emisyonu yoğun ürünlerin fiyatlarının
arttırılmasıdır. Karbon vergisi tüketiciler için fosil kaynaklı yakıtları daha pahalı hale getireceğinden, bu ürünlerin tüketiminin de azaltılması beklenir. Böylelikle de daha az karbon
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emisyonu yaratan teknolojilerin ve enerji kaynaklarının tercih edilmesi ve karbon üretiminin
azaltılması sağlanmış olacaktır.
11.2.2 Tobin vergisi
Küreselleşme ile birlikte artan sermaye hareketleri ülkelerin kendi ekonomileri üzerinde karar
vermelerini zorlaştırmıştır. Bu yüzden uluslar arası sermaye hareketlerini kısıtlamada
kullanılmak üzere Tobin bir vergi önermiş ve kaynaklarda Tobin Vergisi olarak adlandırılmıştır.
Tobin vergisi ile uluslararası mobil sermaye hareketlerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır, bu
nedenle Tobin vergisi de düzenleyici bir vergidir.

Tobin vergisi, bütün ülkelerde eşanlı olarak uygulanacak tek oranlı, ad valorem esaslı bir döviz
işlem vergisi ‘önerisidir’. Tobin uluslararası sermaye hareketleri üzerine düşük oranlı ve bütün
ülkeler için geçerli olacak %0.1 ile %1 arasında değişen bir döviz işlem vergisi konulmasını
önermiştir. Tobin, döviz kurlarındaki oynaklığı minimize etmek, ülkelerin makroekonomik
performansına yardımcı olmak ve bu vergiden sağlanan gelirle de uluslararası kalkınma çabalarına katkıda bulunmak için spot döviz işlemleri üzerine bir vergi konulmasını önermiştir.

Tobin vergisi, herhangi bir para biriminin diğerine dönüştürülmesi esnasında bu işlem üzerine
düşük oranlı bir vergi uygulanmasıdır. Buna göre herhangi bir para birimi diğerine çevrilmek
istendiğinde toplam işlem hacmi üzerinden belirli bir oranda vergilendirilecektedir.

Belirli bir dönemde Tobin vergisinden ne miktarda bir gelir elde edileceği vergi oranı ile vergi
tabanı [döviz işlemlerinin kapsamı ve hacmi] yanında başka faktörlere de bağlıdır. Tobin
vergisi ile spekülatif döviz hareketlerinin maliyetini artırılması, günlük siyaset ve ekonomi
politikalarındaki değişim beklentileri karşısında finans piyasasındaki dalgalanmanın azalması
beklenmektedir.
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UYGULAMALAR
Vergilerin ekonomi üzerine olan olumlu yönleri tartışınız.
BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENDİK ÖZETİ
Vergi çarpanı konusunda vergi ile ekonomiden kaynakların devlet eliyle çekildiği belirtilmişti.
Bu ekonomik etkinliği azaltır, ancak vergi iradi bir enstrüman olarak ekonomik koşulların
iyileştirilmesinde de kullanılabilir. Örneğin durgunluğun giderilmesi için vergi oranları
azaltılabilir. Bu yüzden vergi ekonomiyi etkilemede kullanılabilecek ‘olmazsa olmaz’ bir kamu
maliyesi aracıdır. Hatta bu gerçek ‘vergi zaruri bir fenadır’ şeklinde veciz bir şekilde de ifade
edilmiştir.
Otomatik stabilizatör
Devletin hiçbir müdahalesi olmamasına rağmen, ekonomik dalgalanmaların aksi yönünde
hareket ederek ekonomik dalgalanmaların negatif etkisini azaltan ekonomik araçlara otomatik
stabilizatör denir. Diğer bir tanım, herhangi bir istikrarsızlığı iradi bir müdahaleye gerek kalmadan ortadan kaldırmak üzere mali sistemin yapısına yerleştirilmiş bazı kamu harcamaları ve
vergilere ilişkin araçlara otomatik stabilizatör denir. Artan oranlı gelir vergileri, işsizlik
sigortası ödemeleri, tarım sektörüne yapılan yardımlar otomatik stabilizatör örnekleridir.
Gelir ve İkame Etkisi
Ödediği vergi nedeniyle mükellefin daha fazla veya rasyonel çalışmak suretiyle vergiden
önceki gelir düzeyine çıkmasına gelir etkisi, tüketimini kısarak dinlemeye ve/veya eğlenmeye
yönelmesine ise ikame etkisi denir. Diğer bir tanımla, vergi artışı sonucu kişinin toplam reel
geliri azalınca, daha fazla çalışarak eski gelir seviyesine ulaşmak istemesine verginin gelir etkisi
denir. Bu etki nedeniyle kişiler ya daha fazla ya da daha rasyonel çalışırlar, bunun sonucunda
da ülkede üretim artar. Verginin ikame etkisi farklı şekillerde gerçekleşebilir. Yatırımcıların
vergisi az bölgeleri tercih etmeleri veya tüketicilerin vergisi az olan malı çok olana tercih etmesi
verginin ikame etkisine örnek gösterilebilir.
Kitabımızda daha önce açıklanan Laffer eğrisi vergilerin gelir etkisinin teorik ispatında da
kullanılabilir. İzleyen Laffer eğrisinin normal aralık kısmında vergi oranı artmasına rağmen bir
noktaya kadar vergi hasılatı da artmaktadır. Diğer bir anlatımla, maksimum vergi oranına kadar
gelir etkisi geçerlidir. Kişiler vergi oranı artmasına rağmen çalışarak daha fazla gelir elde
etmekte, devletin de vergi hasılatı artmaktadır. Maksimum vergi oranından sonra ise gelir etkisi
yerini ikame etkisine bırakmaktadır.
Tobin vergisi
Küreselleşme ile birlikte artan sermaye hareketleri ülkelerin kendi ekonomileri üzerinde karar
vermelerini zorlaştırmıştır. Bu yüzden uluslar arası sermaye hareketlerini kısıtlamada
kullanılmak üzere Tobin bir vergi önermiş ve kaynaklarda Tobin Vergisi olarak adlandırılmıştır.
Tobin vergisi ile uluslararası mobil sermaye hareketlerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır, bu
nedenle Tobin vergisi de düzenleyici bir vergidir.
Corlett-Hague Kuralı:
Dinlenmeyi kolaylaştıran ve tamamlayan mallar, dinlenmenin ikamesi (yerine geçebilecek)
mallara göre daha yüksek oranda vergilendirilmesine Corlett-Hague Kuralı denir. Örneğin bu
kurala göre eğlenceyi/dinlenmeyi teşvik eden ve kolaylaştıran golf kulüpleri, yat gibi mallar
daha yüksek oranda vergilendirilmelidir.
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BÖLÜM SORULARI
1. Devletin hiçbir müdahalesi olmamasına rağmen, ekonomik dalgalanmaların aksi
yönünde hareket ederek ekonomik dalgalanmaların negatif etkisini azaltan ekonomik
araçlara...denir.Boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanacaktır?
a.Çarpan etkisi
b.Otomatik stabilizatörler
c.Vergi çarpanı
d.Mali sürüklenme
e.Gelir etkisi
Cvp B
2. Aşağıdakilerden hangisi otomatik stabilizatörlerden biridir?
a.Artan oranlı gelir vergisi
b.Çarpan etkisi
c.Azalan oranlı gelir vergisi
d.Tanzi etkisi
e.Düz oranlı gelir vergisi
Cvp A
3. Dinlenmeyi kolaylaştıran ve tamamlayan mallar, dinlenmenin ikamesi mallara göre
daha yüksek oranda vergilendirilmesine...denir.Boş bırakılan kısım aşağıdakilerden
hangisiyle doldurulacaktır?
a.Olivera-Tanzi
b.Çarpan
c.Hızlandıran
d.Corlett-Hague
e.Mali sürüklenme
Cvp D
4. Ödediği vergi nedeniyle mükellefin daha fazla veya rasyonel çalışmak suretiyle
vergiden önceki gelir düzeyine çıkması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
a.Gelir etkisi
b.İkame etkisi
c.Çarpan etkisi
d.Olivera-tanzi etkisi
e.Ters tanzi etkisi
Cvp A
5. Ödediği vergi nedeniyle mükellefin tüketimini kısarak dinlemeye ve/veya eğlenmeye
yönelmesine aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
a.Gelir etkisi
b.İkame etkisi
c.Çarpan etkisi
d.Olivera-tanzi etkisi
e.Ters tanzi etkisi
Cvp B
6. Kamu sektörünün kullandığı yöntemlerden birisi negatif dışsallığı olan firmanın ürettiği
mal üzerine vergi konulmasıdır bu vergi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
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a.Gelir vergisi
b.Sübvansiyon
c.Katma değer vergisi
d.Pigou vergisi
e.Özel iletişim vergisi
Cvp D
7. Negatif dışsallıkları olan mal ve hizmetlerin tüketimini azaltmayı amaçlayan
vergilere...denir. Boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanacaktır?
a.Gelir vergisi
b.Pigou vergisi
c.Sübvansiyon
d.Tobin vergisi
e.Düzenleyici vergi
Cvp E
8. Laffer eğrisinde maksimum vergi oranına ulaşıldıktan sonra vergi hasılatının azalmaya
başladığı vergileme sınırından sonra oluşan etki aşağıdakilerden hangisidir?
a.Gelir etkisi
b.İkame etkisi
c.Çarpan etkisi
d.Hızlandıran etkisi
e.Olivera-tanzi etkisi
Cvp B
9. Uluslararası mobil sermaye hareketlerinin düzenlenmesi amacıyla düzenleyici bir
vergi olarak kullanılmaya başlanan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Düzenleyici vergi
b.Katma değer vergisi
c.Karbon vergisi
d.Tobin vergisi
e.Pigou vergisi
Cvp D
10. Çevre kirliliğini önlemek için firmaların neden oldukları emisyon miktarına bağlı
olarak alınan düzenleyici vergi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Telafi edici vergi
b.Tobin vergisi
c.Katma değer vergisi
d.Pigou vergisi
e.Karbon vergisi
Cvp E
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BÖLÜM 12
BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Tüketim Vergileri
Katma Değer Vergisi
Yayılı Muamele Vergisi
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BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
1)Tüketim vergisi nedir?
2)Tüketim vergileri nelerdir?
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BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Tüketim Vergileri

Tüketim
Vergilerini
sınılandırılmasını bilir
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ve

Ders notu, sunum, ders

ANAHTAR KAVRAMLAR



Tüketim Vergileri
Tüketim Vergilerinin Sınıflandırılması
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12.TÜKETİM VERGİLERİ
İngiltere sömürgesi olan Amerika’dan Çay Kanunu altında çaydan bir tüketim vergisi almak
istedi. Bu vergiye karşı çıkan protestocu Amerikalılar 1773 yılında Boston Limanı’nda bulunan üç
İngiliz gemisindeki çayları denize boşalttılar. Aslında Amerikalılar çay vergisinden daha çok,
vergi konusunda kendi temsilcilerinin söz sahibi olmamasına karşı çıkıyorlardı. Amerikan
tarihinde Boston Çay Partisi olarak bilinen bu olayda halk ileride vergilemede bir kural
olacak olan ‘temsilsiz vergi olmaz’ (no taxation without representation) sloganını
kullanmıştır. Çay vergisine karşı başlatılan protestolar iki yıl sonra Amerika’ya bağımsızlığını kazandıracak savaşı başlatmıştır.
Gelir ve servetin tüketim amacıyla elden çıkartılması ve harcanması dolayısıyla alınan vergilere
tüketim vergileri denir. Tüketim vergileri, harcama vergileri veya gider vergileri kamu maliyesi
yazınında birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. İngilizce yazına paralel olması için
kitabımızda tüketim vergileri kavramı tercih edilmiştir.
Maliye Bakanlığının yayınladığı istatistiklerde tüketim üzerinden alınan vergiler uluslar arası
standartlara uyum amacıyla ‘mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler’ alt başlığı altında
sıralanmaktadır. Bazı İngilizce kaynaklarda tüketim vergileri yerine mal üzerinden alınan
vergiler (commodity tax) tercih edilebilmektedir. Tüketim vergilerinin kapsamı ile mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin kapsamı aynıdır.
Tüketim vergilerinin en temel özelliği dolaylı vergiler olmalarıdır. Klasik olarak maliye
kitaplarında tüketim vergileri gelir vergilerini takiben anlatılır. Ancak Türkiye’de tüketim (dolaylı) vergilerinin toplam vergilere oranı 1980’lerde %30’larda iken, 2000’li yıllarda bu oran
%70’in üzerine çıkmıştır. Bu yapı kalıcı olacağa benzemektedir. Bu güncel gerçeği maliye
kitaplarında göz ardı edemeyiz. Bu yüzden bu ders notlarında öneminden dolayı tüketim
vergileri konusu, gelir vergilerinden önce ele alınmıştır.
Türkiye’nin vergi sistemi içerisinde tüketim üzerinden alınan iki temel vergi vardır: katma
değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV). KDV 1985 yılında, ÖTV ise Ağustos
2002’de uygulanmaya başlanmıştır. 2006 yılı itibariyle gelir üzerinden alınan vergilerin KDV
ve ÖTV’ye oranı %65 olmuştur. KDV ve ÖTV gelir ve kurumlar vergisine göre daha ‘genç’
olmalarına rağmen toplam vergi gelirleri içinde gelir ve kurumlar vergisini geride bırakmıştır.
Bu bölümde tüketim vergilerinin teorisi açıklanacaktır. KDV ve ÖTV uygulamalarına ilişkin
bilgiler (hangi mala hangi KDV oranı uygulanır gibi) vergi hukuku veya vergi sistemi gibi
derslerde anlatılacaktır.
12. 1.TÜKETİM VERGİLERİNİN AVANTAJLARI
i) Tüketim vergileri fiyat içine gizlendiği (mali anesteziye yol açtığı) için mükellef psikolojisine
uygundur.
ii) Dolaysız vergilere göre, bir dolaylı vergi türü olan tüketim vergilerinin uygulanması basit
olduğu için yönetimi de kolaydır. Bu yüzden tüketim vergilerinin vergi uyum maliyeti daha
düşüktür.
iii) Tüketim vergileri mali anesteziye yol açtığı için, vergilemenin politik sınırını çok zorlamaz.
Bu yüzden tüketim vergileri politikacıların uygulamayı ‘sevdikleri’ bir vergi türüdür.
iv) Tüketim vergileri genellikle tüketicilere yansıtılabildikleri için yatırım kararları üzerinde
çok fazla etkileri olmaz.
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v) Vergi verimliliği açısından, tüketim vergileri verimli vergilerdir.
vi) Tüketim vergileri negatif dışsallıkların azaltılmasında kullanılabilecek önemli bir araçtır. Bu
konu ‘vergileme ve ekonomik düzenleme’ bölümünde Pigocu vergi başlığı altında detaylı
anlatılmıştır.
vii) Tüketim vergileri Ramsey Kuralı uygulanarak toplanırsa vergilemenin etkinlik maliyeti
azaltılabilir. Verginin etkinlik (refah) kaybını minimize etmek için Ramsey bir kural önermiştir.
Ramsey kuralına göre, talebi esnek olmayan malların vergilerinin göreli olarak artırılması
durumunda vergilerin piyasaların üzerine olacak negatif etkisi minimum olur. Bu bağlamda
düzenlenen vergilere Ramsey vergileri denir.
Aşağıdaki Şekil A’da talep esnekliğinin sıfır (0) olması durumunda verginin refah kaybının
sonuçları gösterilmektedir. Talep esnekliğinin sıfır olması durumunda verginin tamamı alıcı
tarafından üstlenilir. Talep esnekliğinin sıfır olması durumunda alıcının ve satıcının net refah
kaybı bulunmamaktadır. Şekil B’de talep esnekliğinin sıfıra yakın olması durumunda verginin
refah kaybının sonuçları gösterilmektedir. Talep esnekliğinin sıfıra yakın olması durumunda,
sıfır olması durumuna göre az miktarda verginin refah kaybı vardır. Şekil C talep esnekliğinin
yüksek olması durumunda verginin refah kaybının da arttığını göstermektedir.
Gerçek hayatta talep esnekliği sıfır olan mal istisnaidir. Ancak talep esnekliği sıfıra yakın birçok
mal bulunmaktadır. Talep esnekliği sıfıra yakın mallarda da verginin net refah kaybı vardır
ancak daha esnek bir talep eğrisine göre refah kaybı minimize edilmiştir. Ramsey kuralına
uygun bir şekilde verginin etkinlik kaybı minimize edilmek isteniyorsa aşağıdaki Şekil B’deki
mala Şekil C’deki mala göre daha yüksek oranda vergi uygulanması gerekir. Sigara, alkol ve
petrol gibi mallardan yüksek miktarda vergi alınmasının nedeni bu mallarının talep esnekliğinin
sıfıra yakın olmasıdır. Bu malların ikamesi olmadığı için bu malların üzerindeki vergiyi devlet
artırsa bile talebi çok azalmayacağı için verginin net refah kaybı minimum olur.
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Şekil 12.1. Ramsey kuralı ve verginin net refah kaybı
[B]

