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~ürkiye'nin

A.T.'ye tam üyelik için

üzerine, A.T.-Türkiye
şitli

yönleriyle

ilişkileri

güncellik

Pazar'a üye ülkeler

Bu

amacın

serbestçe

kişilerin

gerek vergi yönünden, gerek

Vergi
dalaylı

veya

kaldırılması

uyumlaştırması

vergiler hem de

gerçekleştiği

Türk

arasında

yönlerden bütün

alanındaki

ayırıcı

gerekiyordu.

çalışmalar,

vergiler

dalaylı

dolaysız

öngörüyordu.

için, ülkeler

azaltılması

rülmektedir. Bununla birlikte,
kaydedilen ileriemelerin

hizmetlerin, ser-

dolaşımını

diğer

dolaysız

Ortak

Andlaşması,

arasında malların,

gerçekleştirilebilmesi

hükümlerin

çe-

kazanmış,

tartışılmaya başlaD~ıştır.

1957 tarihinde imzalanan Roma

mayelerin ve

yaptığı başvuru

alanında

vergiler

vergiler

hem
sürdü-

alanında

alanında

da

söylenemez.

basınında,

yazılarının çıkmasına

her gün bir

başka

yönü ile yorum

neden olan Türkiye-A.T.

ilişkileri,

2

konunun önemi ve

nedeni ile bu

g"Jrıcelliği

da

çalışmanın

temasını oluşturmuştur.

Vergi sistemlerindeki gelir üzerinden

sınırlandırılmış çalışmanın

gilerin temel özellikleri ile
birinci bölümünde, bu konuda
durumu

malarının

çalışmaları

rin vergi sistemleri

tığı

durulmuş,

gelir üzerinden

oları

incelenirken, üye ülkele-

arasındaki farklılıkların

ülkelerin ekonomik

vergi sistemlerinin özellikleri
Çalışmanın

ele

yapılan uyurolaştırma çalış

belirtilmiştir.

Uyurolaştırma

üzerinde

yetersiz

yapılarının

yarat-

irdelenmiştir.

alınan

vergileri, bir
Topluluğa

kısım

son

ve Portekiz ise, bu konudaki

olması

.nedenleri

ikinci bölümünde, A.T.'ye üye on ülkenin

alınarak incelenmiştir.
İspanya

ver-

alınan

nedeni ile

özellikleri

yıllarda

üye

kaynakların

çalışınanın kapsamına alınama

mıştır.

üçüncü bölümde,

çalışmanın sınırları

Türkiye ve A.T. ülkelerine

ilişkin

bir

çerçevesinde,

karşılaştırma

ya-

pılmıştır.

Sonuç bölümünde ise
belirli sonuçlara

çalışmanın

varılmıştır.

bir özeti

yapılarak
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Vergi
sal

uyumlaştırması,

işbirliği oluşturmak

maları

aynı

yakınlaşmasını

eş

türden ulusal vergilerin

sağlamak

üzere

yapılan çalış

ifade etmektedir.
Prof. Alan Prest'e göre

vardır.

ekonomik ve siya-

isteyen devletlerin vergi sis-

temleri içerisinde bulunan,
birbirleriyle

aralarında

Uyumlaştırma,

anlamlıdır.

Başka

dar
bir

uyumlaştırmanın

kapsamlı

anlamı

olarak, "koordinasyon"la

deyişle uyUııılaştırma,

arasında danışmaların yapılması

iki

üye ülkeler

süreci veya benzer temelde

4

uygulanması

ya da benzer oranda vergiler
ülkeler

konusunda üye

arasında anlaşmalar olması anlamına

Geniş kaysamlı uyurolaştırma

gelmektedir.
aynı

tüm liye ülkelerde

temelde

'

ve oranda bir verginin

kesin

öngören "standardizasyon"

gerçekleşebilir.

giren ülkeler,
dırlar.

Vergi

bazı

ancak her ülkenin

değişikliklerin yapılmasıyla

yapma

uyumlaştırması

aralarında

bir

çabaları

içine

ortaklık sağlamak amacında-

ulusal hukuk sistemlerinden kaynak-

Dolayısıyla,

la'1an, rekabeti bozucu etkenleri ortadan
vergilerle ilgili hukuki sistemlerinde
gitmeleri gerekmektedir. Fakat hemen
rekir ki

olmasını

anlamındadır(l).

uyumlaştırılması,

kendi hwcllic sisteminde

oranların

karar yetkisine sahip

tanımında Topluluğun

Vergilerin

temel ve

uygulanmasını,

uyuülaştırma

çalışmaları

kaldırmak

için,

uyumulaştırmaya

ardından

eklemek ge-

içinde birçok gtiçlügü

de birlikte getirmektedir.
,~yumlaştırma

esnasında

rastlanılan

engeller ekono-

mik, vergisel, hukuksal ve politiktir(2). Ülkelerin kendi
ekonom~
kın

çıkarları,

çıkabilir.

ortaklıkların

Vergilerin

genel

çıkarlarından

uyumlaştırılmasını

bas-

öngören

(l) Alan R. PREST, "Fiscal Policy", THE HAGUE, 1983, s.61
(ömer BOLAT, "Avrupa Topluluğunda Mali Ahenlcleştirmeyi
.Sağlamada Ulaşılan Boyut ve Hedefler", B.Aı.ılCA VE EKONOMİK
YORUMLAR, (Mart, 1987), s.29'dan naklen).
(2)

Arıcan

SÜRAL, "Avrupa Ekonomik Toplulupu'nda Vergi
Ahen.1cleştirilmesi Esnasında Karşılaşılan Genel Mahiyetteki Engeller", VERGİ S0~1UNJJARI, S.6, 1986, s.6.

5
çe şi tl i hLikümler, i.ilkelerin hedefledikleri iç büyümeyle
Çelişebilir.

Ülkelerin vergi yapılarındaki farklılıklarda

gerçek anlamda bir

uyu.ınlaştırmaya

dolayıı-dolaysız

toplam vergi gelirleri içinde
lıkları

çok

farklı

başarısız

malar

engel olabilir.

olan ülkelerde, bu konuda

kalabilir. Bir

başka

lenmesi

sırasında,

nokta ise, devletle-

Avrupa

Avrupa

Topluluğu

Ülkelerindeki Vergi

Topluluğu

vergi

25.3.1957 tarihli Roma

yürürlüğe

giren Roma

Topluluğu'nun temel~

olduğu

politikasının

Andlaşmasıdır.

Andlaşmasıyla

hill(uksal kayl Ocak l958'de

kurulan Avrupa Ekonomik

ileride bir ortak pazar kurmak üzere
Ancak son hedef üye ülke-

bir ekonomik, parasal hatta siyasal

birliğin kurulmasıdır.

arasındaki

Uyurolaştır

Durumu

birliğine dayanmaktaydı.

lerin dahil

ler

uyurulaştırma

buyurucu hükümler nedeniyle zede-

ması Çalışmalarının

gümrük

ağır

kaygılarıdır.

ı.

nağı

vergi

yapılan çalış

rin vergi koyma konusundaki egemenliklerinin,
çalışmaları

Örneğin

Bu

mali uyum

birliğin gerçekleşmesi

üye ülke-

sağlanmadan olanaksızdır.

Verginin ekonomik ve sosyal politikalarda araç olma
rolü

kanıtlanmıştır.

ilişkin

endişelere

kaynaklanmaktadır.

Avrupa

tanınan

Topluluğu yaşamında

vergiye

yerin önemi de bu hususlardan

Vergilendirmenin tüm

olanaklarını

sayan ve üye ülkelerde benzer bir Avrupa vergi

kap-

politikasının

6

düzenlenmesi istenmektedir(3).
dalaylı

Bu amaçla,

tırılması alanlarında
Dolaylı

çe şi tl i

vergilerde önemli

dolaysız

vergilerin

u:rı...ı.:nlaş-

çalışmalar yapılrzııs;tır.

başarılar gerçekleştirilirken,

alanında

vergiler

dolaysız

ve

değer

henüz kayda

bir

gelişme

sağlanamamıştır.

arasında malları~,

Üye ülkeler
yelerin ve
Dolaysız
ları

kişilerin

serbest

sermayenin serbest

yapılan

dolaşımını

ulaşabilmek

amaçlamaktadır.

nan vergilerin

uyumlaştırılması

çalış:·nalarının

bu

lrarları

üzerinden

gerekmektedir.

alı-

Uyu.mlaştırma

tselir verc;isi kapsam

aşamasında

çalışmalar

paylarından

için faiz ve kar

vergi kesintileri ile kuru."11

bırakılmış,

öngörülnektedir.

alanında yapılan uyurulaştırma çalışma

vergiler

Bu amaca

dolaşımı

hizmetlerin, serma-

dışı

daha çok üye ülkelerde geçerli

kurumlar vergisi yüklerinin

uyumlaştırılması

alanında

yo-

ğunlaştırılmıştır(4).

2. Avrupa
Yasal
Vergi

Topluluğu'nda

Uyumlaştırmasının

Dayanakları

uyu"TT.laştırması

(3) Le Dossier de L'Europe,

la

Vergi

Coınmuna ut c~ • ,

çalışmaları

11

yasal

L'harmanısation

dayanaklarını

fiscale dans

S. lO ( IlCayıs, 1984), s. 5 •

(4) Deniz KİRAZCI, "Avrupa Ekonomik Toplulu(~u'nda Vergi
Politikası", VEl~Gİ D'Jl'YASI, S.69(Mayıs, 1987), s.39.
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AndlaşmasFnn

Roma

Dolaysız

vergiler

95-98 'inci maddelerinden
alanında,

bu konuda

al~aktadır(

doğrudan

5).

bir hüküm

bulunmar:ıaktadır.

Andlaşmasının

Roma

95-99'uncu maddelerinde yeralan

vergi hükümleri, 98'inci madde
ilişkin bulunmaktadır.
alanında

Konsey'in

dışında,

98'inci madde ise

dalaylı

vergilere

dolaysız

vergiler

Toplulllic içi tica-

onayı alınmadıkça,

rette, ihracatta muafiyet ve vergi iadeleri verilemeyeceğini,

ithalatta telafi edici vergiler

hükme

bağla~ru{tadır.

dolaysız

veı~gilerden

98'inci maddede

yolla

doğrudan doğruya

s öz edilmernekle birlikte "gider ver-

gileri, özel tüketim vergileri ve
kalan vergiler rı

dışında

konulamayacağını

de;iir:ıiyle

diğer

dalaylı

vergiler

bu vergilere do lay lı

atıf yapılmaktadır(6).

Bunun
girişimler
dolaysız

dışında

yapma

vergiler

olanağı

Bu

çeşitli

girişimler

da geçerli olabilmektedir.

uyarınca,

Pazarın kurulması

doğrudan doğruya

Komisyona

sağlamaktadır.

alarıında

lOO'üncü madde
üzerine Ortak

Andlaşması

Roma

Konsey, Komisyonun önerisi
ya da

~lemesi

üzerine

etkisi olan üye Devletlerin yasa, tüzük

(5) Traites Instituant les Communautes E~opeennes, Office
des Publications Officielles des Co$unautes-. Europeennes
!
1971, s.25l-252.
i
(6) Traite
s. 25 3.

İnstituant

les Communautes Europeennes, a.g.e.,
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ve yönetmelik hükümlerinin
giyle yönergeler

3. Avrupa

yaklaştırılması

için oybirli-

çıkartır(?).

Topluluğu

Ülkelerinde Gelir Vergisi

Alanında Yapılan Uyuınıaştırma Çalışmaları

Yukarıda belirtildiği

mayenin serbest

dolaşımı

konusunda etkili

letmeler hillcuksal statülerini ve
kan vergi yüklerini dikkate
vergisi~deki farklılıklar,

tercih nedeni
Ayrıca

üye devlette
A~cak

birçok

değildir.

ülkeler

çalışmasını,

göre,

görüşe

Ekonomik

arasında

farklılıklar

alırlar.

İş

yerlerini seçer-

Dolayısıyla

gelir

üye devletler

topluluğa

farklılıklar kişilerin

arasında

kişilerin

değiştirmeleri
açıdan

yer

bir

'

başka

ikamet etmesini özendirebilir.