[A]

Verginin net refah kaybı ‘az’

Verginin net refah kaybı ‘sıfır’
A2

F

T

F

T

A2

F
A1

A1

M

talep esnekliği ‘sıfır’

talep esnekliği ‘sıfıra yakın’

M

[C]
Verginin net refah kaybı ‘fazla’
F

A2

T

A1

talep esnekliği ‘yüksek’

12.2. TÜKETİM VERGİLERİNİN DEZAVANTAJLARI
i) Tüketim vergileri bireyden değil, işlemden alınır, bireylerin satın alma güçlerini dikkate
almaz bu yüzden gayri şahsi ve objektiflerdir.
ii) Tüketim vergileri bireyin gelirine kıyasla tersine artan oranlıdır bu yüzden dolaylı vergiler
tersine artan oranlı vergi yükü (ric’i vergi yükü) yaratmaktadır. Ric’i vergi yükü ise vergi
eşitsizliğine yol açmaktadır. Aşağıdaki tabloda ric’i vergi yükü hayali verilerle örneklendirilmiştir. Gelir arttıkça vergi yükü azalmaktadır.

matrah

oran(%)

vergi

gelir

vergi yükü =
vergi /gelir

1.000

10

100

500

0,20

1.000

10

100

1.500

0,06

1.000

10

100

2.500

0,04

Burada önemle belirtilmesi gereken bir nokta vardır. Bazı maliye kaynaklarında dolaylı
vergilerin tersine artan oranlı olduğu belirtilmektedir. Oysaki aşağıdaki hayali örnekle

185

gösterildiği gibi dolaylı vergiler (ülkemizde KDV örneğinde olduğu gibi) sabit (düz, tek)
oranlıdır.
matrah

oran

ödenecek vergi

4.000

%10

400

6.000

%10

600

20.000

%10

2.000

Bir verginin tersine artan oranlı tarife (ric’i vergi tarifesi) olabilmesi için matrah artarken,
verginin sabit kalması diğer bir deyimle sabit miktarlı olması gerekmektedir. Özetle, dolaylı
vergiler ric’i vergi yükü nedeniyle vergi adaleti açısından olumlu vergiler değildir.
iii) Kişilerin geliri ne olursa olsun herkes için dolaylı vergi (örneğin KDV) aynı olduğundan
talebi esnek olmayan zorunlu ihtiyaç maddelerinde verginin adaletsizliği daha da belirgin
olarak ortaya çıkmaktadır.
12.3. TÜKETİM VERGİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Tüketim vergileri izleyen şekilde gösterildiği gibi sınıflandırılabilir:
Şekil 12.2. Tüketim vergilerinin sınıflandırılması

Tüketim vergileri

genel ve özel

iktisadi ve hukuki

GENEL

ÖZEL

Tek aşamalı

Çok aşamalı

Üretim

Yayılı muamele

Toptan satış

Katma değer

Perakende satış

186

Tüketim vergileri iktisadi ve hukuki tüketim vergileri olarak ikiye ayrılabilir. İktisadi işlemler
dolayısıyla yapılan tüketim üzerinden alınan vergiler iktisadi tüketim vergileridir, örneğin
katma değer vergisi gibi. Hukuki işlem karar ve tasarruflar dolayısıyla alınan vergiler hukuki
tüketim vergileridir, örneğin damga vergisi gibi. Hukuki tasarrufların devlet güvencesi altına
alınması noterler tarafından yapılmaktadır. Noterler damga vergisini hizmet alan kişilerden
tahsil etmekte ve vergi idaresine yatırmaktadır.
Tüketim vergileri genel ve özel olarak da ikiye ayrılabilir. Genel tüketim vergisi ekonomideki
tüm tüketim işlemlerinden alınmaktadır. Katma değer vergisi ve gümrük vergisi genel tüketim
vergisine örnek gösterilebilir. Özel tüketim vergisi yalnızca belirli mal ve hizmetlerin tüketimi
üzerinden alınmaktadır, örneğin sigara üzerinden alınan özel tüketim vergisi gibi.
ABD’de uygulanan genel satış vergisi ile genel tüketim vergileri aynı şey değildir. ABD’de
eyaletlerin toplam vergi gelirlerinin önemli bir kısmı genel satış vergisinden gelmektedir ve bu
vergi perakende aşamasında alınmaktadır. Bu nedenle ABD’de uygulanan genel satış vergisinin
genel tüketim vergilerinin bir türü olan perakende satış vergisi ile aynı tür olduğu belirtilebilir.
Bazı kaynaklarda genel tüketim vergilerinin bir türü olarak gümrük vergileri de
gösterilmektedir. AB ve ABD’de gümrük vergilerinin göreli önemi azaldığı için
sınıflandırmaya dahil edilmemektedir, örneğin Musgrave tüketim vergileri sınıflandırmasına
gümrük vergilerini dahil etmemiştir. Gümrük vergileri dış ticaret üzerinden alındığı için diğer
tüketim vergilerinden farklıdır ve ayrı bir uzmanlık konusudur.
Kaldor’un Harcama Vergisi
Kaldor 1956 Yılında yazdığı ‘Harcama Vergisi’ kitabıyla yalnızca harcamalar üzerinden
alınacak yeni bir vergi önermiştir. Kaldor yıllık gelir vergisine benzer bir şekilde yıllık tüketim
üzerinden hesaplanacak bir vergi tasarlamıştır. Buna göre yıllık gelirden tasarruf düşülünce
aradaki fark harcama olacaktır. Bu fark aynı zamanda Haig-Simons yaklaşımındaki ‘gelir’ tanımıyla uyuşmaktadır. Haig-Simons yaklaşımına göre bir yıl boyunca elde tutulan serveti kullanmaksızın yapılan harcamalara gelir denir.
Kaldor’un harcama vergisi kişilerin ve ailelerin yapmış oldukları harcamaları artan oranlı
şekilde vergilendiren dolaysız bir vergi türüdür. Kaldor’un harcama vergisi tıpkı gelir vergisi
gibi yıllık harcamalar üzerinden alınmaktadır. Artan oranlı olması, kişinin durumuna göre bir
takım muafiyetler uygulanabilmesi nedeniyle teorik olarak vergi adaletine olumlu etkileri
beklenebilir. Harcama vergisi 1950 ve 1960’lı yıllarda kısa bir süre Hindistan’da uygulanmıştır,
ancak günümüzde uygulanmamaktadır.
12.4. TEK AŞAMALI GENEL TÜKETİM VERGİLERİ
Üretimden tüketime sadece bir aşamada alınan vergiye toplu muamele vergisi denir. Bu vergiler
üretimden tüketim zincirinde yalnızca bir aşamada alındığı için ‘tek aşamalı genel tüketim
vergileri’ olarak adlandırılmıştır.
Tek aşamalı genel tüketim vergisinin üç türü vardır:
1) İstihsal (üretim): Üretici firmanın ürettiği malı satış esnasında tahsil ettiği vergidir. İstihsal
vergisinin yönetimi kolay, yükümlü sayısı azdır. İstihsal vergisinin tüketiciye yansıtılması
kolaydır.
2) Toptan satış: Yalnızca toptan satış aşamasından alınan vergidir.
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3) Perakende satış: Malın tüketiciye satılması aşamasından alınan vergidir.
Tek aşamadan alınan genel tüketim vergileri yalnızca bir aşamadan alındığı için bu aşamada
vergi kaçırılırsa vergilendirilecek başka bir aşama olmadığı için vergi kaybı yüksek olur. Tek
aşamalı genel tüketim vergilerinin diğer bir olumsuz yönü vergi yükünün üretim vergisinde
üreticinin, toptan satış vergisinde toptancının, perakende satış vergisinde perakendecinin üzerinde kalmasıdır.
12.5. ÇOK AŞAMALI GENEL TÜKETİM VERGİLERİ
Üretimden tüketime geçen tüm aşamaları ayrı ayrı vergilendiren tüketim vergileri çok aşamalı
genel tüketim vergileri olarak adlandırılır. Çok aşamalı genel tüketim vergilerinin yayılı muamele ve KDV olmak üzere iki türü vardır.
12.5.1 Yayılı muamele vergisi
Üretimden tüketime geçen her aşamayı ayrı vergilendiren tüketim vergisine yayılı muamele
vergisi denir. Yayılı muamele vergisine kümülatif vergi veya şelale vergisi de denir. İngilizce
kaynaklarda geçen ciro vergisinin (turnover tax) kapsamı ile yayılı satış vergisinin kapsamı
aynıdır. Üretimden tüketime her aşamada düşük oranda vergi uygulanırsa yayılı muamele
vergisinin neden olduğu refah kaybı az olur. Bu yayılı muamele vergisi uygulamanın olumlu
yönüdür. Yayılı muamele vergisinin dezavantajları da bulunmaktadır:


Yayılı muamele vergisi vergi piramitleşmesine (katmerli mükerrerliğe) neden olur.
Yayılı muamele vergisi ile KDV’nin sonuçlarının karşılaştırıldığı tabloda da gösterildiği
gibi vergi piramitleşmesi nedeniyle yayılı muamele vergisinde KDV’ye göre daha fazla
vergi ödenmektedir.



Yayılı muamele vergisi uygulamasında daha az vergi ödemek ancak işlem sayısını
azaltmakla mümkün olur. Yayılı muamele vergisi bunun için aynı malın değişik
aşamalarının üretimini yapan firmaların kendi aralarında birleşmesini (dikey entegrasyonu) teşvik eder. Dikey entegrasyonu sağlayamayan şirketler haksız rekabete
uğrar.

12.5.2 Katma değer vergisi
Katma değer vergisi (KDV) üretimden tüketime geçen her aşamada oluşan katma değeri
vergilendiren genel bir tüketim vergisidir. Çok aşamalıdır, zira üretimden tüketime geçen tüm
aşamalar kapsanır. Yayılı muameleden farkı, yayılı muamele üretimden tüketime geçen tüm
aşamaları ayrı ayrı vergilendirirken, katma değer vergisi üretimden tüketime geçen tüm
aşamalarda oluşan yalnızca katma değeri vergilendirir. Katma değer bir malın satış fiyatı ile
alış maliyeti arasındaki farktır. AB üye ülkelerinde KDV uygulanmasını zorunlu tutmaktadır.
KDV’nin Avantajları
i) KDV vergi piramitleşmesine neden olmaz. Bu nedenle KDV’de yayılı muameleye göre daha
az vergi ödenir. Aşağıdaki tablonun f sütununda da görüldüğü gibi yayılı muamele vergi oranı
KDV’nin yarısı bile olsa vergi piramitleşmesi nedeniyle yayılı muamele vergisinde toplamda
KDV’den daha fazla vergi ödenmektedir.
ii) Yayılı muamele vergisi uygulamasında daha az vergi ödemek ancak muamele sayısını
azaltmakla mümkündür. KDV’de böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. KDV aynı malın değişik
aşamalarının üretimini yapan firmaların kendi aralarında birleşmesini (gereksiz dikey
188

entegrasyonu) teşvik etmez. Örneğin tablonun e sütununda hammadde ile mamul üreten
firmalar dikey entegrasyona giderlerse 25 TL vergi ödemek yerine 15 TL vergi öderler. Ancak
KDV’de daha az vergi ödemek için böyle bir entegrasyona ihtiyaç kalmaz.
Tablo 12.1. Yayılı muamele vergisi ile KDV’nin karşılaştırılması
a

b

c

d

e

f

Değer

Katma
Değer

Katma
Değer
Vergisi

Yayılı

Yayılı

Muamele
Vergisi

Muamele
Vergisi

(% 10)

(% 5)

(% 10)
Hammadde (buğday)

100

100

10

10

5

Mamul (un)

150

50

5

15

7,5

Toptan Satış (ekmek)

180

30

3

18

9

Perakende (ekmek)

200

20

2

20

10

20

63

31,5

toplam

Kaynak: Nadaroğlu (1998, 368). Tablodaki f sütunu tarafımızdan eklenmiştir.

Dikey entegrasyon
Şirketler ürün ve servislerinin tam kalitesinden, üretimden, satışa ve servise kadar tüm
aşamalardaki verimlilikten emin olmak; bu süreçteki katma değer karlara sahip olmak veya
satışlarını güvence altına almak için dikey entegrasyon yoluyla büyümeyi tercih edebilirler.
Firmalar sundukları mal veya hizmetin kullanıcısını (aşağı dikey entegrasyon) veya
hammadde veya hizmet satın aldıkları tedarikçilerini (yukarı dikey entegrasyon) satın alma
yoluyla büyüyebilirler. Dikey entegrasyon için başka şirketleri satın almak yerine büyük
firmaların bu birimleri kendi bünyelerinde sıfırdan geliştirmeleri de mümkün olmakla birlikte,
ekonomideki genel konsolidasyon eğilimi de göz önüne alınarak hazır şirketleri satın almak
çok daha verimli bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır.
Yatay entegrasyon
Şirketler ideal ölçeklerde çalışabilmek ve üretim ve dağıtımda ölçek ekonomilerine; yönetim
ve destek fonksiyonlarında ise saha ekonomilerine ulaşabilmek için aynı konulardaki şirketlerle birleşerek, yatay entegrasyon yoluyla da büyümeyi tercih etmektedirler.
iii) KDV yayılı muamele vergisinin aksine, malların üretim ve dağıtımı üzerinde farklı etkiler
yaratmamakta ve iktisadi faaliyet karşısında tamamen tarafsız kalmaktadır.
iv) KDV uluslar arası ticareti engellemez. İhracatta vergilendirmede ‘varış ülkesi prensibi’
geçerli olması durumunda ithal ürün ve yerli ürün arasında vergi yönünden rekabet eşitliği sağlanmaktadır
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v) KDV ekonomik kalkınmayı teşvik eder. KDV’de sadece tüketim malları üzerinden vergi
ödenmekte, yatırım mallarının mükerrer bir şekilde vergilendirilmesi olmamaktadır. Sonuç
olarak KDV sisteminde yatırımlar teşvik edilir.
vi) KDV’nin diğer bir faydası, vergi kaçakçılığını azaltmasıdır. Her firma vergiden indireceği
miktarı artırmak için diğer firmalardan satın aldığı bütün girdileri muhasebe kayıtlarında
göstermek için belge ister. KDV belge düzeninin oluşmasına katkı sağlar. Belge düzeninin
olması ise vergi kaçakçılığını azaltır.
vii) Tek aşamadan alınan satış vergilerinde vergi yükü yalnızca tek bir teşebbüs grubu üzerinde
kalmaktadır. Ancak, KDV’de kapsamının genişliği sayesinde üretim-tüketim zincirindeki
herkes vergi yükünü paylaşmaktadır.
KDV’de matrah hesaplama yöntemleri


Gayrisafi Hasıla Tipi KDV Matrahı =
[(Satışlar + Stok Artışları) – Alışlar]. Gayrisafi Hasıla tipi KDV matrahının
kullanılması yatırımları olumsuz etkileyebilir.



Gelir Tipi KDV Matrahı =
[(Satışlar + Stok Artışları) - (Alışlar + Amortismanlar)]. Dışa kapalı bir ekonomide
gelir türü KDV’nin toplam matrahı ile ülkenin GSYH’si birbirine eşittir.



Tüketim Tipi KDV Matrahı = [Satışlar – Alışlar].
Tüketim tipi KDV matrahı
yatırımları teşvik etmek için kullanılabilir. Tasarrufun vergiden muaf tutulduğu gelir
vergisi ile tüketim tipi KDV uygulamasının aynı etkiye sahip olduğu iddia edilmektedir.
Ücret Tipi KDV Matrahı = Ücret Ödemeleri. Ücret tipi KDV matrahı uygulaması,
emek geliri elde edenleri olumsuz etkileyebilir.