önem

sadece vergi nedeniyle
rastlanan bir durum

sık

taşıyan

değiştiriyorsa,

işletmeler,

üye

gelir vergisindeki

Ö1"J.em kazanmaktadır.

Prof oDr. Fri tz Neumark' ın
Maliye Komitesi" 1962

( 7) Selçvlc

olacaktır.

gelir vergisi tarifelerinde vergi oranla-

yerlerini

yerleşim

kuruluş

vergiler ser-

oluşturabilir.

ve indirimlerdeki

rındaki

dolaysız

gibi

DIGY:TİRALP,

yılında

başkanlıif;ındaki

"Vergi ve

Komisyona sundu{J;u raporunda,

"Ulu.slararası

Verp;i Harmanizasyonu
Çalısmalarının İrdelenmesi", MALİYE DERGİSİ, S.5
(Mayıs-Haziran, 1981), s.BO.
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uyurnlaştırmasının {·erçekleşme aşam.ala.rını

vergi
takvim

önermiştir(B).

uyumla~tırılması

Birinci
iratları

Bu takvime göre gelir vergisinin

sorunu önemli

ile ilgili vergi

İkinci aşamada,

mayan ve vergi gelirleri

almayı

ıarı

aşamada

ve kontrolü

Ö'-ı.emli

gilerle

açısından

önem

özel

taşımayan

uyu.ı.ıılaştırılmasının

sağlanacaktır.

teşebbüs

konusunu ele

sermaye hareketlerini ve
k~rlarına

tamam-

Fakat Neumark Komisyonu,

uyumlaştırılması

uygulanan

yatırım

dolaysız

ver-

ilgilenmiştir.

Gelir vergisi konusunda
sunulmuş

bir direktif önerisi

sonunda verilen bu öneri
devletten

başka

bunların

şimdiye

kadar Konsey'e

bulunmaktadır.

çalışma

bir üye devlete

ve aleyhte bir ·uygulama ile
cıyla,

gözden geçirilecektir.

üye devletlerin hepsinde bulun-

ise vergi

görmemiş,

etkileyen

yönelinecek,

·kaldırılacaktır.

gelir vergilerinin

şahsi

uyumlaştırılmasına

kurumlar ve gelir vergilerinin

uyumlaştırması yapılacak,

lanması

vergiler ve merucul sermaye

anlaşmaları

bu arada mükerrer vergi

Üçüncü

görülmemiştir.

aşamada, Dalaylı

tüketim vergileri

veren bir

yerini

1979

ik~met

ettikleri

taşıyan kişilerin,

karşılaşmalarını

yılı

ayrımcı

önlemek ama-

gelir vergisi yükümlülükleri ile ilgili

(8) DET·ÜRALP, a.g.m., s.Bl.
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düzenlemeleri öngörmektedir(9). Belirtilen teklif halen
Bakanlar Konseyi'nde

görüşül~ek

üzere beklemektedir(lO).

Sonuç olarak gelir vergisinin halen üye ülkelerin
bırakıldığı kanısına varılabilir.

egemenliklerine

4. Avrupa

Topluluğu

Ülkelerinde Kurumlar Vergisi

Alanında Yapılan Uyurolaştırma

Dolaysız
larının,

vergiler

Çalışmaları

alanındaki uyurolaştırma çalışma

gelir vergisi kapsam

dışı bırakılarak,

daha çok
uyumlaş-

üye ülkelerde geçerli kurumlar vergisi yüklerinin
tırılınası

alanında yoğunlaştığından

farl:::lı

kurumlar vergisi

farklı

vergi yükü

yasaları,

yaratacaktır.

yatırım yerleri~in

söz

l::urum

edilmişti.

karları

Dolayısıyla

işletmelerin

oranları

ve

başlanması gereği,

belirtilmiştir.

ve parasal

( 9)

Topluluk

üzerindeki

k~r payları

kaynakta tevkif usulü sistemleri konusunda bir

kez

üzerinde

seçimi etkilenecektir.

Kurumlar vergisi

rılma;;ra

Çünkü

uyumlaştı-

arganlarınca

birçok

Konsey 22 r/Iart 1971 tarihli, ekonomik

birli~in gerçekleştirilmesine

iliştin kararında,

Muall~

ÖNCEL, "Avrupa Ekonomik Tonluluf.;unda Vergi
U;yumlastırmasııı, Prof.Dr. Akif Erginay'a Arma[tan,
A.ü.H.F. Yayını, Ankara, 1981, s.740.

(10) Kemalettin KOÇ, "Avrupa Vergi Sistemlerinin Birbirine
Yaklaştırılması Gayretleri ve Türk Vergi Sistemi",
VERGİ DÜNYASI, S.72(Ağustos, 1987), s.27.

ll

bu

uyuılllaştırmanın

aşamada sağlanması

ilk

yönünde

görüş

bildirilmiştir(ll).

Kuruınlar

konu üzerinde

Vergisinin

U7urnlaştırılmasında

vergi

alınması:

bazı

olarak

üç

durulmuştur(l2).

i. Sermayenin serbestçe
lemlerin

ba~lıca

dolaşımını

Kururnlar vergisi

ülkelerde tamamen

alınan k~ra

bazı

sağlayacak

ön-

adı altında alınan

ülkelerde

temettü

kısmen

uygulanacak gelir vergisinden indiril-

mektedir. Vergi indirimi denilen bu sistem üye ülkelerin
çoğunda

uygulanmaktadır.

kurumlar vergisi

oranı

ülkeden ülkeye hala

göstermektedir. !ndirim
rak

uygulanırken,

fından

yapılması

1975

oranı

görüşü

miktarı

bir

bir direktif teklifi

kısmi

arasında

vardır(l4).

tek bir kurumlar

seçerek uygulayacaklar, ortaklara da

paylarının taşıdığı

bir

uygulanmaktadır.

yönündedir,l3). Bu konuda Koaisyon tara-

yılında yapılan

oranı

ve

farklılıklar

arasında

ise %45-55

Buna göre üye devletler %45-55
vergisi

ora~ı

Federal Almanya'da %100 ola-

Danimarka' da %15 ol aral(

Bu konuda Komisyonun
indirim

Ancak vergi indirimi

kurumlar vergisinin %45-55'i

gelir vergisinden indirme

hakkı

k~r

arasında

tanınacaktır.

(ll) Bulletin des Communautes Europeennes, "Harmanisation
des Systemes d'ımpôt", S.lO(Temmuz, 1975), s.79
(:1:2) Ö!:CEL, a.g.m., s.7 7.
( 13)

Fethulla..lı.
Uzmanlık

(14)

J.o.,

UYSAL, A. E. T. 'de Vergi Uywnlaştırması Sorunu,
Tezi, Ankara, 1983, s.57.

seri L, 5.11.1975.
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ii. Komisyon, 16 Ocak 1969'da iki direktif

tasarısı

Konsey'e sunmuçtur.
a.

Şirketlerin

birleşmeleri,

üye devletlerde bulunan
kıymetlerin

kurumların

ve

ayrılmaları

sahip

oldukları

değişik

aktif

transferlerine uygulanabilecek ortak vergi

düzenlemesi(l5).
b.

üye devletlerde bulunan ana ve

Değişik

şube

kurumlara uygulanabilir ortak vergi düzenleri(l6). Ulusal
hükümlerin birbirinden çok
minimt~a

indirme

çabası

kurum ve filyaller
açmaktadır.

Bu

farklı

içnıde

arasında

şekilde

vergi yükünü

oluşu,

farklı

yapay bir

devletlerdeki ana
k~r

k§r transferlerinden dagan çifte

vergilerneyi gidermek üzere Komisyon 1976
bir

ııtahkim

vergi

kaçırmalarını

devletlerin vergi otoriteleri
"karşılıklı yardımıı

risi de 1976
kabul

yılında

istege

ı

ba[;lı

Konsey'e

vermiştir.

önlemek üzere üye

arasında dolaysız

Konsey' e

edilmiştir(!?).

arasında

yılında

usulün nü öngören direktif önerisi

Ayrıca uluslararası

alanında

transferine yol

vergiler

öngören bir direktif önesunulmv.ştur

ve 1977

yılında

Bu direktifte, ilgili otoriteler
otomatik ve spantane bilgi

de{;işim

leri düzenlenmektedir.
iii" Kurumlar Vergisi

matrahının

(15) J.O., seri C, 22.3.1969.
(16) J.O., seri C, 22.3.1969.
(17) J.O., seri L, 19.12.1977.

saptanmasında
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a~ortismanlar,

stokların

indirimler,

öze~dirici

önlemler

bakımından

farklı

hUkünler

arası~da

çok

Sermayenin serbest

benzerlik

sa~lanması.

eşi tler:ıeye

kurumlar vergisi
yetersiz

ulaşınada

Roma

üzerinde

eşit

farklı

düzen-

bile olsa amaca

kalır.

Andlaşması

faktörlerinin serbest
maliyetleri

oranları

için

gidilmelidir. Mat-

belirlenmesinde etken olan unsurlar

lelli~işse,

yal

ulusal yasalarda görülen

dolaşımının sağlanması

kurumlar vergisi yüklerinde
rahın

degerlendirilmesi,

ilke olarak
dolaşımını

arasındaki

durıJ.lmalıdır.

mevcut

malların

ve üretim

amaçlarken, üye ülkelerin

farklılıkların

nedenleri

Her ülkenin kendi ekonomik ve sos-

politikasının çizdiği

bir çerçeve

vardır.

Ayrıca

ülke-

lerin tarihi, psikolojik ve sosyolojik özelliklerinden
gelen

farklılıklar bulunmaktadır.

Bu dtrrumda, A.T.'ye üye ülkeler
birliğe

ulaşma amacında

arasında

ekonomik

vergilerin önemli bir araç

olduğunu

belirtirken, her bir ülkenin kendisine özgü ekonomik
sının

vergi sistemleri üzerinde önemli etkileri

unutulmamalıdır.

amacı

bu

BtF:.unla beraber

farklılıkları

ortaklıJiın kurulmasını

Bu

tamamen ortadan
engellediği

açıdan bakıldığında

ülkeleri belirli bir toplumsal
ve

arı.açlanan

aslında

vergi sistemi

ortak

yapı

olduğu
pazarın

kaldırmak

değil,

ölçüde törpUlemektir.

çalışmanın kapsamındaki

yapı

içerisine

karşılaştırmasını

yerleştirmek

yapabilmek

14

için ekonomik
sındaki

gelişnişlik

dlizeyi ile

ilişkiye de~inmek anlamlı

ve~gi yapıları

ara-

olacak

II. EKOFOT.IİK GELİŞJ ~İ ŞLİK DÜZEYİNE GÖR3 VETIGİ Y.ıU?ILJL~DTii\T
ÖZELLİKLERİ

Topll.unları

toplumlar·olarak

geleneksel, geç iş dönemi ve
sınıflandırabiliriz.

gelişmiş

:Bunların

vergi sis-

tamlerinin özelliklerine geçmeden önce, vergi sistemi kavramının tanımını

yapmak yerinde

olacaktır.

Bir ülkede yan yana uygulanan vergilerin tümü, anlam
ve amaç

bakımından

söz götlirmez bir

şekilde,

sistemi 11 dei};ildir. Aksine, vergi sistemi
vergilerin her
sister,ı

şeyden

ec~ilen

olmayan türdeki amaçlar ile uyumlu
ve

kavrar:ıı,

eelişmekte

bütün

r;ıalf

Ekonomik

gelişlllişlik

ve

olunmasını şart

münferi t

m<ıül.

kosar(lB).

olan ekenomilerin vergi sis-

temleri, kendi içlerinde benzer birçok özellik
dır.

rıvergi

önce birbirleriyle, mevcut iktisadi

ve vergileBe ile takip

Gelişmiş

bir

taşımakta-

dUzeyi vergi sistemleri üzerinde

önemli etkiler yarata bilir.
Bir yerde ülkenin politik ve yönetsel karar organları

iyi bir vergi sisteminin

oluşması

için ne kadar iyi

( 18) Günter SCIIT.IÖIJDERS (Çev. Salih T.J::lEA.N), Genel Vergi
Teorisi, B.4, İstanbul, 1976, s.243.
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olı.:ırsa

niyetli

ekonomi~ yapı

olsun

sister:ıi u:;r3:ular.ıa ba~5arısı

sisteninin

başa~ısı

mine

dayalı,

nedeni ile vergi

dolayısıyla

ve hayvanlar üzeri':1den
oluşturan

gelişmeye baglıdır

alınan

sırayla dış

gelir

sırayı

ticaret üze-

vergilerin önem

dalaylı

kesi-

taşı-

belirtebiliriz.

açıkla:naGI.an

rını

tarım

tarımsal

vergileri birinci

gele":eksel t·..Jplumlarda

Gelenel:sel
bu

yapısı

arazi vergileri,

rinden vergilerin ve yurtiçi
dığını

biçiminde

kabul etmek gerekli( 19).

yapısı

Ekononik

ortadan kalkar. O halde vergi

ekonomik

kuralın varlı[~ını

bir

uygun defi:ilse böyle bir

toplumların

sonra

geçiş

vergi

yapılarını

özetleyen

dönemi ve modern toplum

yapıla-

inceleyebiliriz.

ı.

Geçiş

Dönemi

Toplumlarının

Vergi

Yapılarının

Gelişimi

Geleneksel toplumdan
geçiş

dönemi

toplumlarında,

de;~işmeler ~eydana

ticaret,

ulaşım,

yal alandaki

gelişmiş

değişmeler,

olmaya yönelen

ekonomik ve sosyal alanlarda

gelmektedir.

haberleşme

toplı.:ım

Paralı

geliş

mübadeleye

geçil~iş,

migtir. EJ:onomik ve so s-

geleneksel to plu:mlardai<:i feodal

güçlerin yerine geçen devlete

çeşitli

görevler

yi.i.klemiştir.

( 19) Aykut FIEREI<::MEN, Gerıel Vergi Kuranı, E. i. T İ .A. Yayını,
Ankara,

197~6,

s. 148.

•.

16

Bu görevleri yerine
gelir

taynakları

getirebilr:ıek .smacıyla

devlet

çe~:i tli

arayabilir. ÖrneL;in vergi gelirlerini

artırmaya çalıçabilir.

Geçiş

dönemi

toplumlarını

Geleneksel toplumdan
larının özelliğini
payının azalması,

vergilerin
timin

payı artış

genişlemesi

nın artması

Bu
nomik

vergilerin göreli

ticaret üzerinden

gösterirken

sonraları
dalaylı

alınan

yurtiçi üre-

vergilerin

geçiş

dönemi olarak

payı

ise vergi

adlandırabile-

yapılarının

aşarilı.ada

özelliklerini

bulunan ülkelerde, görüldülRü L;ibi ekobir sonucu olarak gelir ve kurumlar üze-

vergiler uygulama

alanı

bulmakta, geleneksel

vergiler önemini iyice yitirmekte,

üzerinden
dolaylı

dış

yapı

özetleyebiliriz:

alınan

dalıysız

vergi

aşanada

kalkınmanın

rinden

dönemindeki vergi

olarak özetleyebiliriz(20).

ce:Simiz ikinci
şekilde

aşamada düşünübeliriz.

dolaysız

sonucu yurtiçi

Modern topltrna

şu

kopuş

geleneksel
önceleri

iki

alınan

vergilerin

payı

dış

ticaret

azalabil;nekte ve yurtiçi

vergiler de en yüksek gelir getiren tür olarak

yapılarında

yer

almaktadırlar(21).

(20) Fethi HEPER, Toplumsal

Yapı

ile Vergi

~ıındaki İlişkiler, E.İ.T.İ.A. Yayını,

Eskiçehir, 1981, s.26.
(21) HEPER, a.g.e., s.27.

Yaoıları

AraYa.No.l26/148,
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2. Modern

Toplumların

Vergi

Yapıları

Modern toplumlarda mil li gelir yüksektir. Gelir
datılımında

tam

eşitlik

yüksekliği,

kişi başına düşen

sa2lanamasa da, milli gelirin

olmamasını sağlaBaktadır.
gelişme

nolojik

nedeniyle

Gelişmiş

için

elverişli

üzerinden
işletme

'

gelir düzeyinin çok

Tarımın payı düşük,
verimliliği

alınan

yapıdadır.

vergiler için

fakat tek-

yüksektir.

ülkeler gelir üzerinden
bir iktisadi

düşük

alınan

vergiler

Bu ülkelerde gelir

elverişli kayıt

sistemi ve

yapısının olması yanısıra;

- Üretim
şirketlerinin

yapısında

yerini sermaye

çok önemli kurumsal
-

tamerküz

Topltım

k~rların

olayı,

kişisel

şirketlerinin
çıkmasına

gelirin yüksek

olması,

gelirin vergilenebilir seviyede

olması

alması,

neden
en

ve aile
ortaya

olmaktadır.

düşük

seviyedeki

sonucurıu doğurmak-

tadır.

-

İktisadi gelişmenin

şanların sayısı azalm:nştır.

bu

aşamasında batımsız çalı-

Verginin kaynaktan kesme(stopaj)

yoluyla ödenmesi, hem idari yükü

azaltır,

hem de

önleyerek verimi yüksel tir.

Ba[~ımsız

çalışanların

lığı

azalması

götürU uzul yerine gerçek usulün

sonucunu

dot_J;urmaktadır.

Bu suretle de

'i

kaçakçı-

uygulanması

er:imlilik artar ( 22).

(22) Esfender KORIG:1AZ, Vergi Yapısı ve Gelüümi, İ.Ü.İ.F.
Yayı:1ı,

Ya .No. 489,

İs tan bul

1982, s. 69.
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İktisadi gelişme ile beraber gelir vergisinin arttı~ını,

servet vergilerinin ise giderek
Buna

karşılık

vergiler azalmaya

do~aylı

3. Türk Vergi

gerekse vergi

yapısı

kişi

başla~aktadır.

Durumu

Yapısının

Türkiye, gerek

görmekteyiz.

azaldıEını

başına

gelir

düşen

tipik bir

açısından

açısından

gelişmekte

ve

olan

ülke görünümü içindedir.
1970

yılında

Türk vergi

yapısında dolaysız

azbir farkla dahi olsa birinci
vergiler ikinci

sırada

vergiler ise üçüncü

ve

sırada

Ülkemizde uygulanan

sırada,

yer

deGildir ve

çağdaş

dolaysız

vergiler, özellikle

gelişnüş

ülkelerde uygulanan
açısından

fazla

bir görünüm sergilemektedir.

A.T.'ye üye ülkelerdeki vergi
ile Türk vergi

alınan

almaktadır(23).

sistemden, genel ilkeleri, özellikleri
farklı

delaylı

ticaret üzerinden

dış

gelir ve kurumlar vergileri,

~rurtiçi

vergiler

yapısı arasında

yapılarının gelişimi

büyük bir fark

gözlerımemek-

tedir.
Bunu bir tablo

aracılı}i:ı
c...

( 2 3 ) HEPER, a • g • e • , s • 3 2 •

ile incelevebiliriz.
u
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TABLO

A. T. ü:G:3L&ÜN:DE
VERGİLE~İN

1

VERGİ GELİRLERİ İÇİaDE ÇE:)İTLİ

PAYLARININ YÜZDE DAG-ILD!II
V. Servet Vergisi Tüketim Vergisi

Gelir+Kurlli~lar

1979

1965

1979

1979

1965

26.68

41.58

3.74

2.78

37.20

26.03

. 45.94

53.43

8.00

5-97

40.62

38.04

Fransa

15.89

17.21

4.29

3.43

33.42

31.27

Almanya

33.78

34.94

4.85

2.71

32.97

26.91

9.23

15.38

10.32

7.72

52.19

45.07

İrlanda

25.73

35.84

15.10

6.07

52.66

43.67

İtalya

17.84

31.49

7.64

4.28

39.05

27.49

Lüksemburg

35.68

45.69

6.43

5.80

24.67

18.09

Hollanda

35.59

32.43

4.88

4.12

28.43

25.09

İngiltere

36.79

38.96

14.54

12.19

33.60

26.92

1965
Belçil:ca
Danimarka

Yunanistan

Kaynak: OCDE(Philippe HETI/IANN-Florence ROSSOLIN,
11 Avrupa'da Vergi Dönemi",
AVl:i.UPA DEHGİSİ,
S.68(Şubat, 1982), s.24).

anlaşıldığı

Tablo l'den
çoğunluE,-u.nda

gibi üye devletlerin bü;yük

gelir vergileri ilk

sırayJ.. almalı::tadır,

daha

sonra tüketim ve servet vergileri gelmektedir.
14
Almanya,
olarak

y:ıl. lık gelişme
İngiltere,

ka1rnştır.

incelenecek olursa, gelir vergisi,

Hollanda ve Lüksemburg'd3

Fransa ve Yunanistan' da ise

istikrarlı
düşük

20

düzeyir:..i

ko.rı..ır_ıw; tur.

ç ika ve D animarka 'd.s çok

Servetten

karşılık,

Buna

alınan

İtalya,

İrlar:_da,

Bel-

artmıştır.

vergiler ise tüm ülkelerde azal-

r1ıştır.

İrlanda,

Tüketim vergileri, Yunanistan,

Danimarka

ve Fransa'da vergi gelirleri içinde önemli bir yer tutmaktadır.

Bu pay öteki Avrupa ülkelerinde %25

Yalnız

Lüksemburg %18'lik bir oranla

tedir. Sonuç olarak genel
yolunda

azaltılması

kalan üll\:elerin giderek

farklılık

ve Avrupa

azaldığı

göstermek-

tüketim vergilerinin

eğilimin,

olduğu

dolayındadır.

ortalamasından

yolunda

olduğu

uzak

söylenebi-

lir.
Türkiye'de 1987
toplamının
ı.

sırada

yılı

itibariyle'vergi gelirlerinin

almaktadır.

yer

alınan

servetten

alınan

Vergi
Topluluğu

vergiler 3.
vergiler

%48.9

sırada,

sırada,

%19.6 ile

leştirebiliriz.

topltı.mlar

karşılaştırma

görünüm

söyleyebiliriz.

(24) 1989 Mali
Ba.kanlıjJ;ı,

Yılı

ticaoranıyla

göre, Avrupa

kategorisine yer-

ise,

yapısının

kelerle bu L.:onuda bir
sergilediğini

alı

bulunmaktadır(24).

geliş;;:ı.iş

Türk vergi

dış

son olarakta %0.8

yapılarının gösterd.iği gelişime

ülkelerini

oranıyla

Daha sonra %30.6 ile dahilde

nmn mal ve hizmet vergileri 2.
retten

payı

içinde, gelir vergilerinin

Topluluğa

yapıldı&~ında

üye ül-

benzer bir

Bütçe Gerekçesi, T.C. Maliye ve Gümrük
Ankara, 1988, s. 66.

İKİNCİ

A.T.

ÜLKELERİNDE GELİR ÜZERİNDEN

GENEL

Avrupa
lerin

BÖLÜM

başında

Topluluğu'na

VERGİLERİN

ÖZELLİKLERİ

üye ülkelerde,

dolqysız

vergi-

gelir ve knrumlar vergisi gelmektedir. Üye

ülkelerin gelir ve kurumlar vergisi
lılıklara rastlanmaktadır.

egemenlik

ALINA}T

hakkıyla

uygulanalarında

fark-

Bunun temel nedeni ise, devletin

özdeşleşmiş

durumda olan "kaynak ülkede

vergilenc1 irmeıı illeesinin geç ir li

olmasıdır.

Buna ra[:';men A.T. ülkelerinde, gelir vergisi konusunda da

çeşitli

çalışmaları

şöyle

reform

sürdüri..ü::1ektedir. Bu

özetleyebiliriz.