KDV’nin geçerli olduğu birçok ülkede tüketim tipi KDV matrahı tercih edilmekte iken
Türkiye’de gelir tipi KDV matrahı ile tüketim tipi KDV matrahının karması şeklinde bir
uygulama söz konusudur.
12.6. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) özel sektörün başarısızlığından biri olan dışsallıklar ya da
kaynakların etkin kullanılamamasının sonuçlarını düzenleyici bir vergi türüdür. ÖTV akaryakıt,
alkollü içecekler ve tütün mamulleri gibi talep esnekliği düşük mallar üzerinden Ramsey
vergilendirme ilkesine göre alınan bir vergi türü kabul edilebilir. Petrol üzerinden alınan ÖTV
akaryakıt kullanımını azalttığı için aynı zamanda petrol kullanımının neden olduğu hava
kirliliği gibi negatif dışsallığı azaltmaktadır, bu nedenle ÖTV bir Pigocu vergi de kabul
edilebilir.
Gelişmekte olan ülkelerde, kişi başına gelir düzeyinin düşüklüğü, tarım sektörünün ağırlığı ve
kayıt dışı esnaf örgütlenmesi gibi faktörler gelirin yeterince vergilendirilmesini engeller. Bu
nedenlerle mali anestezi etkisiyle mükelleflerin daha az direnmelerine yol açması, hızlı gelir
yaratıcı etkileri ve göreli düşük idari maliyetleri nedeniyle özel tüketim vergisine daha fazla
önem verilmektedir.

190

Genel tüketim vergileri, gelirin kullanılmasını toplu bir biçimde kavramayı amaçlamaktadır.
Özel tüketim vergileri ise belirli mal ve hizmetler üzerinden alınmaktadır. Özel tüketim vergilerinin aşağıda açıklanan çeşitli amaçlarla uygulanması söz konusu olabilmektedir.
Vergilemede fayda prensibini gerçekleştirme amacı
Bu düşünceden hareket edildiğinde; örneğin, yolların kullanımı için alınan hizmet bedelleri
uygun değilse, yollardan daha fazla yararlananlardan benzin vergisi alınması yerinde olacaktır.
Dolaylı vergilerde artan oranlılığı sağlama amacı
Çok zengin kesimlerin kullandığı varsayılan mallar üzerine konulacak özel tüketim vergisi,
servet ya da gelir vergisi takviyesi olarak kullanılabilir. Örneğin, lüks tüketim mallarına uygulanacak özel tüketim vergileri, bu malları daha çok yüksek gelirli grupların kullandığı varsayımı altında gelir dağılımını düzeltici etkiler yaratabilecektir.
Vergilemede idari güçlüklerin azaltılması amacı
Vergi idaresinin vergi toplamakta karşılaşacağı sorunlar dikkate alınarak, genel tüketim vergisi
uygulanmasının zor olduğu durumlarda belirli malların seçilerek, sadece bu mallar üzerinden
özel tüketim vergisi alınması yoluna gidilebilir.
Çevre kirliliğinin azaltılması amacı
Düzenleyici nitelikteki özel tüketim vergileri, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla da
uygulanabilir. Bu açıdan vergi uygulamasıyla davranışların yönlendirilmesi hedeflenmektedir.
Petrolden özel tüketim vergisi alınmasının bir amacı da daha az petrol tüketimini sağlayarak
çevre kirliliğinin önlenmesidir.
Bazı malların tüketimini kısma amacı
Özel tüketim vergileri enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde özellikle kıt malların
kullanımını kısmak amacıyla, tayınlama aracı olarak da kullanılabilir. Talep esnekliği az olan
mallar üzerine özel tüketim vergileri ile talep azalması olmadan gelir sağlanabilecektir.
Devletin üretimini ve/veya tüketimini teşvik etmediği mallara erdemli olmayan mallar denir.
Devlet sigara tüketimini azaltmak istemektedir. Bazı alanlarda sigaranın tamamen
yasaklanması, sigara üzerinden yüksek oranda vergi alınması sigaranın erdemli olmayan mal
olmasından dolayıdır.
Devletin üretimini ve/veya tüketimini teşvik ettiği mallara erdemli mallar denir. Örneğin
arabalarda emniyet kemerinin zorunlu tutulması, emniyet kemerini erdemli mal yapmaktadır.
İlkokul çocuklarının süt içmesi devlet tarafından teşvik edilmektedir. Süt burada erdemli bir
maldır.
Vergi sistemlerinde bazı malların tüketiminin kısılması amacıyla da özel tüketim vergilerine
tabi tutulması mümkündür. Tüketiminin azaltılması amaçlanan mallar; sosyal faydaları düşük
ve/veya sosyal zararları olduğu kabul edilen alkol ve sigara gibi erdemli olmayan mallardır.
Sigara ve alkolden özel tüketim vergisi alınması bu amaca örnek gösterilebilir.
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UYGULAMALAR
Türkiye’de toplanan vergi gelirleri arasında tüketim vergilerinin payını tartışınız.
BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENDİK ÖZETİ
Gelir ve servetin tüketim amacıyla elden çıkartılması ve harcanması dolayısıyla alınan vergilere
tüketim vergileri denir. Tüketim vergileri, harcama vergileri veya gider vergileri kamu maliyesi
yazınında birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. İngilizce yazına paralel olması için
kitabımızda tüketim vergileri kavramı tercih edilmiştir.
Maliye Bakanlığının yayınladığı istatistiklerde tüketim üzerinden alınan vergiler uluslar arası
standartlara uyum amacıyla ‘mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler’ alt başlığı altında
sıralanmaktadır. Bazı İngilizce kaynaklarda tüketim vergileri yerine mal üzerinden alınan
vergiler (commodity tax) tercih edilebilmektedir. Tüketim vergilerinin kapsamı ile mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin kapsamı aynıdır.
TÜKETİM VERGİLERİNİN AVANTAJLARI
i) Tüketim vergileri fiyat içine gizlendiği (mali anesteziye yol açtığı) için mükellef psikolojisine
uygundur.
ii) Dolaysız vergilere göre, bir dolaylı vergi türü olan tüketim vergilerinin uygulanması basit
olduğu için yönetimi de kolaydır. Bu yüzden tüketim vergilerinin vergi uyum maliyeti daha
düşüktür.
iii) Tüketim vergileri mali anesteziye yol açtığı için, vergilemenin politik sınırını çok zorlamaz.
Bu yüzden tüketim vergileri politikacıların uygulamayı ‘sevdikleri’ bir vergi türüdür.
iv) Tüketim vergileri genellikle tüketicilere yansıtılabildikleri için yatırım kararları üzerinde
çok fazla etkileri olmaz.
v) Vergi verimliliği açısından, tüketim vergileri verimli vergilerdir.
vi) Tüketim vergileri negatif dışsallıkların azaltılmasında kullanılabilecek önemli bir araçtır. Bu
konu ‘vergileme ve ekonomik düzenleme’ bölümünde Pigocu vergi başlığı altında detaylı
anlatılmıştır.
vii) Tüketim vergileri Ramsey Kuralı uygulanarak toplanırsa vergilemenin etkinlik maliyeti
azaltılabilir. Verginin etkinlik (refah) kaybını minimize etmek için Ramsey bir kural önermiştir.
Ramsey kuralına göre, talebi esnek olmayan malların vergilerinin göreli olarak artırılması
durumunda vergilerin piyasaların üzerine olacak negatif etkisi minimum olur. Bu bağlamda
düzenlenen vergilere Ramsey vergileri denir.
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Tüketim vergileri

genel ve özel

iktisadi ve hukuki

GENEL

ÖZEL

Tek aşamalı

Çok aşamalı

Üretim

Yayılı muamele

Toptan satış

Katma değer

Perakende satış

Tüketim vergilerinin sınıflandırılması

Kaldor’un Harcama Vergisi
Kaldor 1956 Yılında yazdığı ‘Harcama Vergisi’ kitabıyla yalnızca harcamalar üzerinden
alınacak yeni bir vergi önermiştir. Kaldor yıllık gelir vergisine benzer bir şekilde yıllık tüketim
üzerinden hesaplanacak bir vergi tasarlamıştır. Buna göre yıllık gelirden tasarruf düşülünce
aradaki fark harcama olacaktır. Bu fark aynı zamanda Haig-Simons yaklaşımındaki ‘gelir’ tanımıyla uyuşmaktadır. Haig-Simons yaklaşımına göre bir yıl boyunca elde tutulan serveti kullanmaksızın yapılan harcamalara gelir denir.
Kaldor’un harcama vergisi kişilerin ve ailelerin yapmış oldukları harcamaları artan oranlı
şekilde vergilendiren dolaysız bir vergi türüdür. Kaldor’un harcama vergisi tıpkı gelir vergisi
gibi yıllık harcamalar üzerinden alınmaktadır. Artan oranlı olması, kişinin durumuna göre bir
takım muafiyetler uygulanabilmesi nedeniyle teorik olarak vergi adaletine olumlu etkileri
beklenebilir. Harcama vergisi 1950 ve 1960’lı yıllarda kısa bir süre Hindistan’da uygulanmıştır,
ancak günümüzde uygulanmamaktadır.
Üretimden tüketime geçen tüm aşamaları ayrı ayrı vergilendiren tüketim vergileri çok aşamalı
genel tüketim vergileri olarak adlandırılır. Çok aşamalı genel tüketim vergilerinin yayılı muamele ve KDV olmak üzere iki türü vardır.
Yayılı muamele vergisi
Üretimden tüketime geçen her aşamayı ayrı vergilendiren tüketim vergisine yayılı muamele
vergisi denir. Yayılı muamele vergisine kümülatif vergi veya şelale vergisi de denir. İngilizce
kaynaklarda geçen ciro vergisinin (turnover tax) kapsamı ile yayılı satış vergisinin kapsamı
aynıdır. Üretimden tüketime her aşamada düşük oranda vergi uygulanırsa yayılı muamele
vergisinin neden olduğu refah kaybı az olur. Bu yayılı muamele vergisi uygulamanın olumlu
yönüdür. Yayılı muamele vergisinin dezavantajları da bulunmaktadır:
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Katma değer vergisi
Katma değer vergisi (KDV) üretimden tüketime geçen her aşamada oluşan katma değeri
vergilendiren genel bir tüketim vergisidir. Çok aşamalıdır, zira üretimden tüketime geçen tüm
aşamalar kapsanır. Yayılı muameleden farkı, yayılı muamele üretimden tüketime geçen tüm
aşamaları ayrı ayrı vergilendirirken, katma değer vergisi üretimden tüketime geçen tüm
aşamalarda oluşan yalnızca katma değeri vergilendirir. Katma değer bir malın satış fiyatı ile
alış maliyeti arasındaki farktır. AB üye ülkelerinde KDV uygulanmasını zorunlu tutmaktadır.
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BÖLÜM SORULARI
1. Gelir ve servetin tüketim amacıyla elden çıkartılması ve harcanması dolayısıyla alınan
verginin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a.Katma değer vergisi
b.Özel iletişim vergisi
c.Tüketim vergisi
d.Kurumlar vergisi
e.Motorlu taşıtlar vergisi
Cvp C
2. Tüketim vergisinin avantajları arasında sayılmamaktadır?
a.Fiyat içine gizlendiği için vergi psikolojisine uygundur.
b.Genellikle tüketicilere yansıtılabildikleri için yatırım kararları üzerinde çok fazla
etkileri olmaz.
c. Vergi verimliliği açısından verimsiz vergilerdir.
d. Vergi uyum maliyeti daha düşüktür.
e. Negatif dışsallıkların azaltılmasında kullanılabilecek önemli bir araçtır.
Cvp C
3. Tüketim vergileri .....uygulanarak toplanırsa vergilemenin etkinlik maliyeti
azaltılabilir.Boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanacaktır?
a.Ramsey kuralı
b.Çarpan etkisi
c.Mali sürüklenme
d.Tanzi etkisi
e.Fayda prensibi
Cvp A
4. Üretimden tüketime geçen her aşamayı ayrı vergilendiren tüketim vergisi
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a.Katma değer vergisi
b.Pigou vergisi
c.Düzenleyici vergi
d.Yayılı muamele vergisi
e.Gelir vergisi
Cvp D
5. Üretimden tüketime geçen her aşamada oluşan vergilendirme zinciri olan,genel tüketim
vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Yayılı muamele vergisi
b.Katma değer vergisi
c.Özel iletişim vergisi
d.Gelir vergisi
e.Kurumlar vergisi
Cvp B
6. I. Yayılı muamele vergisi vergi piramitleşmesine neden olur.
II. Muameleye göre daha az vergi ödemek mümkündür.
III. Yayılı muamele vergisi vergi piramitleşmesine neden olmaz.
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Yukarıdakilerden hangileri yayılı muamele vergisinin dezavantajları arasında
sayılmaktadır?
a.Yalnız I
b.Yalnız II
c.I ve II
d.I ve III
e.Hepsi
Cvp C
7. I. İktisadi faaliyet karşısında tamamen tarafsız kalmaktadır.
II. KDV uluslararası ticareti engellemez.
III. KDV ekonomik kalkınmayı teşvik eder.
Yukarıdakilerden hangileri KDV’nin avantajları arasında sayılmaktadır?
a.Yalnız I
b.Yalnız II
c.I ve II
d.I, II ve III
e.I ve III
Cvp D
8. Akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamulleri gibi talep esnekliği düşük mallar
üzerinden Ramsey vergilendirme ilkesine göre alınan bir vergi aşağıdakilerden
hangisidir?
a.Katma değer vergisi
b.Özel iletişim vergisi
c.Özel tüketim vergisi
d.Motorlu taşıtlar vergisi
e.Gelir vergisi
Cvp C
9. I.Vergilemede ödeme gücü prensibini gerçekleştirme amacı
II. Artan oranlılığı sağlama amacı
III. Vergilemede idari güçlüklerin azaltılması amacı
Yukarıdakilerden hangileri ÖTV’nin uygulanması amaçları arasında değildir?
a.Yalnız I
b.Yalnız II
c.I ve II
d.I ve III
e.Hepsi
Cvp A
10. Aşağıdakilerden hangisi KDV matrah hesaplama tiplerinden değildir?
a.Gayrisafi Hasıla Tipi
b.Gelir Tipi
c.Tüketim Tipi
d.Ücret Tipi
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e.Üretim tipi
Cvp E
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BÖLÜM 13
BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
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BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
1) Gelir üzerinden alınan vergiler nelerdir?
2) Gelir vergisi ve kurumlar vergisi nedir?
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BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Gelir Üzerinden Alınan Gelir üzerinden alınan vergileri
Ders notu, sunum, ders
Vergiler
bilir
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ANAHTAR KAVRAMLAR


Gelir Vergisi



Kurumlar Vergisi
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13.GELİR VERGİLERİ

‘Altına hücum dönemindeki insanlar gibi kaba kişilerden
oluşan ve anarşinin hüküm sürdüğü bir toplulukta çok
geçmeden uyanık ve tedbirli kişiler özel mülkiyeti korumak
için organize olmuşlardır. Bu kişiler kendileri dışında başka bir
otorite yoksa aşırılığa kaçmadan, altın yumurtlayan tavuğu
öldürmemeye dikkat ederek, başkalarını soyabilirler. Bu kişiler
korudukları kişilerin kazancından yüzde alarak onları korurlar. Bu aldıkları paya gelir
vergisi denir.’
Bertrand Russel
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Türk vergi sisteminde Alman sisteminden uyarlanan gelir ve kurumlar vergileri 1950 yılında
uygulanmaya başlamıştır. Bu tarih Türk vergi sisteminde bir dönüm noktası kabul edilir. Gelir
ve kurumlar vergileri uzun bir dönem vergi sisteminin bel kemiği olmuştur. Ancak tüketim
vergilerinin toplam vergi miktarı içinde nispi öneminin artmasıyla gelir üzerinden alınan
vergilerin nispi önemi azalmaya başlamıştır.

Gelir üzerinden alınan vergiler kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisi olmak üzere ikiye
ayrılır: Her iki vergide gelir üzerinden alınmakla beraber, bazı özellikleriyle birbirlerinden
farklıdır. Bu yüzden hem Türkçe, hem de yabancı maliye kaynaklarında gelir üzerinden alınan
vergiler gelir vergisi ve kurumlar vergisi başlıkları altında açıklanmaktadır.