Daha önce istisna
matrahına

çalışmaları

kapsamına

dahil edilmesi ve vergi

yol açan indirimlerin

daraltılması

alınan

gelirlerin vergi

matrahının

gibi vergi

küçülmesine
matrahını

22

genişlet~eJi a~açlayan çalışmalar yapılmıştır.

giai

ta~ifesinin

dik

olması,

ta dır. Bu nedenledir ki, so n
ması

ve dilillierin

kaçırınayı

vergi

yıllarda

c:ızaltılması

Gelir ver-

cazip

tarife:lin

yolunda ciddi

kılmak-

yumuşa tıl

çalışmalar

vardır.

Vergilema

farklı

göre, mükellef,
dir.

Örneğin,

mal geliri)

açısından

çoğu

ülkede daha

izlenen ekonomi

olarak vergi sistemine
A.T. Uyesi ülkelerde
lirlerin

eşit

edildiği kaynağa

karşılaşabilmekte

vergi yükleriyle

servetten elde edilen

lerde de kazançlar daha
lıklar,

gelirin elde

ağır

ağır

iratlar(taşınır-taşınmaz

vergilenmektedir. Bu

politikalarının doğal
yansır:ıaktadır.

de~işik

bazı

vergilenirken,

ülke-

farklı-

bir sonucu

Ancak son

yıllarda,

kaynaklarda8 elde edilen ge-

vergilerrmesi yolunda

ma lar

çalış

yoğunlaşmış-

tır(25).
Çalışmanın

bu bölümünde, önce Ortak

Pazar'ın

kuru-

cusu olan 6 ülkenin olmak üzere, toplam lO ülkenin gelir
üzerinden
tik

alınan

sıralanaya

vergilerinin temel özellikleri, alfabe-

göre

açıklanmaya çalışılacaktır.

( 25) Kemal KILIÇDAROGLU, "Avrupa Toplulu{!;una Üye Ülkelerde
Gelir ve Kurn.mlar Vergisi", 1\·IJ\.LİYB DETIGİSİ, S .88
(Kasım, 1988-Şubat, 1988), s.38.

1

'

!ıi·;.;r(b~t.'~~

. .l; ü',.ı:.iphr.ıı~
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TABID

2

A. T. ÜLKELI'lÜimE GELİR tİZERtJ:iJDEN ALINAN VERGİ31ER
Kı1rumlar

Gelir
Vergisi

Verp;isi

Fransa

Gelir
Vergisi
Gelir
Vergisi

Kurumlar
Vergisi
Ku.ru..mlar
Verc;isi

Hollanda

Gelir
Vergisi

İtalya

Gelir
Vergisi

Kurumlar
Vergisi
Yerel
Gelir
Verp,isi

HJlcsemburg

Gelir
Vergisi

Ortaklıklar

Danimarka

D,evJ.et
Gelir
"TT
, err:;ı• sı•

Denizcilerin
Gelir
'T
•
•
', ergısı

Gelir

Kurumlar
Vereisi

Almanya
Belçika

-

İngiltere

İrlanda

Y\ı.nani st e, n

'~lergisi

Gelir
Veı·gisi

Gelir
Vergisi

Kişiler

ı...ro Gtır'U

Kurv.mlar
Vergilernesi
.-

TU zel
Kişiler

Vergisi
Şirket

Direktörleri
Ve.rgisi
Belediye
Gelir
Vereısı
..

Vergisi

1

Kent
Gelir
Vergisi

Dini

Vergi

Özel
Gelirler
Vergisi

Knrumlar
Ve.reisi

Değer
Artı::;ıları

!

Vergisi
Değer

Kurumlar
Vergisi

Artışları

Vergisi
Yunanlı

Tüzel
Kişiler

Ve r·rri si

Tüzel

Dar
Mükellefler

lt

Gemi c j_Je.rin
r'..re ... J.. yo Verr;ı. sı.
ı

1')
\.....ı
1
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I. AE'.t'\.NYA' DA GELİR ÜZE2:trGEN ALIHAN VERGİLER

Gelir Vergisi

ı.

Almanya'da G.V.'nin mükellefleri, tam ve dar olmak
üzere iki
veya

kısma

ayrılmıştır.

olan gerçek

Alr:ıarı vataıdaşı

yetinde olup, burada
yönetimi ile
çek

kişiler

yerleşik

yerleşik

ik~metgahı

olan

ile Alman milli-

kişiler

olmayan fakat bir Alman kamu

olarak hizmet geliri elde eden ger-

ilişkili

tam :nükellefiyete tabi

tutulmuştur.

Almanya 'da

olmayan, ama buradan gelir elde edenler ise dar

r:ıükelleflerdir ( 26).

lar ve

Almanya'da

kay~agından

Dar mükellefler için ine\. irimler, oranyapılan

kesinti için özel düzenlemeler

vardır.

Verginin
dir.

Farklı

1-:o;ıusu

m1s1.ı.rlardan.

7 gelir

ıJ.nsurı..w.a

gelen

zararların

sinden ve özel giderlerin
çıkar.

Ha:rvancılıktar.

düşülmesinden

j_lişkin

gelirler-

telafi edilmesonra matrah ortaJe

ileri gelen zararlar, di{ter gelir-

lerle tel§fi edilemez.
Adı

lerine
ları,

( 26)

geçen 7 gelir unsuru:

ilişkin k~zançlar,

Zıraat

ticari ve sinai

serbest meslek faaliyetlerini

I:·ıventaire

ve orman
işletme

ilişkin

işletrıe-

kazanç-

kazançlar,

des Impôts, Office des Publications
Ofi'icielles des Communaut8s Europeennes, 1983,

s.l48.
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üc.::::-etler, m. enkul sermaye ira tları,
iratları,

sair kazanç ve

sernaye

iratlardır(27).

Almanya '·da gelir vergisi
bilecek

gayrimerıl:tıl

hesaplanırl:erı,

indi:;::-ile-

giderlerısunlardır:
' ,

Özel giderler (sigorta primleri, E1ali
masrafları,

yapı

tasarrufu

forılarına yapılan
lerıdirilmesi

hesapları,

hibeler, kilise

ödemeler) çok yüksek

gerekir.

Yaşlı kişiler

lülükler için indirimler
bakmakla yükümlü olan,

yapılır.

dar~ışmanlık

harcamaların
olağanüstü

için,

Ayrıca

belge-

en az bir

yalnız yaşayan kişiler

yüküm-

çocuğa

için istisnai

irıdirimler vardır.

Evli çiftlerin gelirleri birles;ilc olarak vergilendirilir.

İstek

Çocukların

üzerine

ayrı

c;elirleri ise

yapılabilir.

vergilendirme de

kişisel

olarak vergilendirilir(28).

Federal Almanya'da kaynakta tevkifata tabi tutulmayan ticari, zirai ve mesleki kazançlar için
uygulaması yapılmaktadır(29).
yılın kesinleşmiş

Her vergi

peşin

yılında,

vergisine dayanarak, 4'er

aylık

vergi

bir önceki
taksitler

(27) Ziya s~.El~VELİ, Alman Gelir Vergisi Iı;Ievzuat ve Tatbikatı,
Maliye Tetkik Kurulu Yayını, Ya.Eo.l02, 1959.
(28) Inventaire des

İmpôts,

a.g.e., s.l48.

( 29) Fethi HEIER-Ziyaettj_n I3İLDİRİCİ, "Ülkemizde ve Bazı
Ü]kclerde Gelir ve Kurumlar Vergisinde Peşin Vergi
Uygular:ıası", An.Ün. İ.İ.:B.F. DERGİ~lİ, C.V, S.2(Kasım,
1987), s.226.
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biçir:ıinde,
~ek

üzere

içi~.de
peşin

bulunulan

vergi

yılın vergisir-ıden r.1a:.-~sup

öde~esi yapılır(30).

hesaplanır.

4.265

milnden sonra giderek artan

DM.'lık başlangıç

oranların

en ;yiiksek

.

oranlı

Federal Almanya'dati gelir vergisi artan
tarifeye göre

edil-

bir

bölti-

noktası

%56'dır(31).

Kaynakta tevkif yöntemiyle toplanan menkul sermaye
gelirleri vergisinin normal

oranı

dan %30, yeni kuponlardan ise %25
Bazı katılım paylarının
luları

tarafından

%25'dir. Eski kuponlaroranında alınır.

brüt geliri ve Alman borç-

piyasaya sürülen

bazı

faizlerin indiril-

mesine izin verilir(32).
Almanya'da ikamet eden

aylıklılar

ve ücretliler,

Almanya'daki serbest olmayan bir faaliyetten
veya ücret elde edenler veya bir Alman kamu
önceden veya o

rinde

aylık

işverenler tarafından

gelir elde

kesilir. Günlül{,

tablolara göre, ücret vergisi

belirtilmiş

aylık

kasasından,

sıradaki çalışmalarından dolayı

edenlerin vergisi
haftalık,

dolayı

fişleri

vergi tarifesine göre tevkifat

yapılıro

(30) Deloitte HASKINS, Taxation in Etı.rope 1983, Oyez
Longman Publishing Limited, London, 1983, s.72.
( 31) <Ton D. JACOBS, International Tax Surr..maries 1986,
John Wiley and Sons, New York, 1986.
(32) Inventaire des

İmpôts,

a.g.e., s.l49.

üze-
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Vergi~in catrahı,

giderler, özel harca2alar ve

di~er indiri~ler çıktıktnn

Evli çi:t'tlerin gelirleri
birl~ştirilerek

alınan

sonra

Ucrettir.

"s~:Jli ttin[ı; 11

metoduna göre

vergilendirilir(33).

2. Kurumlar Vergisi

Almanya'da Federal hükümet ve mahalli hükümetlerin
oranında

her biri kurumlar vergisi gelirlerinden %50

pay

almaktadırlar.

;yurt içindeki

Yalnız

şahıs

İkametgahı

tan mükellefiyete tabidir.

içinde bulunan kururJ., yurt içinde
edildi,r~i

idare

kasanın

idare

merkezdir.
edildi~i,

Örneğin

satış

toplanması

olduğu

yurt

sonucuna

dışında

veya

sayılır.

işyeri yı._ı.rt
İş~reri,

defterlar in

kısmının

veya

halinde bu yerin L?lerin
varılır.

ortaklıkları

Ayrıca

yapıldı2ı

tamamının

toplandığı

;yurt içindeki bir

da faaliyette bulu:myorsa bu taktirde

elde edilen gelirler de

sınırsız

işlerin

tutulduL~u,

veya fabrikasyanun

yer ve özellikle bunlardan bir
yerde

veya sernaye

yer

teşebbüs,

dışardan

olarak kurumlar vergisine

tabi olur(34).

(33) Inventaire des

İmpôts,

bir

a.g.e., s.l50.

( 34) Arif J)U:RI~TUŞ, Alman Kurumlar Verr~irü, t1eliye Tetkik
K1u·ulu Yayını, Ya.No.lOl, 1959, s.lO.
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Bu

ve:::.~(Çide,

veya serbest
kaza~çtır.

tarım,

nesle~

Diğer

endüstri, ticaret

faaliyetleri için matrah, elde edilen

gelir kategorileri için ise

derleri üzerindeki gelir
sebe tut:naya mecbur
sa~ayi

or8arıcılık,

fazlalıklarıdır.

ettiği

işletme

gi-

Yasaların mtL~a

mükellefler için bütün gelirler

ve ticaret geliri olarak kabul edilir(35).
Gelirin belirlenebilmesi için gelir vergisi yasa-

larına

göre indirilen

harcamaların dışında:

Sermaye

ketlerinin piyasaya hisse senedi sürebilmek için
giderler,
bilimsel

miktarlara kadar,

belirlenmiş
amaçlı

harcamalar;

siyasal partilere

belirlenmiş

yapılmış bağışlar

hayır,

Dagıtılan

'da

vergisi

dinsel,

indirilir(36).
olduğu

norınal oranı

gibidir,37).

%56 'dır.

kazançlarda oran %36'ya indirilmektedir.

tılan k~r payını
k~r payı

kurımı.lar

yaptığı

miktarlara kadar

Verginin ödenmesi gelir vergisinde
Al~anya

için.

alan

öde~·en

şahıslar

veya

şirketler,

Dağı-

da[;ı tılan

kurumlar vergisi kadar vergi kredisi

elde ederler. YaQi bu

k~r payı

sini kendi gelir vergilerinden

için ödenen kurumlar vergidüşerler(38).

( 35) Inventaire des

İmpôts,

a.g.e., s.l54.

( 36) Inventaire des

İmpöts,

a.g.e., s.l55.

' :. . .u; ' a.g.e., s.72.
(37) I-l~AfF..;·.-s

( 38) JACOBS, a.g.e.,

şir

§.

G-2.

•
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II. BELÇİKA'DA GELİR UZER:t·;DEN ALINA."r VERGİLER

ı.

Gelir Vergisi

Belçika' da ikg_met eden gerçek k iç~ iler bu verginin
mükellefidirler.

İkarnet

eden

kişi kavramı,

veya servetinin merkezi Belçika'da olan

oturma yeri

ki~i şeklinde

tanımlanmıştır.

Vergi bütün safi gelirlerin
Bazı

toplamından alınır.

sosyal veya kültürel nitelikteki para

indirimler

çoğunlt~la

Belirli
şunlar

koşul

vergi

dışı

veya

bırakılmıştır.

lar al tır:da safi gelirlerin bütününden

in.dirilebilir: Vergilendirilebilir

koruma ve tahsil

yardımları

r.:ı.asrafları,

rinin %80'lilc bölümü,

bazı

faizler,

bazı kt.ı.ruluslara

merıJ:;:ullerin

giderle-

iaşe

sat:;lanan

yardımlar,

T. V., radyo •• vs. için ödenen vergiler, mükellefin oturdu2u yerin

ısı

izolasyonu için

Belçika' da bul una n

ş irketlerin

lerinin veya ortak

yatırım

ayrılan

fon

yapılan çeşitli

masraflar,

hisse

ve tahvil-

se:·ı.etleri

sertifikalarının alırımasına

miktarlar(39).
Belçikada evli çiftierin ve ebeveynlerinin vesayeti

altında

bulunan

vergilendirme

çocn.kların

gelirlerinin

yapılır.

(39) Inventaire des

İmpôts,

a.g.e., s.l.

topların

üzerinden

30

Belçika' da ·::enkul,
maaşlar

gayri::ıenkul

gelirleri, ücretler,

kaynakta tevkifat yoluyla vergilendirilir. Her

vergiler:ıe yılında

10 nisan, 10 terrLuuz, 10

lıkta

eşit

olmak üzere

peşin

taksitlerle

el-:L:ı

ve 20 ara-

ödemeler

yapıl

mak ta dır ( 40 ) •
Belçika'da vergi
da

artanoranlı

miktarı

bir tarifeye göre vergilendirilir. Aile

yükümlülükleri 3'den fazla olan
ler

O'dan %72'ye giden oranlar-

kişilerde

Toplam vergi, vergilenebilir gelirin

yapılmaktadır.

%67.5'unu geçmemelidir. 3.000.000
özel ek bir vergi

önemli indirim-

BFR'nı

geçen gelirlerden

alınır(3.000.000-5.000.000 arasındaki

vergilendirilebilir gelirin %25'i veya 5.000.000'u geçerse,
toplan gelirin

% l0'u)(41).

Gelir vergisi kanununun, 139-152 maddeleri
düzenlenmiş

arasında

"dar mi..i.kellefler vergisi ııne göre, d.ar ·r.1ükel-

lefler BelçH:a' da elde

edilmiş

veya

fu.ahalt..'li;:'\.,ı.k: etmiş

gelir-

lerinden, bu vergiye tabi tutulurlar.
Verginin mükellefleri gerçek
gibi,

asıl

!·;:uruluşları,

iş

leri Belçika'da bulunmayan
yabancı

( 40)

devletler ve

HASI~IFS,

kişiler

merkezleri veya yönetim merkezşirketler,

dernekler, benzerleri,

onların kuruluş ları

a. g. e. , s. 16.

(41) JACOBS, a.g.e., B-20.
(42) Inventaire des

İmpôts,

olabildigi

a.g.e., s.?.

da olabilir( 42).
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Da.:::-

c:ı.ül-:ellef

gerçek

kişiler

gelir vergisindeki gibidir. Tüzel

için verginin
ki~iler

oranı

için ise, %50'dir.

2. Kurumlar Vergisi

Verginin mükellefleri, Belçika'da
veya yönetim merkezleri bulunan, tüzel
ve kar

.

şirketler

Dağıtılan

ve

çeşitli

kurum

kişilik

yönelik faaliyet ve

sağlar~ak amacına

bulunan

asıl kuruluşları

sahibi olan

işlemlerde

teşekküllerdir.

karlarında,

hissedarlar gelir ver-

gisinden faydalar.abilecekleri bir vergi kredisi elde
ederler(Men..V;:ul
nın

%5l'i

kı:yınetlerin tevkifatından

sonra kar

payı

ora~ında)(43).

Verginin ödenmesi gelir vergisinde

olduğu

gibi-

dir( 44).
Belçj2. m 'da artan
uyguları-111aktadır.

O

ora1lı

Temel kurumlar vergisi oranı %45; dir ( 45)

- 100.000 BF.

arası

1.000.000 - 3.600.000 RF.

(43) Inventaire des
HASKİFS,

%31

arası

3.600.000- 14.400.000 BF.

(44)

kurun lar vergisi tarifesi

% 40

arası%

İmp8ts,

a.g.e., s.l6.

(45) JACOBS, a.g.e., s.B-17.

47.5

a.g.e., s.5o

o
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3. Tüzel

Kişiler

Vergisi

Bu verginin mü:.:ellefleri, devlet, yerel yöc.e timler,
as~l kurumları

k~r amacı

veya yönetim merkezleri Belçika'da olan,

gütmeyen, tüzel

kişiliğe

şirketler,

sahip

çeşitli

kurumlardır.

Verginin

diğer bazı

gelirleri,
ları),

matrahı,

gayrimenkul gelirleri, menkul

belgelendirilmemiş bazı aylık

Gayriment:ul ve

rı:enkul

gelirleri(devlet ve ona
ve

de~er artıQları

ve ödentiler(*).

gelirleri:-ıde

mesi kaynakta tevkifat yoluyla

bazı

bazı değer artış

gelirler(özellikle

batlı

yapılır.

Bazı

ı.

gayrimenkul

güçler için geçerli de2il),

belgelendirilmemiş

ödentiler için beyanname yoluyla tahsilat

III. FJ.AlJSA 'DA GERÇEK

verginin öden-

aylıklar

ve

yapılır(46).

KİŞİLERDEN ALilJi\l-J VERGİLER

Gelir Vergisi

Fransa' da gelir vergisi, burada i1:amet eden gerçek
ld.::;iler ile

C•)

ikametgahı

Fransa 'da olmayan fakat burada gelir

Devlet ve yerel yönetimler de~er artışlarından ve bel['_:elerıclirihıemiş aylık ve öde;ıtiler için mi.Ucellef değil
lerdir.

(46) Inventaire des

İmpôts,

a.g.eo, s.6.
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elde eden

gerçe~

ki:ilerden

alınır(47).

YU.rürlül\:tel·:i rejime göre yasal· indirimleri

düs;ülr:ıüş

safi gelir vergilendirilmektedir.
Gelirir..

güden bütün masraflar,

korunması amacını

ücretliler için mesleki masraflar

tanıtma oasrafları,

olaral-c, ücret in % 10 'u indirilebilir. Eo.eklilik kesenekyaşam

leri ve

boyu

rantlarında (ren tes viag,~res),

için gelirleri 1800

yararla~ıcı

olmayan her bir
vardır.

bo;y""U

Maaşlar,

a;ylı::ları

tadır.

için

oranında

ZenaatkArlar, esnaflar,

arasında

460.000
36.600

'nı

%10

i:ıdirim

65

sa~ayiciler

yılı

Bu indirim

için 2.960

ve

üstünde

bir indirim
yaşam

yapılmakt2rımcılar

sözkon.usudur. Net geliri

için
aynı

üzerindeki emekli veya
indirim ise

yapılan

durumdaki

toplam geliri 36.600 FF. ve 59.200 FF.
1982

oranında

genel indirim

yaşının

duru::-rıdaki kişiler

F?.'dır.

% 10

'nın

yılı

geçmeyen karlarda %20, 165.000 ile

F?.'nın altında,

çalışmaz

9.800 FF.

ücretler, emeklilik ödenekleri ve

için %20

için 165.000 FP.

5.920

FF.'nın altında,

1982

kişiler

arasında

için, net
olanlarda

FF.'dır(48).

Aile gelirleri vergilendirilirken, çiftierin gelirleri~in

birkaç

toplamı

alınır.

Bu toplam ailenin

yapısına

cöre

l:ısım3 a7rılmaktadır( 49).

(47) Lio;::el I-L\LPEHlJ,- Taxes in Fran.ce, JJOicclon
B.3, 1980, s.58.
(48) Inventaire des İmpôts, a.g.e., s.276.

(49) Inventairc des

İmpôts,

a.g.e., 3.278.

}3utterwortı·:f>,
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Frgnsa'da celir vergisi nlkellefleri
mc:ırt

kadar ve:::-ilen beyanname üzerinde vergi otori-

o;'/l::-',8

teleri

tarafı~dan

vergi

yapılır,

yılın

15

ta~:akku_k

mayıs

ve 15
yılın

i~celeme

Bir ör"ceki

yılda

vergilen~irilen yılı

izle-

ettiril:;ıez.

geçenler,

FF.'ı

tarusit bir önceki
zoruı~dadır.

15 eylUl tarihine kadar bir

he:-_ıen

vergi borcu 750
yen

tarafından

şubatında

2 ödeme yaparlar. Her

vergi borcunun l/3'üne

Verginin son taksiti vergilendirme

eşit

olmak

yılının

ilgili vergi kesin olarak belirlendileten sonra

kazancıyla

alınır(50).

Çoğu

zaman

bazımenkul kıyınet

olarak %10, %12 ve % 25 olarak

gelirleri, zorunlu

kaynağından

vergilendirilir.

:Bunlar gelir vergisinden mahsup edilebilirQ
Frec:rısa'da

-

gelir vergisi

15.490 FF.

arası

%5

18.370 FF.

arası

%10

29.050 FF.

arası

%15

37e340 FF.

arası

%20

37-340 -

46 a920 FF.

arası.%25

-

56.770 FF.

arası

~~30

65.500 FF.

arası

7~35

65.500 - 109.140 FP.

arası

%40

109.140 - 150.100 FF.

arası

%45

150.100 - 177.550 FF.

arası

%50

arası

%55

ltı-.

820

15.490
18.370
29.050

46.920
56.770

177.550

-

201.970 FF.

( 50) HALFERE, a. G. e., s. 79.

or2Jıları

aşa1ıda:;:i

gibidir.
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arası

201.970 - 228.920 F?.
228.920'den

%60

fazlası

%65(51)
32.000'FF.'ı

Gelir vergisi

geçerse% 3

oranında

ek

vergi:(surtax) alınır.

2. Kurumlar Vergisi

Verginin mükellefleri, sermaye

aynı

statüye sahip

şirketler,

bazı

vergiden muaf

tutulmamış

kurumlar, kooperatifler, kurumlar

vergisini tercih
Vergirün

etmiş

:.Su kazanç,

net aktif'in

farl:ı

açılıştaki

alınarak

kurultşları,

özel

olarru~

şirketleridir.

Fransa' da

matrahı

kazarıcıdır.

ların

şahıs

kamu

şirketleri,

işlet ilen kurumların

net aktif ile

kapanıştaki

bulunan de[;erden oluçur. Ortak-

çektikleri miktarlar eklenir, ekledikleri detcrler

düşürülür(52).

Dar mükellef kurumlar Fransa 1 da
kazançlarından

gerçekleştj_rilmiş

vergilendirilirler.

Vergi, 4' er

aylık

taksi tlerıe peçdn vergi sistemine

göre ödenir. :.Su tal<::si tler 20

şubat,

tarihlerindedir. Ödenen

ve 20

kasım

yılın

vergisinin

%90'ı

kadar

alınıp

20

mayıs,

peşin

ı.