13. (KİŞİSEL) GELİR VERGİSİ
Gerçek kişilerin belirli bir dönemde elde ettikleri net gelir (kazanç ve irat) üzerinden kişilerin
sübjektif özellikleri dikkate alınarak toplanan dolaysız vergiye kişisel (şahsi) gelir vergisi denir.
Gelir vergisi, kişisel gelir vergisi yerine kullanılmaktadır. Gelir vergisinin konusu gerçek
kişilerin belirli bir dönemde elde ettikleri net kazanç ve irattır. Emek veya emek ve sermayenin
birlikte getirisine kazanç, sermayenin getirisine ise irat denir. Kazanç ve irat türleri aşağıda
sunulmuştur.
Kazanç ve irat çeşitleri
Kazanç
 Ticari kazanç
çeşitleri
 Zirai kazanç
 Ücret
 Serbest meslek kazancı
İrat çeşitleri
 Menkul sermaye iradı
 Gayrimenkul sermeye iradı
Karma
 Diğer kazanç ve iratlar
Gelir vergisi iki şekilde uygulanabilmektedir:
i) Sedüler gelir vergisi: Değişik kaynaklardan elde edilen kazanç ve iratların birbiri ile bağlantı
kurulmaksızın vergilendirilmesine sedüler gelir vergisi denir.
ii) Üniter gelir vergisi (sentetik gelir vergisi): Bütün gelir unsurlarının toplanarak vergilemenin
uygulandığı yapıya üniter gelir vergisi denir.
13.1.1 Gelirin teorik tanımları
Gelir vergisi, belli bir zaman kesiti içinde alım gücünde ortaya çıkan artışları kavramaya
çalışan, sübjektif bir vergidir. Gelir vergisinin konusunu oluşturan alım gücündeki artışlar
temelde üç bileşene ayrılmaktadır:


Kişinin sahip olduğu üretim faktörünü üretim sürecine sokmasıyla elde ettiği sürekli ve
düzenli iktisadi değerler,
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Alım gücünün zaman içinde birikmiş şeklini oluşturan servetin değerinde meydana
gelen artışlar,
 Sürekli ve düzenli özellik göstermeyen, bir üretim faktörünün üretime sokulmaksızın
elde edilen bahis oyunları, bağışlar ve miras gibi gelirlerdir.
Gelir vergisinde gelirin tanımlaması bu üç bileşene bağlı olarak yapılmaktadır. Bu bağlamda
gelirin teorik tanımlanmasında bize yardımcı olan üç yaklaşım: kaynak teorisi, safi artış teorisi
ve Haig-Simons gelir tanımı, aşağıda ele alınacaktır.


Kaynak teorisinde gelirin, gelir olarak kabul edilebilmesi için belirli bir kaynaktan düzenli ve
sürekli olarak elde edilmesi gerekmektedir. Örneğin piyango çekilişlerinden elde edilen
ikramiye geliri sürekli olmadığı için kaynak teorisine göre gelir kabul edilmemektedir.

Kaynak teorisinin avantajları:




Kaynak teorisinin tespiti güç, sürekli ve düzenli olmayan gelirleri kapsamaması, buna
karşılık nispi olarak daha kolay tespit edilebilen üretim faktörlerinden elde edilen
gelirleri kapsaması, etkin bir vergi idaresinden yoksun gelişmekte olan ülkeler tarafından tercih edilmesine neden olmaktadır.
Her gelir türü için farklı vergileme esaslarının belirlenebilmesi olanağı kaynak
teorisinin üstün yönüdür. Bu durum ülkelerin ayırma prensibini daha kolay uygulamalarına olanak tanımaktadır. Menkul yatırım araçlarının vergilendirilmesinde farklı
esaslar belirlenebilmesi bu konuya iyi bir örnektir.

Kaynak teorisinin dezavantajları:




Vergi tabanını daraltması, vergilemede adaleti göz ardı etmesi, vergi idarelerinin vergi
kaçakçılığı ile mücadelesini zorlaştırması.
Gelişen ekonomik hayatın ortaya çıkardığı yeni gelir unsurlarının vergilendirilmesi için
gerekli esnekliği sağlamaması.
Tüketim ve tasarruflara kaynak olan her türlü iradın gelir vergisi konusu içerisinde yer
almaması, vergi tabanını daraltırken mükellefleri kaynak teorisine göre gelir vergisi
kapsamında olmayan faaliyetlerde bulunmaya özendirebilecek ve bu da sonuçta kayıt
dışı ekonomik faaliyetlerin artmasına neden olacaktır.

Safi Artış Teorisi
Safi artış teorisine göre kişinin harcamalarına ve tasarrufuna (servetindeki artışlara) kaynak
oluşturan düzenli ve süreklilik özelliği göstermese bile her türlü unsur gelir vergisinin konusunu
oluşturmaktadır. Safi artış teorisine göre bireyin bir dönem içerisinde satın alma gücünde
meydana gelen net artış gelir olarak kabul edilmektedir.
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Safi artış teorisinin avantajları:




Safi artış teorisinde kaynak teorisinin aksine ödeme gücünde bir artışa neden olan servet
değerindeki artışlar, düzenli ve sürekli olmayan kazançlar ile öz tüketim, gelir vergisi
kapsamında artan oranlı vergi tarifesine tabi tutulmaktadır. Bu nedenle, safi artış
teorisinin vergilemede adalet ilkesini kaynak teorisine göre daha iyi sağladığı iddia
edilebilir. Kaynak teorisinde ise, bahsedilen bu kazançlar, ödeme gücünde bir artışa
neden olmasına rağmen vergi dışı bırakılmakta, artan oranlı vergi tarifesi nedeniyle
ortalama vergi oranı düşmektedir.
Gelir, safi artış teorisinde kaynak teorisine göre daha geniş kavrandığından çeşitli iktisadi
faaliyetler arasında iktisadi birimlerin kararlarında sapmalara neden olmamaktadır.

Safi artış teorisinin dezavantajı:


Servet değerinde meydana gelen artışlar ile öz tüketimin tam olarak tespit edilememesi,
harcamaların ve tasarrufların belgelendirilememesi durumunda dönem gelirinin
hesaplanmasındaki güçlükler gibi safi artış teorisinin uygulanmasındaki zorluklar
bulunmaktadır.

Haig-Simons gelir tanımı
İngilizce vergi teorisi ders kitaplarında gelirin tanımı olarak sıklıkla ‘Haig-Simons gelir tanımı’
kullanılmaktadır. Haig ve Simons tarafından yapılan ve günümüzde de bu bilim adamlarının
adları ile bilinen bu tanıma göre gelir (G) kişinin tüketimi (T) ile net servet artışının (∆NS)
toplamına eşittir. Bu toplam içinde yer alan tüketim değişkeni ile yıl içinde satın alma
gücündeki artış birbirine eşittir.

G = T+ ∆NS

Haig-Simons gelir tanımının formülünde yer alan net servetteki değişme (∆NS) şu şekilde
hesaplanmaktadır:

[Net servetteki değişme (∆NS) =
kişisel tasarruflar (S) + sermaye kazançları (SK)]

Sermaye kazançları (SK) sahip olunan varlıkların değerinde yılın sonunda meydana gelen
değişmedir. Bu değişkenler
Haig-Simons gelir tanımının formülüne yeniden
yerleştirildiğinde:
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G = T + S + SK

elde edilir. Bu tanımda yer alan tüketim (T) ve tasarrufların (S) toplamı aynı zamanda kişisel
geliri (KG) vermektedir. Yeniden formülü yazarsak, kapsamlı gelir tanımına göre gelir, kişisel
gelir ve sermaye kazançlarının toplamı olacaktır:

G= KG + SK

Haig-Simons gelir tanımına göre; para (ücret, faiz, kar payı gibi), izafi gelirler (kendi oturduğu
ev için ödemediği kira geliri gibi), ya da kıymet artışları (gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin)
şeklinde ortaya çıkan ve kişinin ödeme gücünde artış sağlayan bütün unsurlar gelirin kapsamına
girmektedir.

Haig-Simons gelir tanımı kapsamında kullanımına ve kaynağına göre gelir formülleri şunlardır:

Kullanımına göre kapsamlı gelir =
[(tüketim + vergi/hediye + tasarruf) –
gelirin elde edilmesinde katlanılan maliyet]

Kaynaklarına göre kapsamlı gelir =
[(kazanç + transfer + net sermaye değer artışı) –
gelirin elde edilmesinde katlanılan maliyet]

Haig-Simons gelir tanımının olumsuz yönü de bulunmaktadır. Bu tanım gelirin kapsamını
pratikte uygulanması imkansız bir şekilde genişletmektedir. Haig-Simons gelir tanımında
gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin sermaye kazançları, kazanılmış gelirlerin yanında transferler
gibi kazanılmamış gelirleri matraha dahil edilmektedir ki bunların tümünün tespiti ve matraha
yansıtılması oldukça güçtür.
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Yukarıda gelir vergisinde kullanılan teorik gelir tanımları kaynak teorisi, safi artış teorisi ve
Haig-Simons gelir tanımı başlıkları altında açıklanmıştır. Bu üç yaklaşımda gelirin ortak
yönleri olduğu gibi bazı farklı yönlerden birbirlerinden ayrışmaktadırlar. Bu teorik gelir
tanımları gelir vergisi uygulamalarına yön vermekle beraber bu üç tanımdan herhangi birini tek
başına uygulamak güçtür.

Birçok gelişmiş ülkenin kabul etmiş olmasına ve gelişmekte olan ülkelerin de safi artış
teorisinden kaynak teorisine doğru gelir vergisi sistemlerinde reformlar yapmasına rağmen pür
kaynak teorisini uygulayabilen ülke mevcut değildir. Bununla birlikte birçok ülkede iki teorinin
sentezi niteliğinde olan bir yaklaşım benimsenmiştir.

13.1.2 Gelir vergisinin teorik temelleri
Bu başlık altında gelir vergisi uygulanmasının avantaj ve dezavantajları açıklanacaktır.
Gelir vergisinin avantajları
i) Gelir bireyin ekonomik gücünün ve dolayısıyla ödeme gücünün en iyi göstergesi olduğu için,
gelirin vergi konusu olması gerekir. Aşağıdaki şekilde Lorenz eğrileri ile gösterildiği gibi,
gelirin aileler arasında dağılımı tüketimin dağılımına göre daha az adil, servetin dağılımına göre
daha fazla adildir. Bu nedenle de etkinlik açısından servetin, adalet açısından tüketimin
gösterge alınması vergi ödeme gücünün temsili açısından hakkaniyetli olmayacaktır.

İzleyen şekilde de Lorenz eğrileri ile gösterildiği gibi servet ile tüketim arasında yer alan gelirin
ödeme gücü göstergesi olarak kullanılması vergilemede hakkaniyeti sağlamada daha başarılı
olacaktır.

tüketim , gelir, servetin %’si

Şekil 13.1. Lorenz eğrileri: Ödeme gücü göstergeleri

tüketim
gelir
servet

ailelerin kümülatif %’si

ii) Gelir vergisinin kişisel ve ailevi özellikleri dikkate alabilmesi nedeniyle, gelir vergisi KDV
gibi dolaylı vergilere göre vergi adaletini sağlamada daha başarılıdır.
iii) Bir yaklaşıma göre gelirin marjinal faydası gelir arttıkça düşer. Bu yaklaşımı kabul edersek
marjinal faydası azalan gelirin daha yüksek oranlarda vergilendirilmesi haklılık kazanacaktır.
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Gelir vergisinde de artan oranlı tarifeyi uygulamak mümkün olduğundan dolayı, çeşitli gelir
düzeyleri farklı vergilendirilebilir. Gelir dağılımının aşırı adaletsiz olduğu bir ülkede, devletin
daha fazla vergi hâsılatı elde etmesi için artan oranlı vergi tarifesinin uygulanması gerekir.
iv) Gelir vergisi tasarrufları da vergilendirdiği için tüketim vergisine göre serveti
vergilendirmede daha avantajlıdır.
Gelir vergisinin dezavantajları
i) Gelir vergisi bir yıllık dönemi esas alır. Bu uygulamanın sakıncası, bazı mesleklerde
vergileme açısından gelirin yıldan yıla farklılık göstermesidir. Örneğin, sporcular kısa sürede
büyük gelir elde eder. Artan oranlı vergi nedeniyle büyük bir vergi baskısı altında kalır. Bunun
çözümü için düz oranlı vergi veya 5 yılda bir icmal (toplama) yapılarak fazla ödeyene iade az
ödeyenden de fark alınması önerilebilir.
ii) Gelir vergisinin kişisel ve ailevi özellikleri dikkate alabilmesi nedeniyle, beyana tabi gelir
sahipleri birçok istisna ve muafiyetlerden yararlanabilmektedir. Gelir vergisi türlü muafiyet ve
istisnalarla çeşitli tasarruf biçimlerinin getirileri arasında farklılık yaratabilir. Bunlar vergiden
kaçınma ve kaçakçılığın artmasına ve sonuçta verginin veriminin düşmesine neden olabilir.
iii) Gelir vergisinin artan oranlı tarifesi aşırı esnek bir vergi sistemine neden olursa, bu sistem
mali engele neden olur. Mali engel ise yatırımların azalmasına neden olabilir.
iv) Ödediği vergi nedeniyle mükellefin daha fazla çalışmak suretiyle vergiden önceki gelir
düzeyine çıkmak istemesine gelir etkisi, tüketimini kısarak veya dinlenmeye/eğlenmeye yönelmesine ise ikame etkisi denir. Gelir vergisi, ikame etkisi yaratabilir. İkame etkisi ise bir
ülkede yatırım ve üretimin azalmasına neden olur.

13.1.3 Gelir vergisinin emek ve sermaye üzerindeki ekonomik etkileri
Modern vergi sistemlerinde en önemli üretim faktörleri olan emek ve sermaye dolaysız
vergilerle (gelir/kurumlar) vergilendirilmektedir. Emek ve sermaye üzerinden alınan gelir
vergisinin emek ve sermaye arz eden ile talep eden arasında olabildiğince eşit bir şekilde
paylaşılması beklenilir. Ancak emek ve sermaye piyasalarının özellikleri sonucu gelir vergisi
emek piyasasında arz eden, sermaye piyasasında ise talep eden üzerinde kalmaktadır. Bu
sonuçların ekonomik etkileri aşağıda açıklanmaktadır.
Yasalar emek üzerinden alınan vergilerin işveren ile işçi arasında eşit bir şekilde paylaşılmasını
istemesine rağmen uygulamada farklı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Emek üzerinden alınan
verginin yansıması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Şekil 13.2. Emek üzerinden alınan gelir vergisinin yansıması
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Ü
A

Ü2

D1

Ü1

D2
T1

T2

S1

S

Bu şekilde yatay eksende S yıllık çalışma saatini, dikey eksende Ü bir saatlik ücreti, A işgücü
arzını, T ise işgücü talebini göstermektedir. İş gücü arzının esnekliğinin sıfır olduğu varsayımı
altında vergiden önce Ü2 fiyatında D1 noktasında denge sağlanırken işgücü üzerinden alınan
ad valorem vergiden sonra işgücü talep eğrisi sola kaymakta ve Ü1 fiyatında ve D2 noktasında
yeni denge sağlanacaktır. Ad valorem vergi kadar işçilerin ücreti azalacaktır. Vergilerin tamamı
işçilerin üzerinde kalacak ve devlet (Ü2D1D2Ü1) alanı kadar vergi toplayacaktır. Yapılan
ampirik çalışmalar bu teoriyi destekleyen bulgularla sonuçlanmıştır. Ampirik çalışmalarda
toplam işgücü arzının esnekliği sıfıra yakın ve kısa dönemde emek üzerindeki vergilerin işçiler
tarafından üstlenildiği bulunmuştur.
Bir ülkenin dışa açık veya kapalı olması yabancı sermaye girişi açısından önemlidir. Dışa açık
ekonomilerde sermaye hareketlidir ve sermaye en fazla getirisi olan ülkeye gitmektedir. Bu
yüzden açık bir ekonomide belirli bir fiyatta sonsuz sermaye mevcut olduğu için sermaye arz
eğrisi esnektir. Sermaye üzerinden alınan verginin yansıması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Şekil 13.3. Sermaye üzerinden alınan gelir vergisinin yansıması
F

F2

F1

B

A

D1

D2

T1
T2

M1

M2

M

Bu şekilde yatay eksende M sermayenin miktarını, dikey eksende F sermayenin fiyatını, A
sermaye arz eğrisini, T sermaye talep eğrisini göstermektedir. Sermaye arzının esnekliğinin
sonsuz olduğu varsayımı altında vergiden önce F1 fiyatında D1 noktasında denge sağlanırken
sermaye üzerinden alınan maktu vergiden sonra maktu vergi kadar sermaye talep eğrisi sola
kaymaktadır. Sermaye talep edenler vergi dahil fiyat olan F2’yi ödemek zorunda kalacaklardır.
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Verginin tamamı sermaye talep edenler tarafından üstlenilmektedir. Devlet (F2BD2F1) kadar
vergi hasılatı elde eder.
Özetle, karşılaştırmalı olarak üretim faktörlerinden emek üzerindeki vergi işçi üzerinde kalırken
sermaye üzerindeki vergi sermaye talep üzerinde kalmaktadır. Uygulamada da vergi işçiler
üzerinde kalırken, ülkeye sermaye çekebilmek için sermaye üzerinden vergi alınmamakta veya
çok düşük vergi alınması tercih edilmektedir. Bu uygulamaların temel nedeni işgücü hareketli
olmadığı için işçiler vergiyi üstlenmek zorunda kalırken, sermaye hareketli olduğu için kolayca
vergiden kaçınabilmektedir. Sermaye üzerinden alınan vergiler sermaye talep edenler üzerinde
kaldığı için maliyetleri düşürmek amacıyla sermaye talep edenler vergi oranlarının çok düşük
olduğu veya hiç vergi olmayan yerler olan vergi cennetlerini tercih edebilmektedir.