İmpOts,

ağustos

-·
vergi bir one
e"<:: ı.
ı

ve 2. taksit %20'si,

(51) JACOTIS, a.g.e., P-24.
(52) Inventaire des

20

a.g.e., s.282.
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2 ve 3. teksidi ise % 25 'i
ver;_;iler:clir::ıe

Eksü:

alınan

dö::,e:nL~in

oranındadır.

Kesi". tahakku:,:

bi tL::in.den ;:_ç ay sonra
ta:ıakkulctan

vergi kesin

yapılır.

i tibaren onbe']gün

içerisi~de öde~ir(53).

Verginin genel

oranı

%50'dir(54).

3. Götürü Kurumlar Vergisi

Bu verginin mükellefleri, milliyetleri ne olursa
olsun genel vergi
leri
ş

uyarınca

irketler ve

mevzuatının

206-l-206-4 maddeleri hüküm-

kurumlar vergisi rejimine tabi olan bütün
ortal:lıklardır.

Verginin

miktarı

3.000 FF.

'dır.

Yıllık

vergilendirme

yapılır.

3.000
ıendirme

götürü vergilendirme

FF.'lık

yılı

ve taldp eden iki

yıl

mebla~ı,

için kurumlar vergi-

sinden indirilebilir(55).

IV. HOLLAJIIDA' DA
ı.

GELİR ÜZERİI'illEN

ALINAN

VERGİLER

Gelir Vergisi

Tam mükellefler için verginin

,\ T ......nTi'P lv~
( r;...- 3 ) ·ı-T.l,..ı:UJ
.i.J.t.. L.

'

"'

e •

c..;. • t.::ı

e•'

matrahı,

s • 43 •

(54) JACOBS, a.g.e., s.F-21.
(55) Inventaire des

İrnp6ts,

vergi-

a.g.e., s.280.

bütün

37

gelirlerL-:in
yenin veya
maye

topla'Tiından( işletme kazançları+e:ıe:·:

bczı

şirketi0de

ve serma-

periyodik ödemelerin safi geliri+bir serbir

katılımın

hisse senetlerinin devrinden

doğan değer artışları) ya~lılılc
tarların düşülmesi,

fonuna tahsis edilen mik-

bu fondan çekilen

ola~anüstü masrafların,

indirilebilir

kar

payıarına

ait

zararların çıkarılması

ait indirimlerin ve

miktarların

eklenmesi,

baJışların,

faiz ve

diğer

yıllarına

faaliyet

suretiyle bulunan

miktardır(56).

Dar mükellefler, Hollanda'da elde ettikleri gelirvergilendirilirler.

ıerinden

Evli çiftler için
(Eğer eşler

uzun süredir

işletmesindeki katkısına

büyük, 65

fonu" yaratmak

oranını

ayrı yaşm:nyorlarsa). Kadının

karşılık

icrası

kendisine

ocak 1973'den beri tam mükellef,

yaşından

lılık

yapılır

veya
düşen

eşinin

kazanç-

ya::ından
amacıyla

ba~ımsız çalışan,

küçük mükellefler bir

indirme iznine sahj_ptirler. Bu fon,

iş ı etmenin

muhasebe de}:':erini geçemez. l:Iul;::ellefin 65

doldu.rdu?~u

takvim

yıllık

lere

yılında

ııyaşlılık

ödemeye ya da bir

başka

İmpôts,

mal

yaşını

fonu" prensip olarak

biçimde periyodik ödeme-

dönüştürülür.

(56) Inventaire des

"yaş

gelirlerinin belirli bir

varıır:ının

ya

bir

vergilendirilir.

ayrıca

ı

18

vergilendirme

yönetimi, bir serbest meslek

işletme

ıarı

birleşik

a.g.e., s.524.
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yılın kesinleş~iş vereisi~in

Bir önceki
olarak

öde~ir.

Ücret,

ôaaş, k~r payı

kay::--caktan tev:{ifat yoluyla
Aşa[i;ıdaki

bir tarife

%85'i

peşin

gibi gelirlerde vergi

alınmaktadır(57).

yapıldıktan

indirimler

sonra artan

oranlı

uygulanmaktadır.

-Tek nükellefler için: 7.168-10.752(HF1.)
- Evli mükellefler için: 14.336 HFl.
-Çocuklu tek mükellefler için: 12.903-17.633 If'Fl.
%16'dan %72'ye varan oranlarda, 9 dilimli bir tarife uygulanmaktadır(58).

Hollanda'da

k~r payları

ve ücretler kaynakta tevki-

fat yöntemiyle vergilendirilir.
dağı tan

K~r paylarını

kurumlG.r, verg5_yi kaynakta

tevkif ederler ve vergi dairesine beyanla bildirirler.
Sonuçta ilgili
Verginin
bir

andlaşmayla

şirketler

oranı

daha

verginin mükellefidir denilebilir.

çifte vergilerneyi önlerneyi amaçlayan
aşağıda belirlen:nemişse

%25tdir(59).

Kaynakta tevkif yöntemiyle vergilendirilen ücretler
şunlardır:

( 5 7) HASJ.\:İNS, a. g. e. , s. 15 2.
(58) JACOBS, a.g.e., s.N-2.
(59) InverJ.taire des

İmpôts,

a.goeo, s.529.

.
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i. Hollanda'da yerleşik giri<;;imciler tarafındar:.
verilerı

bir ücret veya bir

larıda'da

o lG n

da'da bulunan

çalıryanlar

maaş

elde ede.·:,

B:ametga~1ı

dışarıda ikar:ıet

ile

girişimcilerden,

Hollanda'da

eden,

Hol-

Hollan-~-

gerçekleştiri-

'

len bir iş nedeniyle ücret v~ya maaş elde edenler.
ii. Hollanda'da ikamet etmeyen, Hollanda'daki bir
yönetiminin bir bölümünü veya tamamiyle yönetici-

ktiTırratın
liğini

yapan

iii.

kişiler.

Dışarıda

mundan ücret veya
iv.

bir

maaş

alanlar.
fakat faaliyetlerini Hollanda'da

Dışarıda yaşayan

gösteren

olan, bir Hollanda Kamu Kuru-

yerleşik

sanatçılar,

çifte vergilerneyi önlemek

amacındaki

Hollanda'da vergisi tahsil edilme-

andla~ma gereğince,

yenler hariç olmak üzere(60).
Bu
rılabilir

vergi~in oranı

veya

konjonktürel nedenlerle

%5

artı-

azaltılabilir.

2 o Kurumlar Vergisi

Bütün sermaye
sigorta
kişileri

kurumlerı,

şirketleri,

bir

kooperatifler, kredi ve

içıletme çalıştıran

özel hukuk tüzel

ve fonlar verginin mükellefidirler. Hollanda'da

kurulmuç ve buradan gelir elde eden dar mü1cellef tüzel
kis;ıiler

de ::vru.rnlar vere;isine tabi

(60) Inventaire des

İmpôts,

tutul•:ıa1rtadır.

a.e;.e., s.528.
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Ver:;iye tabi ku.rum
ve~eisindeki

kazancının belirlerım.esi

gelir

gibidir(6l).
ödenmesi~de,

Hollanda'da kurumlar vergisinin
vergisinde oldusu gibi

peşin

ödeme

Hollanda'da kurumlar vergisi

gelir

uygulanası vardır(Q2).

oranı

%43'dür(63).

V. İTALYA 'DA GELİR ÜZERİimEN ALIN.AN VERGİLER

ı.

Tam

Gelir Vergisi

n~i.kellef

gerçek

kişilerin,

elde ettikleri bUtUn gelirleri ile
şirketlerine

katılımlardan

Dar mükellefler,

İtalya

şahıs

'da ve

dışarıda

şirketlerine,

aile

gelen gelirler bu vergiye tabidir.

İtalya'da

elde ettikleri gelirle-

rinden vergilendirilmektedir.
Her bir gelir unsurunun
lanması

için

tümü veya bir
tası

toplamından

gelirlerin top-

yapılan

masraflar, bölgesel gelir vergilerinin

kısmı,

harçlar, borçlu faizleri, hayat sigor-

primleri, belirli

eğitim masrafları

sınırlarda hastalık masrafları,

indirilebilir.

(61) Inventoire des

İmpôts,

(62) HASKİrm, a.g.e., s.l52.

(63) JACOBS, a.g.e., s.N-1.

Ayrıca

vergi

a.g.e., s.532.

bazı

toplamından

L~l

genel indirim olaral:;: 36.000 LIT.
yti~:ür:ılü

geliri

olunan

eş

için

olr.ıayanlar

kümlü olunan

108~000(960.000

için)

şahıs

sayısı

dikkate

mesi

yapılır.

alı:1mak

ulaşan

B2l:rı.:ıkla

LIT. den fazla

ayrıca eşin dı:]ında

12.000 LIT.'den 228.000 LIT.'e
rimler

belirlenrıL;ıtir.

'oakma.tcla yLi-

üzere en az

miktarlarda indi-

Ücret gelirleri için gelirin elde edil-

masrafları

olarak 168.000 LIT.,

ayrıca ~ıkarıda

sayı

lan yükümlülükler durumunda 18.000 LIT. götürü olarak
i ndirilmektedir. Erneklilik ödeneklerinde 186.000 LIT.
bir indirim
lamı

Diğer

yandan

yıllık

brüt top-

2.500.000 LIT.'i geçmeyen gelir sahiplerinden

52.000
lik

öngörülmüştür.

'lık

LIT.'lık

işçiler

bir indirim sözkonusudur(Daha çok mevsim-

için)(64). Evlilerin gelirleri

ayrı

vergilen-

dirilr:ıekted ir.

Mükellefler, bir önceki
nin %92'sini
Eğer

vergi

peşin

miktarı

gerek yoktur.
~evkifata

tabi

Maaş,

olarak,

yılın

kes inleşıüş vergisi-

kasım ayında

100.000 LIT.'i
ücret ve

bazı

ödemektedirler.

geçmiyorsapeşin

dider ödemeler kaynakta

tutulmaktadır(65).

İtalya'da

gelir vergisinin

oranıarı agatıdaki

dir.
İlk

lı.ooo.ooo(LIT.)

% 18

sonra gelen

1).000.000

% 27

(64) Inventaire des
(65)

RASKİl':S,

ödemeye

İmpôts,

a.g.e., s.ll6.

a.g.e., s.429.

gibi-

42

sonra gelen

6.000.000

%35

sonra gelen

8.000.000

%37

sonra gelen 22.000.000

%41

sonra ge ler. 60.000.000

%47

sonra gelen 130.000.000

%56

gelen 250.000.000

%62

soı~ra

500.000o000 den
Bazı

gelir kategorilerinde;

devri veya tasfiyesi

uygula~~aktadır.

önce gelen iki

sırasında

gibi gelirlerde

kıdem tazminatı

örneğin

elde edilen
ayrı

bir

işletmenin

değer artışları,

vergilendirme rejimi
yılından

sUresince elde edilen net gelirin

yıl

Gerçe~: kişiler
bazı

%65(66).

Genel kural olarak vergilendirme

sı:J.a ı..qgula;-:.abilecek arar~

etmese de

fazlası

esas

veya

yarı

alır~arak hesaplannaktadır(67).

şahıs şirketleri

ikamet etse de

gelir tUrlerinde k2ynakta tevkif yöntemiyle

vergilendirilmektedir(Faizler, primler, tahvil gelirleri,
şa!1S oyunlarından

elde edilen gelirler.).

2. Yerel Gelir Vergisi

Bu vergi, i ll er, belediyeler, sa:J.ayi ve ticaret
odaları,

tedavi, konaklama ve turizm

(gelirin elde

edildiği

yerdeki)

kuruluşları yararına

alınmaktadır.

(66) JACOBS, a.g.e., s.l-57.
(67) Inventaire des

İmpôts,

a.g.e., s.431.