Emek piyasasında gelir vergisi oranlarının düşürülmesi ile işgücü arzı artırılabilir. Düz oranlı
tarifenin kullanıldığı aşağıdaki hayali örnekte vergi oranının azaltılması ile kişinin daha fazla
çalışmaya yöneldiği (verginin gelir etkisi) gösterilmektedir. Tabloda gösterilen birinci
senaryoda işçi haftada 40 saat çalışıp 120 birim brüt maaş almakta ve 40 birim vergi
ödemektedir. İkinci senaryoda vergi oranı 1/3’ten (%33,3) 1/4’e (%25) düşürülünce işçinin
çalışma saati 53,3 saate çıkmakta ve 160 birim brüt maaş elde etmektedir.

Vergi
oranı
(%)

Saat
ücreti

Çalışma
saati

Brüt
maaş

Ödenen
vergi

1. Senaryo

33,3

3

40

120

40

2. Senaryo

25

3

53,3

160

40

Daha önce daha az çalışmayı (veya dinlenmeyi/aylaklığı) tercih eden kişi vergi indiriminden
sonra daha fazla çalışma isteğinde bulunabilecektir. İş gücü piyasasında vergi oranları azaltılınca
vergi hasılatının artmasının temel nedenleri şunlardır:

i)Vergi oranlarının azalması vergi kaçırma ve vergiden kaçınmayı azaltabilir.
ii) Vergi oranlarının azalması marjinal vergi oranının azalmasına neden olur. Sonuçta işverenin
işçisine ödediği ücret nedeniyle ödediği vergi azalacağı için daha fazla işçi çalıştırabilir buda
üretimin artmasına neden olabilir.
iii) Vergi oranları düşünce sermaye yatırıma dönüşerek daha fazla üretime, üretimin artması ise
vergi hasılatının artmasına yol açabilir.
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13.2. KURUMLAR VERGİSİ
Verginin taraflarından birisi olan mükellef gerçek ve tüzel kişiler olduğu gibi bir kısım kişi
toplulukları da olabilmektedir. Kurumlar vergisi uygulamasında kural olarak gerçek kişiler
dışında kalan bir kısım kurum veya ortakların kavranması amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak
gelir üzerinden alınan vergiler gerçek kişilerden ve kurumlardan alınanlar olmak üzere ikiye
ayrılmakta, birincisine (kişisel) gelir vergisi, ikincisine ise kurumlar vergisi denir. Ancak her
iki verginin de konuları iktisaden aynıdır.
Kurumlar vergisi, iktisadi faaliyetleri sonucunda kar elde eden kurumların net kazançları
üzerinden gelirin doğduğu aşamada alınan genel nitelikte bir dolaysız bir vergidir.

13.2.1. Kurumlar vergisinin avantajları
i) Büyük şirketlerin birden fazla hisse senedi sahibi mevcuttur. Yöneticiler son derece pay sahiplerince nadiren denetlenirler. Yöneticilerin performansının göstergesi şirketin karı ve bunun
sonucu olarak şirketlerin hisse senetlerinin piyasa değerindeki artıştır. Büyük şirketlerin sahipleri
ile yönetimleri arasındaki ayrım, çoğu iktisatçı tarafından kabul edilmekte olup; bu durum büyük
şirketlerin nasıl işlediklerini anlatması açısından önemlidir. Şirketler hukuki tüzel kişiliğe sahip
olup vergi yükünü taşımaları söz konusu olmasa dahi, çoğu politikacı tarafından vergi kaynağı
olarak düşünülmektedir. Zira bir vergi ödeme potansiyeli olduğu varsayılmaktadır.
ii) Kurum halinde yapılanma bu örgütü gerçekleştirenlere bir üstünlük sağlamaktadır. Çünkü
ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır. Oysaki onların bu koşullar altında
oluşturdukları kurum kanunun himayesi altında bağımsız faaliyetlere girişmekte, tahvil
çıkarmakta, hatta bazen öncelikle kaynak kullanabilme hakkına sahip olmaktadır. Ortaklardan
bu kadar bağımsız ve onların ayrı ayrı sahip olamayacakları özel yetkilere sahip bir ‘gerçek
olmayan kişinin’ ayrıca bir kurumlar vergisi ödemesi son derece doğaldır.
iii) Kurumların yapmış oldukları aktiviteler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar için vergi
uygulanması normal karşılanmaktadır. Bunun nedeni, kurumların yapıları sonucu gerçek
kişilere kıyasla bazı imtiyaz ve üstünlüklerinin bulunması ve bu yüzden ortaklarına ek fayda
sağlamalarıdır. Bu ilave faydalara örnek olarak şunlar gösterilebilir:
-

kurumların uzun ömürlü olmaları,
hisse senetlerinin satılması yoluyla kurum sahipliğinin el değiştirebilmesi,
kazancın dağıtılmaması veya sınırlı boyutta dağıtılarak kurumun kendini finanse etmesi
(oto finansman) sonucunda büyümenin daha kolay gerçekleştirilebilmesi,
kurumların pazarlık ve rekabet güçlerinin bireylerden daha fazla olabilmesi.

Ayrı kişilikleri bulunan kurumlar, devletin sunduğu kamu hizmetlerinden de geniş ölçüde
yararlanmaktadırlar. Kamu hizmetleri tüm topluma yönelik olarak yapıldığından ve finansmanına herkesin katılması gerektiğinden, bu kuruluşların da mali güçlerine orantılı katkıda
bulunmaları gerekir.
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iv) Kurumlar vergisinin varlığı, gelir vergisinin bütünlüğünü sağlar.
Vergilemeye ilişkin amaçların gerçekleşmesi bakımından birbirleriyle ahenkleştirilmiş vergiler
birbirlerinin tamamlayıcı vergisidir. Gelir vergisi ile kurumlar vergisi birbirlerini tamamlayıcı
vergilerdir.

Bir vergi konusunun aynı veya daha fazla vergi idaresi tarafından iki veya daha fazla
vergilendirmesine çifte vergileme denir. Ayrı bir hukuki kişiliğe ve üretim birimi olma niteliğine
sahip bulunan kurumların ayrı bir vergi ile vergilendirilmeleri hem adildir, hem de sanıldığı gibi
bir çifte vergileme değildir.

Kurumlar vergisinin olmaması durumunda kurumun yönetimine hakim olan ortakların kar
dağıtılmasını önlemek suretiyle gelir vergisi ödemekten kurtulmaları da mümkündür. Kaldı ki,
dernek ve vakıflarda olduğu gibi kurum kazançlarının sonradan gelir vergisi ile ilişkilendirilmeleri
de her zaman için mümkün değildir.

v) Kurumlar vergisinin alınması, vergilemede gelirin elde edildiği kaynağa göre farklı
vergilendirme yapılması düşüncesine dayanan ayırma ilkesinin hayata geçirilmesi olarak da
değerlendirilmektedir.
vi) Kurumlar önemli büyüklükteki sermaye ve finansman kaynaklarını elinde bulunduran
iktisadi birimlerdir. Bu özellik bu kurumların piyasalarda tekelleşmeyi tesis etmelerine sebep
olabilir. Kurumlar vergisi böyle bir tekelleşmeyi ya da bu yöndeki eğilimleri önlemek için iyi
bir araç olarak kullanılmaktadır.
vii) Kurumlar genel olarak sermaye birliğini temsil ettiğinden ortakları gelir düzeyi yüksek
kişilerden meydana gelir. Yüksek gelir düzeyinde bulunan kişilerin vergiye karşı tepkileri ise
düşük gelirlilere göre daha ılımlıdır. Bugün için kurum sayısının artması kurumlaşmanın
avantajlı olduğu anlamına gelir.
Bu değişik görüşler içinde kurumlar vergisi için en tutarlı gerekçenin sermaye ortaklığı
statüsünün sağladığı hukuki ayrıcalıklar olduğu iddia edilebilir. Gerçekten, kapitalizmin gelişmesi ile çeşitli konularda yapılacak ticari ve sınaî faaliyet sonucu ortaya çıkacak borçlardan, sadece
konmuş sermayenin sorumlu olması kuralı (sınırlı sorumluluk) işadamlarının riskli yatırım ve
faaliyetlere daha rahatça girişmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, sermaye piyasasına hisse senedi
sürmek imkanı da sermaye şirketlerinin diğer firmalara kıyasla bir rekabet üstünlüğü kazanmasına sebep olmaktadır. Kurumlar vergisi, kurumların yararlandığı işte bu ayrıcalıkları
vergilendirip bir dereceye kadar şahıs firmaları, ya da ortaklıkları aleyhine olarak rekabet
eşitliğini geri getirdiği için savunulabilir.
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13.2.2 Kurumlar vergisinin dezavantajları
i) Kurumların gerçek kişilerin sahip olduğu anlamda bir vergi ödeme gücünden söz edilemez.
Çünkü vergi yükü sonuçta kişiler tarafından taşınır.
ii) Kurumlar vergisinin diğer bir dezavantajı sermaye şirketlerinin sermayelerini karşılıklı
olarak birleştirmeleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kanun koyucu bu gibi mali nitelikteki
birleşmeleri dikkate almasaydı, yani bir kurumun diğer bir kuruma iştirak etmesi halinde iştirak
eden kurumun kazanç payını hem iştirak edilen kurumda, hem de iştirak eden kurumda vergiye
tabi tutmak isteseydi, kurumlar vergisi şirket kazançlarının çifte vergilemesine neden olurdu. İşte
hemen her ülkenin vergi kanunlarında şu veya bu şekilde kabul edilmiş olan iştirak kazançları
istisnası, gerek vergilemede adalet ilkesine aykırı olan, gerekse girişimcilerin iktisadi
kararlarında olumsuz bazı sapmalara neden olabilecek olan kurumlar vergisinde mükerrerliği
önlemek amacıyla kurulmuştur.

13.3. GELİR VERGİLERİ İLE TÜKETİM VERGİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Güncel vergi teorisi tartışmalarında en önemli konulardan birisi ‘vergi sisteminde tüketim
vergilerine mi yoksa gelir vergilerine mi daha fazla yer verilmeli?’ tartışmasıdır. Gelir vergileri
dolaysız, tüketim vergileri dolaylı vergiler olduğu için gelir/tüketim vergileri tartışması aynı
zamanda bize dolaylı/dolaysız vergilerin olumlu ve olumsuz yönlerini de göstermektedir.
Tüketim vergilerini savunanlara göre bazı güncel vergi problemlerini engellemek için tüketim
vergileri alınmalıdır. Bu görüşler şu şekilde özetlenebilir:
i) Tüketim vergilerini savunanlara göre ‘artan oranlı gelir vergisi tarifesi’ ile özel tasarruflar
cezalandırılmakta ve caydırılmaktadır. Yine tüketim vergilerini savunanlara göre gelir vergisi
ile sermayenin vergilendirilmesi yatırımların azalmasına ve etkinlik kaybına neden olmaktadır.
Ancak tüketim vergilerinin artan oranlı olmaması ve üretim üzerine değil tüketim üzerine olması nedeniyle, tüketim vergileri tasarrufları cezalandırmaz, sonuçta tüketim vergileri sermaye
birikimine olumlu katkıda bulunur.
ii) Tüketim vergisi ile sermaye gibi mobil (hareketli) kaynaklar daha kolay vergilendirilebilir.
Küreselleşme vergi tabanının ve üretim faktörlerinin hızla yer değiştirmesine neden olmaktadır.
Üretim faktörlerinin hareketliliğinin artması nedeniyle uğranılan vergi kaybını azaltmanın yolu
tüketimi vergilendirmektir. Tüketimi daha fazla vergilendirmek sonuçta üretim üzerindeki
vergi yükünü azaltacağı için, sermaye hareketliliğini/göçünü de azaltacaktır. Bu yüzden
ülkelerin bazıları mobil kaynakları vergilendiren sermaye vergileri ve kurumlar vergisi gibi vergilerden, daha az hareketli tüketim/işgücü gibi konulardan vergilere yönelmişlerdir.
iii) Tüketim vergisi ile transfer fiyatlandırmasının ortaya çıkardığı problemler azalır. Bir büyük
holding veya çok uluslu şirketin içinde yer alan şirketlerin birbirlerine yaptıkları satışlarda
oluşan fiyatlara transfer fiyatları denir. Çok uluslu şirketler daha az vergi ödemek için düşük
vergi ödeyecekleri ülkeye geliri (kârlarını) transfer edebilirler veya üretim faaliyetlerinin
yerinin seçiminde de daha az vergili ülkeyi tercih edebilirler. Tüketim vergilerinde varış yeri
(ülkesi) ilkesini uygulamak mümkündür.

Varış yeri (ülkesi) ilkesi, malın tüketildiği veya kullanıldığı ülkede vergilendirilmesine,
kaynak ülke ilkesi ise vergilemenin malı üreten
ve sevk eden ülkede yapılmasına denir.
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Varış yeri ilkesinin uygulanması ihracatı teşvik eder, çünkü malın vardığı yerdeki insanlar yani
tüketenler vergiyi öder. Varış yeri ilkesinin uygulanması transfer fiyatlandırmasından kaynaklanan problemleri de azaltır. Çünkü verginin üretimin değil tüketimin üzerinde olması
durumunda kâr (gelir) transferine gerek olmayacaktır. Ancak dolaysız vergilerin uygulanması
için de haklı nedenler bulunmaktadır. Tüketim vergileri ric’i vergi yükü yarattığı için vergi
adaletsizliğine yol açar. Tüketim vergileri özellikle düşük gelirli kimseler üzerinde vergi baskısı
yaratır.

Tüketim vergileri ekonomik etkinlik açısından olumlu iken, gelir vergileri vergi adaleti
açısından olumludur. Vergi adaleti ve ekonomik etkinliğin birlikte sağlanabilmesi için tek yol,
gelir ve tüketim vergilerinin ülkelerin kendi ekonomik koşullarına uygun bir bileşimde
uygulanmasıdır.

İstisnai örnekler dışında modern ekonomilerde gelir vergisi artan oranlı, tüketim vergileri ise
düz oranlı tarife ile vergilendirilmektedir. Bu nedenle gelir vergisi tüketim vergisi
tartışmasının diğer bir yönü de uygulanan tarife sistemi ile ilgilidir. Bu konunun da
incelenmesi için kitabımızın 5. Bölümünde yer alan ‘Düz oranlı tarife ile artan oranlı vergi
tarifelerinin karşılaştırılması’ başlıklı konuya tekrar dönülmesi yararlı olacaktır.
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UYGULAMALAR
Gelir üzerinden alınan vergiler ile tüketim üzerinden alınan vergilerin vergi gelirleri
içerisindeki payını tartışınız.

BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENDİK ÖZETİ
Gelir üzerinden alınan vergiler kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisi olmak üzere ikiye
ayrılır: Her iki vergide gelir üzerinden alınmakla beraber, bazı özellikleriyle birbirlerinden
farklıdır. Bu yüzden hem Türkçe, hem de yabancı maliye kaynaklarında gelir üzerinden alınan
vergiler gelir vergisi ve kurumlar vergisi başlıkları altında açıklanmaktadır.

1. (KİŞİSEL) GELİR VERGİSİ
Gerçek kişilerin belirli bir dönemde elde ettikleri net gelir (kazanç ve irat) üzerinden kişilerin
sübjektif özellikleri dikkate alınarak toplanan dolaysız vergiye kişisel (şahsi) gelir vergisi denir.
Gelir vergisi, kişisel gelir vergisi yerine kullanılmaktadır. Gelir vergisinin konusu gerçek
kişilerin belirli bir dönemde elde ettikleri net kazanç ve irattır. Emek veya emek ve sermayenin
birlikte getirisine kazanç, sermayenin getirisine ise irat denir. Kazanç ve irat türleri aşağıda
sunulmuştur.
Gelir vergisi iki şekilde uygulanabilmektedir:
i) Sedüler gelir vergisi: Değişik kaynaklardan elde edilen kazanç ve iratların birbiri ile bağlantı
kurulmaksızın vergilendirilmesine sedüler gelir vergisi denir.
ii) Üniter gelir vergisi (sentetik gelir vergisi): Bütün gelir unsurlarının toplanarak vergilemenin
uygulandığı yapıya üniter gelir vergisi denir.
Safi Artış Teorisi
Safi artış teorisine göre kişinin harcamalarına ve tasarrufuna (servetindeki artışlara) kaynak
oluşturan düzenli ve süreklilik özelliği göstermese bile her türlü unsur gelir vergisinin konusunu
oluşturmaktadır. Safi artış teorisine göre bireyin bir dönem içerisinde satın alma gücünde
meydana gelen net artış gelir olarak kabul edilmektedir.
Gelir bireyin ekonomik gücünün ve dolayısıyla ödeme gücünün en iyi göstergesi olduğu için,
gelirin vergi konusu olması gerekir. Aşağıdaki şekilde Lorenz eğrileri ile gösterildiği gibi,
gelirin aileler arasında dağılımı tüketimin dağılımına göre daha az adil, servetin dağılımına göre
daha fazla adildir. Bu nedenle de etkinlik açısından servetin, adalet açısından tüketimin
gösterge alınması vergi ödeme gücünün temsili açısından hakkaniyetli olmayacaktır.

İzleyen şekilde de Lorenz eğrileri ile gösterildiği gibi servet ile tüketim arasında yer alan gelirin
ödeme gücü göstergesi olarak kullanılması vergilemede hakkaniyeti sağlamada daha başarılı
olacaktır.
Lorenz eğrileri: Ödeme gücü göstergeleri
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tüketim , gelir, servetin %’si

tüketim
gelir
servet

ailelerin kümülatif %’si

KURUMLAR VERGİSİ
Verginin taraflarından birisi olan mükellef gerçek ve tüzel kişiler olduğu gibi bir kısım kişi
toplulukları da olabilmektedir. Kurumlar vergisi uygulamasında kural olarak gerçek kişiler
dışında kalan bir kısım kurum veya ortakların kavranması amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak
gelir üzerinden alınan vergiler gerçek kişilerden ve kurumlardan alınanlar olmak üzere ikiye
ayrılmakta, birincisine (kişisel) gelir vergisi, ikincisine ise kurumlar vergisi denir. Ancak her
iki verginin de konuları iktisaden aynıdır.
Bir vergi konusunun aynı veya daha fazla vergi idaresi tarafından iki veya daha fazla
vergilendirmesine çifte vergileme denir. Ayrı bir hukuki kişiliğe ve üretim birimi olma niteliğine
sahip bulunan kurumların ayrı bir vergi ile vergilendirilmeleri hem adildir, hem de sanıldığı gibi
bir çifte vergileme değildir.
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BÖLÜM SORULARI
1. Gerçek kişiler dışında kalan bir kısım kurum veya ortaklıkların gelirleri üzerinden
alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Katma değer vergisi
b.Özel tüketim vergisi
c.Gelir vergisi
d.Kurumlar vergisi
e.Emlak vergisi
Cvp D

2. Bir vergi konusunun aynı veya daha fazla vergi idaresi tarafından iki veya daha fazla
vergilendirmesine …. denir. Boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle
doldurulacaktır?
a.Çarpan
b.Hızlandıran
c.Fayda prensibi
d.Ödeme gücü
e.Çifte vergileme
Cvp E

3. Gerçek kişilerin belirli bir dönemde elde ettikleri net gelir üzerinden kişilerin sübjektif
özellikleri dikkate alınarak toplanan dolaysız vergi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Katma değer vergisi
b.Özel tüketim vergisi
c.Gelir vergisi
d.Kurumlar vergisi
e.Emlak vergisi
Cvp C

I.Dolaylı vergilere göre vergi adaletini sağlamada daha başarılıdır.
II. Artan oranlı tarife ile çeşitli gelir düzeyleri farklı vergilendirilebilir.
III. Gelir vergisi tasarrufları da vergilendirdiği için tüketim vergisine göre serveti
vergilendirmede daha avantajlıdır.
4.

IV. Beyana tabi gelir sahipleri birçok istisna ve muafiyetlerden yararlanabilmektedir
bu yüzden vergi kayıp ve kaçakçılığı artış gözlenir.
Yukarıdaki sayılanlardan hangileri Gelir vergisinin sayılan avantajları arasındadır?
a.I ve II
b.I,II ve III
c.I ve III
d.II,III ve IV
e.Hepsi
Cvp B
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5. I.Kaynak teorisi
II.Net artış teorisi
III.Ücret teorisi
IV.Haig-Simons gelir tanımı
Gelir vergisinde gelirin tanımlaması bu üç bileşene bağlı olarak yapılmaktadır.
Yukarıdakilerden hangileri bu bileşenler arasındadır?
a.
b.
c.
d.
e.
Cvp D

I ve II
III ve IV
I,II ve III
I,II ve IV
Hepsi

6. Aşağıdakilerden hangileri gelir vergisinin avantajları arasındadır?
a. Gelir vergisi tasarrufları da vergilendirdiği için tüketim vergisine göre serveti
vergilendirmede daha avantajlıdır.
b. Gelir vergisi bir yıllık dönemi esas alır. Bu uygulamanın sakıncası, bazı mesleklerde
vergileme açısından gelirin yıldan yıla farklılık göstermesidir
c. Gelir vergisinin kişisel ve ailevi özellikleri dikkate alabilmesi nedeniyle, beyana tabi
gelir sahipleri birçok istisna ve muafiyetlerden yararlanabilmektedir.
d. Sistem mali engele neden olur.
e. Gelir vergisi, ikame etkisi yaratabilir.
Cvp A
7. I. Safi artış teorisi vergilemede adalet ilkesini kaynak teorisine göre daha iyi
sağlamaktadır.
II. Gelir iktisadi faaliyetler arasında iktisadi birimlerin kararlarında sapmalara neden olmamaktadır.
III. Servet değerinde meydana gelen artışlar ile öz tüketimin tam olarak tespit
edilememesi.
Yukarıdaki sayılan maddelerden hangileri safi artış teorisinin dezavantajları
arasındadır?
a.Yalnız I
b.Yalnız II
c.Yalnız III
d.I ve II
e.II ve III
Cvp E
8. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin unsurları arasında sayılmaz?
a.Ticari Kazanç
b.Zirai Kazanç
c.Serbest Meslek Kazancı
d.Anonim Şirket Kazançları
e.Ücretler
Cvp D
9. I.İhracatı teşvik eder
II. Transfer fiyatlandırmasından kaynaklanan problemleri de azaltır.
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III. Vergi yükü yarattığı için vergi adaletsizliğine yol açar.
IV. Belli gruplar üzerinde vergi baskısı yaratır.
Yukarıdakilerden hangileri Varış yeri vergileme ilkesinin dezavantajlarındandır?
a.Yalnız I
b.I ve II
c.IIIve IV
d.II, III ve IV
e.Hepsi
Cvp C
10. Türkiye’de gelir vergisi hangi tarife ile hesaplanmaktadır?
a.Düz oranlı tarife
b.Sabit oranlı tarife
c.Azalan oranlı tarife
d.Artan oranlı tarife
e.Dalgalı oranlı tarife
Cvp D
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BÖLÜM 14
BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Servet Üzerinden Alınan Vergiler
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Veraset ve İntikal Vergisi
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BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
1)Servet üzerinden alınan vergiler nelerdir?
2)Servet üzerinden alınan vergiler hangileridir?
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BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Servet
Üzerinden Servet üzerinden alınan vergileri
Ders notu, sunum, ders
Alınan Vergiler
bilir ve sınıflandırır
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 Servet Vergileri


Motorlu Taşıtlar Vergisi



Veraset ve İntikal Vergisi
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14.SERVET VERGİLERİ

Kanuni Sultan Süleyman’a bir kadın gelerek:
“Evim soyuldu”
“Peki sen nerdeydin?”
“Evde”
“Ne yapıyordun?”
“Uyuyordum”
“O kadar derin uykuya mı dalınır ki hırsızdan haberin olmadı?”
“Evet derin uykuya daldım, haberim olmadı. Başımızdakilerin uyanık olduğunu
zannediyordum”
Kanuni diyecek bir şey bulamamış, zararın tespit edilip ödenmesini emretmiştir.
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Konularına göre sınıflandırmasında vergiler gelir, harcama ve servet olarak üç gruba
ayrılmaktadır. Kitabımızın bu son bölümünde servet vergilerinin teorisi ele alınmaktadır.

14.1. SERVET VERGİSİNİN TANIMI
Belirli bir anda bir gerçek kişi veya tüzel kişinin sahip olduğu iktisadi değeri olan menkul ve
gayrimenkul varlığın tümüne servet denir. Servet üzerinden, servetin transferinden ve servetin
değer artışından alınan vergiye servet vergisi denir.

Servet tasarruf, miras ve bağış yoluyla elde edilebilir. Finansal varlıklar (hisse senedi, tahvil,
vb.), nakit para, arsa, ev, işyeri, dayanıklı mallar (araba gibi), mücevher servete örnek
gösterilebilir. Ekonomide değişkenler stok ve akım değişkenler olarak ikiye ayrılmaktadır.
Vergi konularından gelir akım değişkene, servet ise stok değişkene örnek gösterilebilir. Fiziksel
sermaye bir stok değer, gelir ise stok değerden elde edilen akım değerdir.

Servet, gelirin birikmiş ve stoklanmış şeklidir. Bir kişinin gelirinin ay, yıl gibi bir süreye bağlı
olarak belirtilmesi gerekir. Stok değişkenlerde ise belirli bir zaman dönemi belirtilmesine gerek
bulunmaz. Bir kişinin servetinin rakamsal değeri, söylendiği tarihte kişinin sahip olduğu toplam
serveti ifade etmektedir.

Sanayi öncesi dönemlerde servetin arazi ve bina şeklinde saklanması ve vergi alınacak başka
kaynakların sınırlı olması geçmişte servet vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payının
önemli olmasına neden olmuştur. Tarihte önemli bir yeri olan servet vergilerinin giderek hemen
hemen tüm ülkelerde toplam vergi gelirleri içinde payı azalmıştır. Günümüzde tüm gelişmiş
ekonomilerde toplam vergi gelirleri içinde servet vergilerinin payı gelir ve tüketim
vergilerinden sonra gelmektedir. Gelirin vergilendirildikten sonra kalan kısmı ile kişiler servet
edinmektedir.

Servetten tekrar vergi alınmasının çifte vergilemeye yol açması, servet vergilerinin en önemli
olumsuz yönünü oluşturmaktadır. Bu ve benzeri olumsuz yönlerinin olması servet vergilerinin
giderek öneminin azalmasına neden olmuştur. Gelir ve tüketim vergilerinin günümüzde
devletlerin finansman ihtiyaçlarını giderebilecek kadar hasılatlarının yüksek olması da servet
vergilerine verilen önemin azalmasında etkili olmuştur. Servetin kolayca gizlenebilir formlarda
tutulması durumunda servetin vergilendirilmesi ve denetlenmesinin zor olması da servet
vergilerinin öneminin azalmasında katkısı bulunmaktadır.
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14.2. SERVET VERGİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ve BAZI SERVET VERGİSİ
ÖRNEKLERİ
14.2.1. Servet vergilerinin sınıflandırılması
Tüketim ve gelir vergilerinde olduğu gibi servet vergilerinin de birçok türü bulunmaktadır ve
izleyen tablo’da da gösterildiği gibi servet vergileri çeşitli bilimsel kriterlere göre
sınıflandırılabilmektedir. Bu sınıflandırmada sınıflar birbirlerini dışlamaz, emlak vergisi hem
servetten alınan vergilere, hem de sürekli servet vergilerine örnek gösterilebilir.
Tablo 14.1. Servet vergilerinin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılması
Kriter

Servet vergisi

1) Kaynak

Servetten alınan
Servet
transferinden
alınan
Servet değer
artışından alınan
Objektif
Subjektif

Örnek*
emlak
veraset
şerefiye**

veraset
motorlu
taşıtlar
Genel
geçmişte
3) Kapsam
uygulandı**
Özel
motorlu
taşıtlar
Sürekli
emlak
4) Süreklilik
Geçici
varlık
vergisi**
Gerçekte
teorik
5) Nitelik
Görünürde
teorik
*Birden fazla örnek verilebilir, yalnızca bir örnek vergi ile yetinilmiştir.
2) Objektiflik

**Bu servet vergilerinin günümüzde Türkiye’de uygulaması bulunmamaktadır.

i)Kaynak kriterine göre sınıflandırmada servet vergileri: servetten alınan, servet transferinden
alınan ve servet değer artışından alınan şeklinde üç türe ayrılmaktadır. Servetten alınan
vergilere emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi örnek gösterilebilir. Veraset vergisi servet
transferinden alınan vergilere örnek gösterilebilir. Servet değer artış vergileri belli bir dönem
başı ile sonu arasındaki servet farkı üzerinden genellikle bir defaya özel alınmaktadır. Hızlı
kentleşme sonucu meydana gelen gayrimenkullerin değerlerindeki artış servet değer artış
vergisi ile vergilendirilebilir. Şerefiye servet değer atış vergisine örnek gösterilebilir. Servet
değer artış vergileri uygulamada pek kullanılmamaktadır.

ii)Servet vergileri subjektif ve objektif servet vergisi şeklinde de sınıflandırılmaktadır. Veraset
vergisi akrabalık derecesine göre artmakta veya azalmakta olduğu için subjektif karakterli
servet vergisine örnek gösterilebilir. Motorlu taşıtlar vergisi taşıtın yaş, motor hacmi gibi
objektif niteliklerine göre alındığı için objektif servet vergilerine örnektir. Emlak vergisinde
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ödenecek vergi hem mükellefin kişisel özelliklerine göre hem de evin niteliklerine bağlı olarak
değişebilmektedir. Bu nedenle evden alınan emlak vergisi ne objektif ne de subjektif bir vergi
olup ‘yarı şahsi servet vergisi’ kabul edilir.

iii)Servet vergileri konu kapsamına göre genel ve özel servet vergileri olarak ayrılabilir. Genel
servet vergilerinde tüm servet unsurları kapsanırken, özel servet vergilerinde yalnızca bazı
spesifik servet unsurlarından vergi alınmaktadır. Genel servet vergileri tarihte uygulanmıştır.
Günümüzde uygulanan servet vergileri özel servet vergisi türünde kabul edilmektedir.

iv)Servet vergileri geçici ve sürekli servet vergileri olarak sınıflandırılabilir. Emlak vergisi sürekli servet vergilerine örnek gösterilebilir. Olağanüstü servet vergileri ise geçici servet
vergilerine örnek gösterilebilir. Toplumların hayatında yaşanan, ülke ekonomisini sarsan ve
olağanüstü harcamalara yol açan savaş ve depremler gibi olaylar karşısında uygulanan servet
vergileri olağanüstü servet vergileri olarak adlandırılır. Olağanüstü servet vergileri ‘milli dayanışma vergileri’ olarak da adlandırılır ve bu vergilerin uygulaması oldukça istisnaidir,
genellikle bir defaya mahsus alınırlar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de uygulanmış
olan ‘Varlık Vergisi’ olağanüstü servet vergilerine örnek gösterilebilir.

v)Servet vergileri vergi kaynağının niteliğine göre gerçek ve görünürde (nominal) servet
vergileri olarak ikiye ayrılabilir. Gerçek servet vergileri sermayenin kendisi üzerinden
alınmaktadır. Görünürde servet vergileri ise sermayenin getirisi üzerinden alınmaktadır.
Görünürde servet vergilerinde matrah servetin değeri olmasına rağmen, vergi servetin getirisi
ile ödenir. Gerçek servet vergilerinde ise servet hem verginin matrahı hem de kaynağıdır.
Gerçek servet vergileri ile servet görünürde değil gerçekten ve maddeten vergilendirilir. Vergiyi
servetin getirisi üzerinden değil de servetin kendisi üzerinden hesaplamanın sağladığı avantaj
gelir getirmeyen ancak potansiyel tüketim olanağı sağlayan servetin (mücevher gibi)
vergilendirilmesini mümkün kılmasıdır.
14.2.2 Bazı servet vergisi örnekleri
Gelişmiş ülkelerde halen yürürlükte ve toplam vergi gelirleri içinde bir paya sahip olan servet
vergileri: veraset, motorlu taşıtlar ve emlak vergisi aşağıda açıklanacaktır.