Gerçek ve
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tüzel ki::;ilerder:,
lı~ıyla

doğrudEm

veya bir kr2di kurulu;: u

.r_,ra2ı-

hazineye ödenir. Gerçek veya tüzel ki0iler eelir

vergileri:~~de

Qldur:;u gibi bir

3. Tüzel

komandit

ödeme

tahsil beyanname yoluyla

Bazı koşullarda,

Sermaye

peşin

ön::;ö:ı.~uıı-:ıüş

yapılabilir

o

Vergisi

Kişiler

şirketleri,

sermayesi

payıara

kooperatifler, sigorta

şirketler,

tür.

bölünmüş

şirketleri,

temel konusu ticari bir faaliyet olan her türlü özel ve
kamu

kuruluşları

bu verginin mükellefidirler.
veya

K~r-zarar hesabı
k~r,

bu

net geliri:ü olu:cfG1J.rur.

işletmelerin

vergi kesintileri bunun

yapılan

işletr12le:cir.:.in

J.;:ullanmaları

usulünü

Tüzel

sa da, tüzel

Bv.
ıarı~da,

dışı:~,dadır.

koşullar

olsun veya

olsun,

kişiler

net

Ke~:ııalctan

Ticari olmayan

21 tı·-~da b asi_ t

muhcıse

kanuni, idari

olmasın,

hiçbiri

olmasın

tüm

İtalya'da

şirketler

olma-

veya

vergisine tabidirler.

verc;i d::;vlet ü_;;letmelerj_nde,

hayır,

e~J;itüo.

kurum-

bölcelerde, illerde, belediyelerde ve onlara ait

derneklerde

yarısına

(68) Inventaire des
Inverıtaire

des

be

edilni~;tir(68).

faaliyetleri~in

kişiligi

tüzel

kuruluşlar

bazı

kabul

kişiligi

merkezi veya temel

(69)

işletme hesabına dayalı

kadar

irıdirilmektedir(69).

İmpôts,

a.g.e., s.431.

İmpôts,

a.g.e., s.434.
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İtalya' da l:urum.lar vergi s i
uygulaması vardır.

öd.ar::·el'3::i ~de pe} in ve.:-gi

Gelir vergisir:.cle

yıl ırergisii1irı/%92'si :peşin

oldu~u

gi'::;,i,

geç:::iş

olarak ödec:m2ktedir(70).

İtalya' da 1 l::uruml:::ır vergisi oranı %36 'dır ( 71).

VI. LÜKSEEBURG' :DA GELİR ÜZERİNTIElT ALilTMl VE:P.GİLER

ı.

Gelir Vergisi

matrahı,

Lüksemburg'da verginin
lerin

düşülmesinden

gelirlerin

sonra bütün gelir

to'}lamıdır.

unsurlarından

gidergelen

düşülebilir.

VergL-:ı.in hesaplanması
şbyle

edilmiş

Bir gelir unsv.rundan gelen zare:rlar,

digerinin safi gelirinden

rimleri

kabul

sırasında

yapıln'cilecel:

indi-

sıralayabiliriz:

i .. özel giderler: En az götürü giderleri kapsar.

(ÖzGllikle borç faizleri, sigorta :primleri).
öze ı harcamalar

olmadığında

Yükseltilmiş

18.000 LF'R. götürü gider indi-

rilir.
ii. Götürü giderlerin

dışındslti

- Ola(anüstU yükümlülükler için

(70) EASYr'S, e.goe., s.ll6.
(71) JACOJ3S, a.g.e., s.l-55.

özel

i:~arcamalar.

yapılan

indirim.
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Tarın

-

Eı:1eldilil: irıdiri:rıi.

i~diri~i.

- Devir ve

bırakmadan dolayı

elde edilen k&rlardaki

indirim.
llcretliler için telafi edici indirim(72).
Evli çiftlerin gelirleri

birleştirilerek işlem

gör-

mektedir( 73).
Mükellefler vergilendirme dönemi içinde lO mart,
10 haziran, lO eylül ve 10
yılın kesinleşmiş
tadırlar.

aralıkta

vergisine

olmak üzere, bir önceki

da~ranaraıc peşin

Nihai vergi gelir bildiriminin

ten i tibaren bir ay içinde ödenmektedir.
payı

ve

bazı

ödeme yapmak-

yapıldıGı
l\Iaaş,

tarih-

ücret, kar

faizler kaynakta tevkif yöntemiyle vergilen-

dirilmektedir(74).
Lüksemburg'da vergi tarifesi
oranl2ırda

22 dilimden

oluşmuş

artan

Lüksemburg:':da ücretler ve
kesi:-:tisi

VRrdır.

Hastalık,

durnnlar nedeniyle

0'c1arı

oranlı

maaşlar

doğ;vm,

%57'ye varan
bir tarifedir(75).

üzerinde vergi

i:;;sizlH:, kaza gibi

verilerı yardımlar dışında,

(72) Inventaire des
(73) Avrupa Ekononik

İmpôts,

eski veya

a.g.e., s.49l.

Topluluğunda

Uyp,ulanan Verp.;iler,
İktisadi Kalk:ı:nma Tesisi, İstanbul, 1967.

(74) I-IASI/:i=rs, a.g.e., s.l34.
(75) JACOTIS, a.g.e., s.L-34.

4.,...
,O

yani tüm üc:::etliler bu
sız

bir

kesinti

kesiı'.tiye

~.~

ba~~:ı:n~

elde edilen geli:;:-le:;:- için de

e~."ce~:lilü:: kosasından
söz~:onusudur.

k.r:-ıc;:;

tabielirler.

Bu kesintiler

c~:elir

ve::'gisi

adı

'

altında kayna~ından yapılır(76).

Tahvil faizleri ve
nihai vergiye

yansıtılmak

Lüksemburg'da
gilendirme biçimi
payı

%15

üzere, gelir vergisi

ora:·:ında,
adı

altında

yapılmaktadır,??)

vergi kesintisi

net kar

k~r paylarından

şirket

vardır.

kurum

yöneticilerinin özel bir ver-

İşletme

yöneticilerinin

tarafından kayrıakta

yıllık

tevkifat yoluyla

vergilendirilir.
Tam mükellefler için oran %25'dir. Eger vergiyi
şirket

öderse bu oran %33.3;i'e

çıkar.

JJar nükellefler içj.n ise %33.52'dir.

Kı...ı..ru:r:ı tarafın-

dan·ödenirse %50o42'ye çıkar(78).

2.

Ortaklıklar

Sermaye

Vergisi

şirketleri,

kooperatj_fler, k3r

yen kurumlar, din.i kurumlar, kamt:.
luşlar,

yardımlaşma

yarırın.a

dernekleri, kamu hukuku

( 76) Inven.taire des

İmpôts,

a.goeo, s.493.

(77) I· :ventaire des

İr.ıpôts,

a.g.e., s.494o

(78) Inventaire des

İmpôts,

a.g.e., s.498o

amacı

gütme-

fonlar ve kurutarafından
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tüzel

lci]ili~:

tanınmış

ve ticari

sınai

işletrcıeler

bu ver-

aktifle,

so~undaki

ginin mükellefidirler(79).
Faaliyet
net aktif

d~~eoinin başındaki ~et

arasında:ci

net k§r vergilendirilebilir kurum

kazaneını oluşturnaktadır(D~nem

kurum

değerlerin

ise kurum

kazancına

içinde

işletmeden

eklenmesi, eklenen

kazarıcından düşülmesi

çekilen

değerlerin

gerekmektedir).

Gelir vergisindeki indirilebilir harcamalardan
sigorta

şirketlerinin

ihtiyatları

ile kooperatifierin ve
ıeri~e

ayırdıkiarı

Dar

-r·(SO)

,.~ r~eı~tc:ır'J
ı·. _.J....._,:,l
''........ _ (

tarım

Lüksemburg 1 da

yalnız

•

d~neminin

vergi

peşin

biti:':lirıden

~deme lerinde,

uygular:~ası vardır.

bir ay sonra

işletmelerin

~denecek

yurt içindel=ci ve

tüm gelirleri vergilendirilir. Verginin temel

(79) Inventaire des İmpets, a.g.e., s.495.
(80) Inventaire des
ili\SKİNS,

gelir
Veroları

yansıtılır(Sl).

Tam mükellef

(81)

kazan_dık-

kaynakta tevkifat yoluyla vergilendi-

vergisinde oldu{:':u gibi

nihai vergiye

gelirler

kooperatiflerinin üye-

LW::sembure; 1 da ku_rumlar vergisi

gilendirme

ayrılan

risturnlar indirilebilir.

mükellefler

ları gelirL~rinden

l

bazı

için

başka

İmp8ts,

a.g.e., Sol34.

a.g.e., s.496.

dışındaki

oranı %40'dır.
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Fakat bu üF::ede, %20 ile %40 a:-asında artcmora;:.lı \:ı.:ru..':l.lar
vergisi tarifesi

ı.::.:rgulanmaktadır(82).

VII. DAl'Jİr.1fu.'1I<A'DA GELİR ÜZSRİ?JDEN ALI~iMf VERGİLER

ı.

Devlet Gelir Vergisi

aşaBıda yazılı

Danimarka'da

konu ve

kişiler

tam

mükellefiyete tabidir:
i. Danimarka'da ikamet eden gerçek
ii~

yurt

Son 4

yıl

dJ.şına gitmiş

ödediğini

kişiler,

içir1de Danimarka' da ikamet eelerken
olan ve

başka

'o ir ülkeye gelir vergisi

isbatlamayan kimseler.

iii.<Danimarka'da ikamet etmekle birlikte en az 6
aydır

Danimarka 'da

otur:·ıakta

kısa çı}aşlı ayrılışlar

iv.

dikkate

alınmaz).

Yul;:arıdaki fıkralar dışı:1da

Danimarlcn 'da

kayıtla

marJca uyrvl<::lu

v.

olanlar( tn til ve benzeri

gemilerde

çalı:;ıan

l;:almakla birlikte,
veya oturan Dan i-

};:iş il er.

Yukarıdaki fıkralar dışında

ülkeyi temsil eden Danimarka

(82) JACOBS, e.g.e., s.L-29.

kalan ve yurt

uyru(~undalci

t:işilerle

dışında

bunlarla
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birlikte

ynşayar:

vi.

e şler ve 18

yaşından

Danimar~;:a yasalnrına

çoctı2<:lar.

göre yönetilen tereke (8 3).

Devlet Gelir Vergisinde, gerçek
gelir üzerinden

kişisel

bir indirim

olara'!-c,

indirim

miktarı

kisıisel

küçük

~işiler

yapılır.

için safi

l983 1 de genel

19.200 DKR.'idi. Bu indi-

rim, evli emekliler için 20.900 DKR.'dur. J3ekar emekliler
için ise 38.300 DKR. olarak
rında

ise 48.000 DKR.

yıllık

belirlenmiştir.

indirim

Miras durumla-

uygulanmaktadır(84).

Bu vergide evli erkek kendi geliri ve
tople.mı

eşinin

geliri

üzerinden vergiye tabi tutulur. Bununla birlikte,

kadının aşağıda

belirtilen türde gelirleri

ayrı

vergilen-

cliril~Je:ctecl ir.

i. Üçüncü

şahıslar

için görülen hizmetler

karşılıttı

elde edilen gelirler,
ii.
iii.
iv.

İşsizlik tazminatı,
Hastalık

İş

ödenekleri,

göremezlik gelirleri,

v. Vergiye tabi emekli ve sigorta

aylık

ve gelir-

leri(85).

(83) Bil tekin ÖZDEI'ÜR, Daıü·,narka Vergi Sister:ıirün Ana Çizgileri, Maliye Tetkik Kurulu Yayını, Yn.No.205, 1979,
s.ll.
(84) Inventaire des
(85)

ÖZDE:'.:İH,

İmpôts,

a.g.e., s.l2o

8.g.eo, s.58.
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Çoct~ların

İşveren
el:le.~clilik

geliri

yapmai·:tadır.

aynı

veya idare, ücretler ü:3erircden,

aylıkları

vergi(A) diye

olarak vergilendirilQektedir.

ayrı

gibi di(;er

adlandırılan
Bağımsız

bazı

zamanda

gelirler üze!'inden

bir geçici vergi kesintisi

bir faaliyetten, servetten gelen

gelirler üzerinden vergi(B) diye
vergi, vergi beyannamelerine

adlandırılan

dayanılarak

geçici bir

tahsil edilmek-

tedir.
na~ıtılan k~r payları

tabi

%30

oranında peşin

vergiye

tutulmalttadır(86).