Veraset vergisi

Ölümden sonra mirasçıların kalan mal varlığı üzerinden ödedikleri vergiye veraset vergisi
denir. Veraset vergisi servet transferi üzerinden ödenen ad valorem bir vergidir. Veraset
vergisinde iki yönlü artan oranlı tarife uygulanmaktadır.
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Veraset vergisinde mirasın tutarı arttıkça ve varisin murise olan akrabalık derecesi azaldıkça
vergi oranının artmasına iki yönlü artan oranlı tarife denir. Mirasın tutarı arttıkça veraset
vergisinin artmasındaki gerekçe gelir vergisindeki artan oranlılık sistemindeki gerekçeyle
aynıdır. Daha fazla gelir elde eden daha fazla ödeme gücüne sahiptir, dolayısıyla daha fazla
vergi ödemelidir. Bir kişinin servetinin elde edilmesinde eşinin ve çocuklarının doğrudan
katkısı olabilir. Ancak kişinin kardeşleri, yeğenlerinin veya daha uzak akrabalarının servetin
elde edilmesinde katkısı az olabilir veya hiç olmayabilir. Servetin elde edilmesinde hiç katkısı
olmadan miras elde eden uzak akrabaların, ölenin daha yakın akrabalarına göre daha fazla vergi
ödemesi vergilemede adaletin sağlanması açısından daha uygun bir yöntemdir.

Motorlu taşıtlar vergisi

Motorlu taşıtlar vergisinin başlatılmasında bu vergiyle taşıtların kullandığı karayollarının
yapım ve bakım masraflarının karşılanması amacı etkili olmuştur. Motorlu taşıtlar vergisi diğer
ülkelerde örneğin İngiltere’de yol vergisi gibi farklı adlarla toplanabilmektedir. Günümüzde
ülkemizde en fazla gelir getiren servet vergisi motorlu taşıtlar vergisidir. Spesifik matraha
dayalı motorlu taşıtlar vergisinde motor hacmi büyüdükçe ödenen vergi artmaktadır. Gelişmiş
bazı ülkelerde yaşlı araçların daha fazla hava kirliliğine neden olması yüzünden bu araçlardan
nisbi olarak daha fazla taşıt vergisi alınmaktadır. Ülkemizde bu tür bir uygulama
bulunmamaktadır.

Emlak vergisi

Emlak vergisi bina ve arazi üzerinden alınır. Ev üzerinden alınan emlak vergisinde ödenecek
vergi hem mükellefin kişisel özelliklerine göre hem de evin niteliklerine bağlı olarak
değişebilmektedir. Bu durumda alınan emlak vergisi ‘yarı şahsi servet vergisi’ kabul edilir.

Bir vergide meydana gelebilecek vergiden kaçınmanın veya kaçırmanın diğer bir vergi ile telafi
edilmesi durumunda kullanılan vergiye telafi edici vergi denir. Gayrimenkul kaynaklı
gerçekleşmemiş kazançlarda emlak vergisi gelir vergisinin telafi edici vergisidir.

Birçok ülkede emlak vergisinin toplanması merkezi hükümetçe değil de yerel yönetimlerce
(belediyelerce) yapılmaktadır. Bazı ülkelerde bir servet vergisi türü olan emlak vergisi yerel
yönetimlerin gelirleri içinde önemli bir yer sahiptir. Belediyeler evlere su, kanalizasyon, sokak
temizliği gibi faydası yerelde kalan hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler karşılığında
vergilemede fayda prensibine göre ev sahiplerinin belediyelere emlak vergisi ödemesi
gerekmektedir. Evlere sunulan su, sokak temizliği, şehir içi yol yapımı vb. en önemli
hizmetlerin yerel yönetimlerce sunulması emlak vergisinin merkezi hükümet tarafından değil
de yerel yönetimler tarafından toplanmasının en önemli teorik gerekçesini oluşturmaktadır.
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Belediyelere emlak vergisi ödeyen halk, belediyeden daha kaliteli hizmet bekleyecek ve yerel
harcamaların yerindeliği konusunda yöneticileri sorgulayabilecektir. Bu nedenle emlak
vergisinin yerel yönetimlerce toplanması, yerel yöneticilerin ‘hesap verebilirliğinin’ sağlanması
açısından da yararlı olmaktadır.

14.3. SERVET VERGİLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ
Tüketim ve gelir üzerinden alınan vergiler kişilerin çalışma/dinlenme ve tasarruf/tüketim
tercihlerini etkileyebilmektedir. Servet vergilerinin de ekonomik kararlar üzerinde olumlu ve
olumsuz etkileri bulunmaktadır.
Servet vergilerinin olumlu veya olumsuz ekonomik etkileri diğer vergilerde olduğu gibi çok
belirgin olmadığı için ancak bir takım varsayımlar altında açıklanabilmektedir. Örneğin, veraset
vergisinin ekonomik etkileri doğrudan bu vergiyle değil mirasın etkileriyle ilgilidir. Servet
vergilerinin iki ana gerekçeyle ekonomik kararlar üzerindeki etkisinin gelir ve tüketim
vergilerine kıyasla zayıf olduğu söylenebilir:
Birincisi, mükelleflerin ödedikleri toplam vergi içinde servet vergilerinin payının düşük olduğu
gerçeğini göz önünde tutarsak, servet vergilerinin ekonomik kararlar üzerindeki etkisinin gelir
ve tüketim vergilerine kıyasla zayıf olacağı beklenebilir.

İkincisi, servet vergileri ile günümüzde veya gelecekte değil, geçmişte elde edilen varlıklar
vergilendirilir. Bu nedenle servet vergilerinin çalışma/dinlenme ve tasarruf/tüketim gibi
ekonomik kararlar üzerindeki saptırıcı etkileri gelir ve tüketim vergilerine göre daha zayıf
kalmaktadır. Ancak, bu iddianın karşı iddiası da bulunmaktadır.

İlgili kaynak kitaplarda servet vergilerinin ekonomik kararlar üzerindeki etkisinin gelir vergisi
ile aynı olduğu yönünde iddialar da bulunmaktadır. ‘Yaşam boyu servet vergisi yerine yıllık
servet vergisi alınırsa, servet vergisinin ekonomik kararlar üzerindeki saptırıcı etkisi yıllık
alınan gelir vergisi ile aynıdır’ şeklinde bir önerme bulunmaktadır. Bu öneri izleyen örnekle
ispat edilebilir:

5.000 TL değerinde bir servetin yıllık getiri oranının %5 olduğunu, %1 oranında servet vergisi
veya servetin getirisinden %20 oranında gelir vergisi alınacağını varsayalım. Bu servetten %1
oranında servet vergisi alınırsa 50 TL vergi ödenir. Ödenecek servet vergisini, servetin %5
getirisi olan 250 liraya oranlarsak (50 TL / 250 TL = 0,20) %20 sonucuna ulaşılır. Sonuçta
%1’lik servet vergisi ile %20’lik gelir vergisinin nihai etkisi eşit bulunmuştur.
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Aşağıda açıklanan servet vergilerinin olumlu ve olumsuz ekonomik etkileri yukarıda açıklanan
nedenler dikkate alınarak ihtiyatlı bir şekilde değerlendirilmelidir.
14.3.1 Servet Vergilerinin Olumlu Ekonomik Etkileri
Servet vergileri geçmişi, gelir vergisi ise mevcut çalışma gücünü vergilendirdiği için servet
vergilerinin çalışma isteği üzerinde gelir vergisinden daha az olumsuz etkisi vardır. Servet
vergisinin alınmaması durumunda bireyler ev, arsa gibi doğrudan üretimde kullanılmayan
varlıklara yatırım yaparlar. Servet vergisinin alınması durumunda ev gibi atıl varlıklar yerine
verimli alanlara yatırım yapılmaya başlanır. Bu nedenle servet vergisi yatırımlar üzerinde
olumlu etkiye sahiptir.
Vergi bir maliyet unsurudur. İktisat kurallarına göre maliyet arttıkça fiyat artar, fiyat arttıkça
mala olan talep azalır. Motorlu taşıtlar vergisi motor hacmi büyük taşıtlardan daha fazla
alınmaktadır. Motor hacmi büyük taşıtların daha fazla hava kirliliğine neden olduğu
düşünülürse, motorlu taşıtlar vergisinin dolaylı bir şekilde hava kirliliğini azaltıcı etkisinin
olduğu iddia edilebilir. Bu etkisinden dolayı motorlu taşıtlar vergisi bir çevre vergisi olarak da
kabul edilebilir. Devlet motorlu taşıtlar vergisi ile hem gelir toplamakta hem de dolaylı bir fayda
elde etmekte ve çevre kirliliği azaltılmaktadır.
14.3.2 Servet Vergilerinin Olumsuz Ekonomik Etkileri
Yüksek oran uygulanan servet vergileri ekonomik kararlar üzerinde saptırıcı etkiye yol açabilir.
Örneğin yüksek oranla alınan servet vergisi üzerinden alındığı servetin bir an önce elden
çıkarılmasına yol açabilir. Kişi çocuklarına bırakacağı servetten yüksek miktarda veraset
vergisi ödeneceğini bilirse, servetini elden çıkararak veya azaltarak çalışma yerine dinlenmeyi
tercih edebilir.
Miras nedeniyle topraklar küçük parçalara bölünmekte, şirketler ve fabrikalar paylaşılmaktadır.
Ölçek ekonomilerine uygun çalışan iktisadi işletmeler miras paylaşımı nedeniyle bu özelliğini
kaybetmektedir. Veraset vergisi miras nedeniyle bölünen parçalardan alınmakta ve payları daha
da azaltmaktadır. Dolayısıyla servet vergilerinin sermaye birikimi üzerinde olumsuz bir etkisi
vardır. Servet vergilerinin sermaye birikimini teşvik etmemesi yatırımları azaltabilir.

Servet vergilerinin yatırımlar üzerinde negatif etkisi olabilir. Bu nedenle de servet vergileri
vergi rekabetinde bir araç olarak kullanılabilir. Servet vergileri az olan veya hiç olmayan yerler,
diğer yerlere göre yatırım yapmak ve yaşamak için daha cazip hale gelebilir. Özellikle federal
ülkelerde eyaletler arası vergi rekabetinde servet vergileri de kullanılabilmektedir. ABD’de
1920’li yıllarda Florida ve Nevada eyaletleri varlıklı kişileri kendi bölgelerine çekebilmek için
veraset ve intikal vergisini tamamen kaldırmışlardır.

Mirasın çalışma isteği üzerinde olumsuz etkisi vardır. Çalışmadan elde edilen miras kişileri
aylaklığa teşvik etmektedir. Daha yüksek miktarda miras kalanların az miktarda servet
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kalanlara göre çalışma isteklerinin daha az olduğunu verilerle ispat eden akademik çalışmalar
bulunmaktadır.
14.4. SERVET VERGİLERİNİN AVANTAJ ve DEZAVANTAJLARI
Devletin servet vergilerini toplamasının birincil nedeni kamu harcamalarını finanse etmektir.
Devlete gelir elde etme amacının yanı sıra, servet vergileri ile gelir dağılımı dengesizliğinin
azaltılması gibi sosyal amacı vardır. Servet vergileri ile gelir vergisi ile vergilendirilemeyen
bazı kaynakların vergilendirilmesi amaçlanmaktadır. Geçmişle kıyaslandığında günümüzde
servet vergilerinin önemi azalmıştır. Servet vergilerinin toplam vergi gelirlerine oranının düşük
olması gerçeği de dikkate alınırsa servet vergilerinde mali amaçtan daha ziyade sosyal amacın
daha baskın olduğu iddia edilebilir.
Servet vergilerinin alınmasında devletin birçok amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar servet
vergilerinin avantajlarını oluşturmaktadır. Servet vergilerinin alınmasının getirdiği avantajların
karşısında dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sırasıyla açıklanmaktadır.

14.4.1 Servet vergilerinin avantajları
Fayda prensibine göre, kamu hizmetlerinden servetlerine yönelik fayda elde eden bireyler
servet vergisi ödemelidir. Devlet servetin değerinin artmasında ve korunmasında rol
üstlenmektedir. Devlet ev gibi gayrimenkuller için yol, su, kanalizasyon vb. altyapı hizmeti
sunmaktadır. Devlet servetlerin savunma hizmeti ile fiili korunmasını ve yasal düzenlemelerle
mülkiyet haklarının hukuki korunmasını sağlamaktadır. Bu hizmetlerin karşılığı olarak servet
sahipleri servet vergisi ödemelidir.
Ödeme gücü prensibine göre servet vergisi ödenmesi gerekir. Servet, gelir ve tüketim gibi
ödeme gücünün bir göstergesidir. Bir kimsenin veya ailenin vergi ödeme gücü sadece elde
ettiği gelire değil, aynı zamanda sahip bulunduğu servete de bağlıdır. Servet sahibine, servete
sahip olmayanlara göre bağımsızlık, güven ve güç duygusu vermekte ve prestij sağlamaktadır.
Servet geçmişte elde edildiği için, servetin tüketimi kişinin hiçbir fedakârlık yapmasını
gerektirmez. Bu avantajlar kişiye ilave bir ödeme gücü kazandırır. Bu nedenlerle, gelir ve
harcamanın yanı sıra servet de bir ödeme gücü göstergesi kabul edilir. Servet vergileri, başka
vergilerle kavranamayan vergi ödeme gücünün değerlendirilmesine imkan sağlar.
Diğer bütün koşulların aynı olması şartıyla, gelirleri birbirine eşit olan iki kişiden serveti fazla
olan bireyin vergi ödeme gücü serveti az olan bireyden fazladır. Serveti fazla olan kimse, daha
önceden servet edindiği için daha fazla tüketip, diğerine oranla daha az tasarruf edebilir. Servet
gelir getirebilir veya getirmeyebilir. Ancak servetin vergi ödeme gücünü temsil etmesi gelir
getirme şartına bağlı değildir. Servet sahibine verdiği güvenlik hissi ve potansiyel gelir/tüketim
sağlama niteliği dolayısıyla vergi ödeme gücünün bağımsız bir unsurudur.
Servet vergisi, gelir vergisinin bir tamamlayıcı vergisidir. Ayırma kuramına göre emek ve
sermayenin ayrı vergilendirilmesi ve sermayenin (servetin) sağladığı ek avantajların daha fazla
vergilendirilmesi amaçlanır. Bu yüzden ayırma kuramının yanı sıra servet vergisi kullanılmasına karşı çıkılabilir. Ancak ayırma kuramına göre servetin getirisi (iradı) yoksa sermaye
vergilendirilmez. Servet vergilerinde servetin getirisi olmasa da vergi alınmaktadır. Bu yüzden
servet vergilerinin gelir vergisini tamamlayıcılık yönü bulunmaktadır. Bir servet vergisi olan
veraset ve intikal vergisinin iki ayrı unsuru olan veraset ve intikal vergileri de birbirini
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tamamlamaktadır. Veraset ve bağış (intikal) konularının birlikte vergilendirilmesi zorunludur.
Veraset vergilendirilirken, bağış vergilendirilmezse (veya tersi) vergiden kaçınmak mümkün
olacaktır. Örneğin veraset vergisi alınırken, bağış vergisi alınmazsa kişiler veraset vergisinden
kaçınmak için servetlerini hayatta iken çocuklarına bağışlayabilir.

Servet vergilerinin denetim fonksiyonu bulunmaktadır. Örneğin hayatta iken vergisi kaçırılan
gelir servete dönüştürülür ve kişinin ölümünden sonra bu servetin veraset vergisi ile vergilendirilmesi durumunda veraset vergisi kaçırılan gelir vergisinin ‘denetleyici vergisine’ dönüşür.

Servet vergilerinin bir diğer fonksiyonu telafi edici vergi olmasıdır. Bu fonksiyonu
açıklayabilmek için gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kazanç kavramları izah edilmelidir.
Kazançlar gerçekleşmiş kazanç ve gerçekleşmemiş kazanç olarak ikiye ayrılabilir. Kişinin elde
ettiği ve nakde dönüştürdüğü kazanca gerçekleşmiş kazanç denir. Kişi için tahakkuk etmiş
ancak nakde dönüşmemiş (kişinin cebine veya kasasına girmemiş) kazanca gerçekleşmemiş
kazanç denir. Bir kişinin sahip olduğu evin değeri artarsa bu evi satıp parasını aldığı zaman
kişinin elde ettiği bu kazanç, gerçekleşmiş kazançtır. Kişinin evinin değeri artmasına rağmen
bu evi satmadığı müddetçe bu değer artışı bir gerçekleşmemiş kazançtır.

Gerçekleşmemiş kazançlar kişinin cebine girmediği için gelir vergisi ile vergilendirilmesi
mümkün değildir. Ancak evin piyasa değeri üzerinde alınması şartıyla, yıllık alınan emlak
vergisi ile kısmen de olsa gerçekleşmemiş kazanç vergilendirilebilmektedir. Gerçekleşmemiş
bir kazançtan yasal olarak gelir vergisi alınamayacaktır, diğer bir ifade ile vergiden
kaçınılacaktır. Gelir vergisi ile vergilendirilmesi mümkün olmayan bir kazanç (gerçekleşmemiş
kazanç), servet vergisi ile vergilendirilebilmektedir. Bazı gerçekleşmemiş kazançlarda
(gayrimenkullerde meydana gelen değer artışının vergilendirilememesi durumunda olduğu
gibi), servet vergisi gelir vergisinin telafi edici vergisi olabilmektedir. Gayrimenkul sermaye
iradı elde edilen servetlerde mülk sahibi ile kiracı anlaşarak daha düşük gelir vergisi
ödenmesine neden olurlarsa, emlak vergisi ile gelir vergisinde devletin uğradığı gelir kaybı
kısmen telafi edilebilmektedir.
Servet vergilerinin gelir dağılımı dengesizliğini azaltma fonksiyonu vardır. Şans, miras,
yetenek, beceri, çalışkanlık vb. farklılıklar nedeniyle bir toplumda gelir dağılımı dengesizliği
oluşmaktadır. Devlet gelir dağılımı dengesizliğine çeşitli araçlarla müdahale ederek
dengesizliği azaltmaya çalışır. Artan oranlı gelir vergisi, ayırma kuramı, en az geçim indirimi
ve muafiyet/istisnalar kullanılarak vergilemede adalet sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu teknikler
yardımıyla fazla kazanandan (daha fazla ödeme gücü olandan) daha fazla vergi alınması
öngörülerek toplumdaki mevcut gelir dağılımı dengesizliği azaltılmaya çalışılmaktadır.
Devlet ödeme gücüne sahip olanlardan topladığı vergileri düşük gelirlilere (kamu harcamaları
aracılığıyla) yeniden dağıtarak gelir dağılımı dengesizliğini azaltmayı amaçlamaktadır. Kısaca,
devlet vergi toplayarak gelir dağılımı dengesizliğini azaltabilir. Servet vergileri de gelir
dağılımı dengesizliğini azaltmada kullanılabilecek bir araçtır. Servet vergileri ile dikey ve
yatay gelir eşitsizliği azaltılabilir.
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Servet vergilerinin dikey eşitsizliği azaltma fonksiyonu vardır. Servet dağılımındaki farklılıklar
toplumdaki gelir dağılımı dengesizliğinin kaynaklarından biridir. Bir toplumda gelir ve tüketim
dağılımıyla kıyaslanacak olursa, servet dağılımı en fazla dengesiz olandır. Örneğin zengin bir
kişi fakir bir kişiye göre 1.000 kat fazla mal varlığına sahip olabilir, ancak aynı kişi bir günde
zenginim diye fakir kişinin tükettiğinin 1.000 katı fazla yiyecek tüketemez.
Servetin vergilendirilmesiyle hem servet dağılımındaki dikey eşitsizlik, hem de servet
sahipliğinden kaynaklanan gelir dağılımındaki dikey eşitsizlik azaltılmaya çalışılır. Servet
vergilendirilmezse dikey eşitsizlik daha da artacaktır. Örneğin, A’nın ayda 20.000 TL, B’nin
ise 2.000 TL gelir elde ettiğini; A’nın evi olduğunu B’nin ise evinin olmadığını varsayalım.
Eğer A’dan evi nedeniyle servet vergisi alınırsa her iki birey arasındaki gelir dağılımı farkı
alınan servet vergisi miktarı kadar azalır. Ancak evden servet vergisi alınmazsa gelir dağılımı
farklılığı aynı kalacaktır. Dolayısıyla servet vergisi dikey gelir dağılımı dengesizliğini
azaltmada olumlu bir etkiye sahiptir.
Servet vergilerinin yatay eşitsizliği azaltma fonksiyonu bulunmaktadır. Yatay eşitliği sağlama
açısından gelire göre servetin vergilendirilmesi gelirin vergilendirilmesine göre daha
avantajlıdır. Aynı gelire sahip bireyler belirli bir zaman noktasında gelirleri üzerinde aynı
kontrol gücüne sahip değilken, aynı net servete sahip bireyler servetleri üzerinde aynı kontrol
gücüne sahiptir. Bu nedenle yatay eşitliğin sağlanmasında servet vergilerinin gelir vergisinden
daha başarılı olduğu iddia edilebilir. Bu iddianın geçerli olabilmesi için net servetin değerinin
gerçekçi bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Net servetin değerinin gerçekçi bir şekilde
hesaplanmasının önündeki çeşitli engeller servetin gelirden daha iyi bir ödeme gücü olduğu
şeklindeki iddiaları zayıflatmaktadır. Net servetin değerinin gerçekçi bir şekilde tahmin
edilmesi oldukça güçtür.

Servet vergilerinin uygulanması diğer vergi türlerine kıyasla daha basittir. Servetin değerinin
hesaplanması gelirin hesaplanmasına göre daha kolaydır. Bir evin değerinin hesaplanması evin
gelirinin hesaplanmasından daha kolaydır. Bir evin değerinin hesaplanmasında çeşitli karineler
kullanılabilir. Örneğin, geçmişte İngiltere’de pencere sayısına göre emlak vergisi alınmıştır.
Gayrimenkullerin veya motorlu taşıtların vergi idaresinden gizlenmesi güç olduğu için vergi
idaresinin zayıf olması durumunda bile servet vergileri kolaylıkla uygulanabilir.

Servet vergilerinin mülkiyet hakkını kısıtlama fonksiyonu vardır. Piyasa ekonomisinde sınırsız
mülk edinme özgürlüğü vardır. Elde edilen sınırsız mülkiyetin değeri üzerinden ödenen servet
vergileri sınırlı da olsa mülkiyet hakkını kısıtlamaktadır.
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14.4.2 Servet vergilerinin dezavantajları
Kişiler hayatta kalabilmek için önce gelir elde ederler ve bu gelir üzerinden vergi öderler.
Kişiler elde ettikleri gelirin bir kısmını tüketirken tekrar vergi öderler. Gelirin tüketilmeyen
kısmı, ertelenen tüketim olan tasarrufun servete dönüştürülmesi durumunda servet vergisi
ödenmesi çifte vergilemeye yol açmaktadır. Bu nedenle servet vergileri eleştirilmektedir.

A, B ve C’nin eşit miktarda parasının, 20.000 TL’si olduğunu varsayalım. A tatile gitmiş, B
parasını çocuğunun düğün masrafları için kullanmış, C ise parasını servete dönüştürmüştür.
Tasarruf yaparak gelirini stoka dönüştüren ve tüketimini erteleyen C’nin servetinden vergi
alınması görünüşte hakkaniyete uygun değildir. Servet vergilerinin diğer bir eleştirisi bu
noktadan yapılmaktadır.

Servetin oluşmasında bireyin emeği büyüktür, ancak toplumunda payı vardır şeklinde veraset
vergisini savunanların yanı sıra tarihte bazı düşünürler miras bırakılmasına karşı çıkarak, fırsat
eşitliğini engellemesi nedeniyle kişi ölünce malının devlete kalmasını savunmuşlardır. Miras
bırakma gelir ve servet dağılımındaki dengesizliğin devam etmesine neden olur. Miras hakkına
karşı çıkılması dolaylı bir şekilde veraset vergisinin reddi anlamına gelmektedir.
Servet üzerinden alınan vergilerin milli gelirdeki değişiklikleri izlemesi zordur, esnek değildir.
Örneğin ülkemizde motorlu taşıtlar vergisi spesifik matrah üzerinden alındığı için taşıtın yaşı
ilerledikçe ödenecek vergi de azalmaktadır. Servet vergileri ad valorem matrah üzerinden
alınırsa bu olumsuzluk azalır. Servet vergilerinde matrah türü ne olursa olsun servetin değerini
belirlemekte güçlükler bulunmaktadır. Günümüzde kullanılan gelişmiş finansal varlıkların
değerlemesi oldukça zor ve karmaşıktır. Resim, heykel, gibi değeri kişiye ve zamana göre
değişebilen servetlerin değerlemesi zor ve maliyetlidir.
Servet vergilerinde stok vergilendirildiği için, stokun yıllık olarak değerlendirilmesine ihtiyaç
duyulur. Bunun da bir maliyeti vardır. Ayrıca pek çok servet unsurunun ‘piyasa fiyatı’
bulunmamaktadır. Servet vergilerinin denetimi güçtür. Mücevher gibi gizlenmesi kolay olan
varlıklarda servet vergilerinin uygulanması güçleşmektedir.
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UYGULAMALAR
Vergi gelirleri arasında servet üzerinden alınan vergilerin payını tartışınız.
BU BÖLÜMDE NE ÖĞRENDİK ÖZETİ
Belirli bir anda bir gerçek kişi veya tüzel kişinin sahip olduğu iktisadi değeri olan menkul ve
gayrimenkul varlığın tümüne servet denir. Servet üzerinden, servetin transferinden ve servetin
değer artışından alınan vergiye servet vergisi denir.
Servetten tekrar vergi alınmasının çifte vergilemeye yol açması, servet vergilerinin en önemli
olumsuz yönünü oluşturmaktadır. Bu ve benzeri olumsuz yönlerinin olması servet vergilerinin
giderek öneminin azalmasına neden olmuştur. Gelir ve tüketim vergilerinin günümüzde
devletlerin finansman ihtiyaçlarını giderebilecek kadar hasılatlarının yüksek olması da servet
vergilerine verilen önemin azalmasında etkili olmuştur. Servetin kolayca gizlenebilir formlarda
tutulması durumunda servetin vergilendirilmesi ve denetlenmesinin zor olması da servet
vergilerinin öneminin azalmasında katkısı bulunmaktadır.
Bazı servet vergisi örnekleri
Gelişmiş ülkelerde halen yürürlükte ve toplam vergi gelirleri içinde bir paya sahip olan servet
vergileri: veraset, motorlu taşıtlar ve emlak vergisi aşağıda açıklanacaktır.
Veraset vergisi
Ölümden sonra mirasçıların kalan mal varlığı üzerinden ödedikleri vergiye veraset vergisi
denir. Veraset vergisi servet transferi üzerinden ödenen ad valorem bir vergidir. Veraset
vergisinde iki yönlü artan oranlı tarife uygulanmaktadır.
Motorlu taşıtlar vergisi
Motorlu taşıtlar vergisinin başlatılmasında bu vergiyle taşıtların kullandığı karayollarının
yapım ve bakım masraflarının karşılanması amacı etkili olmuştur. Motorlu taşıtlar vergisi diğer
ülkelerde örneğin İngiltere’de yol vergisi gibi farklı adlarla toplanabilmektedir. Günümüzde
ülkemizde en fazla gelir getiren servet vergisi motorlu taşıtlar vergisidir.
Emlak vergisi
Emlak vergisi bina ve arazi üzerinden alınır. Ev üzerinden alınan emlak vergisinde ödenecek
vergi hem mükellefin kişisel özelliklerine göre hem de evin niteliklerine bağlı olarak
değişebilmektedir. Bu durumda alınan emlak vergisi ‘yarı şahsi servet vergisi’ kabul edilir.
Belediyelere emlak vergisi ödeyen halk, belediyeden daha kaliteli hizmet bekleyecek ve yerel
harcamaların yerindeliği konusunda yöneticileri sorgulayabilecektir. Bu nedenle emlak
vergisinin yerel yönetimlerce toplanması, yerel yöneticilerin ‘hesap verebilirliğinin’ sağlanması
açısından da yararlı olmaktadır.
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BÖLÜM SORULARI
1.Servet üzerinden, servetin transferinden ve servetin değer artışından alınan vergi
aşağıdakilerden hangisidir?
a.Gelir vergisi
b.Gider vergisi
c.Katma değer vergisi
d.Tüketim vergisi
e.Servet vergisi
Cvp E
2. Ölümden sonra mirasçıların kalan mal varlığı üzerinden ödedikleri vergiye …..denir.Boş
bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle doldurulacaktır?
a.Gelir vergisi
b.Motorlu taşıtlar vergisi
c.Veraset ve intikat vergisi
d.Katma değer vergisi
e.Tüketim vergisi
Cvp C
3. Bina ve arazi üzerinden alınan servet vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Gelir vergisi
b.Motorlu taşıtlar vergisi
c.Veraset ve intikat vergisi
d.Katma değer vergisi
e.Emlak vergisi
Cvp E
4. I.Katma değer vergisi
II.Motorlu taşıtlar vergisi
III.Veraset ve intikal vergisi
IV.Emlak vergisi
Yukarıdakilerden hangileri servet üzerinden alınan vergiler arasındadır?
a.
b.
c.
d.
e.

I ve II
III ve IV
I,II ve III
II,III ve IV
Hepsi
Cvp D
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5. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de uygulanmış olan olağanüstü servet vergisi
aşağıdakilerden hangisidir?
a.Tobin vergisi
b.Karbon vergisi
c.Varlık vergisi
d.Emlak vergisi
e.Motorlu taşıtlar vergisi
Cvp C
6. I.Devlet servetin değerinin artmasında ve korunmasında rol üstlenmektedir.
II. Başka vergilerle kavranamayan vergi ödeme gücünün değerlendirilmesine imkân sağlar.
III. Servet vergilerinin denetim fonksiyonu bulunmaktadır.
IV. Çifte vergilemeye yol açmaktadır.
Yukarıdakilerden hangileri servet vergilerinin sayılan avantajları arasındadır?
a.
b.
c.
d.
e.

I ve II
I ve III
I,II ve III
II,III ve IV
Hepsi
Cvp C

7.Aşağıdakilerden hangisi servet vergilerinin dezavantajlarından değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Çifte vergilemeye yol açmaktadır.
Miras bırakma gelir ve servet dağılımındaki dengesizliğin devam etmesine neden olur.
Milli gelirdeki değişiklikleri izlemesi zordur.
Servet değerlendirilmesi gerekli olduğu için bir maliyete sebebiyet verir.
Vergi ödeme gücü dikkate alınır.
Cvp E

8. I.Motorlu taşıtlar vergisinin hava kirliliğini azaltıcı etkisi

II. Yüksek oranlı servet vergisi ekonomik kararları etkiler
III. Servet vergileri yatırımları azaltır
Yukarıdakilerden hangileri servet üzerinden alınan vergilerin olumsuz yönleri arasında değildir?
a.Yalnız I
b.Yalnız II
c.Yalnız III
d.I ve II
e.II ve III
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Cvp A
9. Belirli bir anda bir gerçek kişi veya tüzel kişinin sahip olduğu iktisadi değeri olan menkul ve
gayrimenkul varlığın tümüne…denir.Boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle
doldurulacaktır?
a. Gelir
b.Kazanç
c.Tüketim
d.Servet
e.Harcama
Cvp D
10. Servet vergileri subjektif ve objektif servet vergisi her şeklinde de sınıflandırılmaktadır.
Veraset vergisi akrabalık derecesine göre artmakta veya azalmakta olduğu için….servet vergisine
örnek gösterilebilir. Motorlu taşıtlar vergisi taşıtın yaş, motor hacmi gibi objektif niteliklerine göre
alındığı için ….. servet vergilerine örnektir.
Yukarıda verilen bilgiler neticesinde boş bırakılan kısım hangi ifadeler ile tamamlanacaktır?
a.Subjektif-Objektif
b.Objektif-Subjektif
c.Yarı şahsi-Objektif
d.Objektif-Yarı şahsi
e.Yarı şahsi-Yarı şahsi
Cvp A
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