Verginin
İlk

oranları şöyledir(87).

111.300 DKR. için %14.4

S08ra gelen

71.300

%28.8

kalan miktar

%39.6

Tereke gelirlerinden gelir vergisi %40

oranında

alırı..maktadır (88).
Karların dağıtılması durwııunda katılımcılar,

kisüler için
lir. Kar

uygula:~an

payının

yasalara uygun olaral·::

gerçek

vergilerıdiri

kururn.lar vergisi olarak ödenen

miktarını,

gelir vergisinden mahsup edebilir(89).

(86) Inventaire des

İmpôts,

aog.e., s.59.

(87) JACOBS, a.g.e., s.D-3.
(88) Inventaire des

İmpôts,

a.g.e., s.60.

(89) ÖZDE:ÜR, a.g.eo, s.8.

.
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Da~imarka'da

işletmelerde

çalışanlara da~ıtılan

hisse senedi ve tahvillerin özel bir vergilendirme biçimi
vardır.

Verginin mlikellefleri,

çalışanlara

hisse senedi

payı ~ağıtan işverenlerdir.

veya tahvil biçiminde kar

Her

bir hisse senedi ve tahvilin 200 DKR.'nunu geçen gelirlealınır(90).

rinin %5ü'si vergi olarak

2. Denizcilerin Gelir Vergisi

Verginin mükellefleri, Danimarka tabiyetli gemilerde milli ve

milletlerarası

ile

bir ülkeye

yabancı

letmecinin
kay:~,aktan
alınır.

kiraladığı

ticaret yapan deniz

kayıtlı

gemilerde

zaman

yapılır.

Verginin

oranları

aşağıdaki

Danimarka'lı

çalışanlardır.

bir

iş-

Bu vergi

tevkif usulüyle gemicilerin ücretleri üzerinden

Verginin tahsili her

çıkıldıgı

ancak

adamları

ayın

sonunda veya gemiye

indirimler

yapıldıktan

sonra

gibidir(91):

Finlandiya'da Danimarka'da
İsveç'de yerlesik olanlar:

İzlanda'da

ve

Dit:erleri

10.320 DKR.'lu.l: 1. dilim için

%38

6.880 DKR.'luli:: takip eden dilim için %60

%57

Bunun üzerinde

%67

(go) Irnrentaire des İmpôts, a.g.e., s.64.

(91) Inventaire des

İmpôts,

a.g.e., sQ66.
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3. Beleeliye Gelir Vergisi
l\IU:-:cllefler vergiye ta bi
belediyelere de gelir vergisi

üzerir-.clen

gelirle:~i

öde~ek

zorundadırlar.

ayrıca

Bu

vergi hem tam mUkellefiyete hem de dar

r:ı~lkellefiyete

bütün

belediyeden beledi-

yeye
ora~ı

ödenir. Verginin

kişilerce

farklılık

1978

gösterir.

yılı

Örneğin

oranı

tabi

Kopenhag Belediyesi bu

için %24.2 olarak tespit

etmiştir(92).

4. Kent Gelir Vergisi

Tam milkellefiyete tabi
gisi
ginin

dışında,

ora~ı

ayrıca

kent

kişiler,

belediye gelir ver-

bir de kent vergisi öderler. Bu ver-

~eclislerince sapta~ır(93).

5. Dini Vergi

Kiliseye

bağlı

belediyeden belediyeye

olanlar

ayrıca yıllık

de~işmek

üzere %l'i

gelirlerinin
dolayında

bir

kilise vergisi öderler. Kiliseye üye olmayanlardan böyle
bir verginin

alınması

sözkonusu degildir(94).

(92)

ÖZDET.IİR,

a.g.e., s.6.

(93)

ÖZDK:İR,

a.g.e., s.6.

( 94)

ör?TYr,l
•c.u-'J.:J_, ___

-t n,
' a.g.e., s.6 •
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6. Özel Gelirler Vergisi
Devlet gelir vergisi ve

ktı.rumlar

versisi

r:ı:_~~:elle::'-

leri bu verginin de mükellefidirler.
Özel Gelir Vergisi kapsamına girecek gelirler genel
aşağıdaki işlem

olarak

ve faaliyetlerden

kay:-:aklanır(

95):

i. İşıetmeye dahil gemilerle bizzat işletmede kullanılan
doğan

tesislerin, makinelerin ve

kar ve zararlar,
ii.

A~ortismana

rinin ve benzeri
iii.
iv.

tabi

inşaatların,

yapıların

sağladığı

kooperatif

Payların,

hasılat

hasıl

veya

payları

baglı

alt

tesisle-

yapı

karlar,

Taşınmaz malların satışından

pay senetlerinin ve bunlara
ye

teçhizatın satışından

abone

saglanan karlar,
ve benzerlerinin,
haklarının,

karlarının satışından sa~lanan

tasfi-

karlar veya

olan zararlar,
v.

İşletmeyle

ilgili vasiyetnamelerden dagan kar ve

zararlar,
vi. Patent

hakları,

yazar ve

rün ço{;al tılması

hakları,

desen ve alarnet i farika

gibi devri zamanla

sanatçıların

sınırlı hakların satışından

ve zararlar,

a.g.e., s.9.

eserlerihakları

do2an kar
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vii. Kira, kiralaoa ve
::::özlei]:-:ıelcr F7arı::".ca

bir

te~ettü konuları

hekkın

ile ilgili

dev:-inden se{:la:'lan k2r ve

za:..~arlar,

viii. Bir
hakların

ya da bayilik ve benzeri

görevde~ ayrılık

devri

~edeniyle

ix. Mükellefin

alı~an

tazminatlar,
jubile gibi özel

işvereni tarafından

bir neden ile ve bir defaya özgü olmak üzere verilen aroağan

ve ikramiye
:c.

tazminatlar ve

Bazı

Özel

niteliğindaki

geli2..~1er

sitte ödenir. Verginin

oranında

Kı.u'tınlar

ayın

kasım

tarih-

20'sine kadar, Uç tak-

tahsilinelerı

6.000 DXR.'luk bir indirim

7.

benzeri kazançlar.

tazrrıinat

vergisi, eylül, ekim ve

lerinde olmak üzere, en geç

nen gelir %50

ödemeler,

önce özel gelirlere

uygulanır.

Daha

sorıra

belirle-

vergilendirilir(96).

Vergis i

Danimarka'da belediyeler, kurumlar vergisi gelirıerinden

3/20

ora;n,ırlda

ı:urumlar

abıaktadırlar.

pay

vergisinin mükellefleri

i. Tam mükellef kurumlar
a. Hisse senedi

(96) Inventaire des

aşağıdal;;:i

şu şe h: i l de

şirketleri

İmp6ts,

a.g.e., s.72.

gibidir.

sıralana bilir:
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b. Kooperatifler
c.

Alış,

ve üretim birlikleri

satış

d. Sigortalar
e.

Di~er

bir bütçeye sahip
f. Tasarruf
ii.
muş

Yukarıda

olanlar,

şu

kuruluşlar

sandıkları.

belirtilen

şirketlerden dışarıda

kurul-

durumlarda verginin mükellefidirler:

ao Bir Danimarka

işletmesi aracılı~ıyla

faaliyet gösteren veya ekonomik bir
Danimarka

ba~ımsız

gruplar, fonlar, tröstler ve

işletmesi

işletneye

herhangi bir

daimi bir

veya böyle bir

aracılığıyla katılan

işletmenin kazancına

ekonomik

biçiJ.ı.ıde

katılan şirket

ler.
b. l'lalik,

yarı

malik veya yararlanma

halekı

olarak Danimarka' da bulunan bir gayrimenkul ün

salıibi

geliri'ı.i

elde edenler.
c.

K~r payı

elde

d. Danimarka'da
yüklen~nlerinden

ede~ler.

gerçekleştirilen

çalışmalardaki

ticret ödemesi elde edenler(97).

Olajan vergilendirilebilir Gelir, devlet gelir vergiSi'··.in, gerçek

kişiler

olarak belirlenir.

(97)

Inve:1tc:ıtre

des

için uygulanan

Ola~an

hül-:ürıı.lerine

uygun

celir, özel celirler vergisine

İmpôts,

a.e.e., s.74.
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ili::,ı ~in kan-:_~.n h:.U:Ur:ılerine

uygu"', olarak

hescı.planan

belirle-

nen özel geliri de kapsar.
Verginin

oranı

%50'dir(98l

VIII. İNGİLTERE' DE GELİR ÜZERİNDEN ALIN..'ı.N VERGİLER

ı.

Gelir Vergisi

İngiltere'de

eden gerçek
edilmiş

ik§met eden veya buradan gelir elde

kişilerin,

bütün gelir

gelirleri, kabul

edilmiş

unsurlarından

elde

indirinılerinin dışında

gelir vergisine tabidir.
Bek§rlara, evlilere,
lara., yeni d:.ü

l:almış

vardır.

belirli bir

Ayrıca

yalnız yaşayan

körlere öze;ü indirimler

kadınlara,

yaşı

geçmiş

ler için devletçe özel indirimler
emeklilik sistemlerine
hın alımı

ve d2r gelirli

öngörülmüştür.

ödemeler ve

asıl

kişi-

Tanınmış

ik§metga-

için saglanan yararlar da indirim nedenleridir.

İngiliz

vergi sisteminde

oldu~u düşüncesi
nından

yapılan

anne veya baba-

kadının kocasına baglı

hakimdir. Koca, ortak gelirlerinin beya-

sorumludur. Çocuklar, kendi gelirlerinden

ayrı

reyler olarak vergilendirilir(99).

(gB) JACODS, a.g.e~, s.D-1.

(99) J.A. ~CAY-E.A. KİNG, The J3ritish Ta:::: Svsten, B.3,
Oxford University Press, New York, 1983, s.25.

bi-
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İngiltere'de

Maaç, ticret ve

emeklili~

yıl

kif edilir. Eali
5

ocak

İlk

tev-

kay~akta

yılın

talcsi t vergilendirw.e

ikincisi ise, takip eden

ayında,

Ocak

ayında yapılmaktadır.

ayında yapılan

geliri için ödenen vergidikkate
Verginin

İlk

yılın

öde2ede

temmuz

geçmiş

alın..ınaktadır(lOO).

oranı,

16.200

~

%30

Sonra gelen

3.000 ii

%40

Sonra gelen

5.200 ii

%45

Sonra ,:;elen

7.500 ii

%50

Sonra gelen

7.500 ii

%55

40.200 den

verGi

6 nisanda baJlar ve takip eden

taksitte öde·:ektedirler.

yılının

yıl

öd2~eklerinde

sona erer. Mükellefler gelir vergilerini iki

nisanında

eşit

gelir vergisi yıllık olarak alı~ır.

% 60

fazlası

biçimindedir(lOl).

2. Kurumlar Vergisi

İngiltere'de

ketlerdir.

Şahıs şirketleri,

oluştı..u·dulcları

kuki

l::j_şili[::i

dir. J)ar

olmayan kurumlardan

r:ı.ükellef

JACOJ~S,

yerel otoriteler ve

şir

bunların

kurumlar hariç olmale üzere sendik.''.1ar, hu-

kurumlar

(100) Inventaire des
(101)

kurumlar vergisinin mükellefleri

oluşan

İngiltere'deki

İmpôts,

a.g.e., s.V-5.

birlikler dahilfaaliyetlerinelen

a.g.e., s.577.
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elde

ett:L~:leri k~rlardan dolayı rı_ülcellefti:-ler(l02).

Verei

daL::ı tılan kfır payları dı,] ında

üzerinden

kazancı

alınmaktadır.

İşletme ihtiyaçları

ve

için kabul

bazı yatırım türlerinde(örneğin

amortisman

ı..ı.ygulamaları

Stoklardaki

değer artışı

İng il ter e'

kı.ırurı

bütün

olarak

edilmiş

harcamalar

makinalar ve ekipman)

çeşitli

indirimler

vardır.

için özel bir indirim vardir.

de kurumlar vergisi ··mükellefleri pe ş in

vergi öde-sektedirler. Bu mükellefler vergilendirme dönemi nde ortal·::larına dağıttıkları kar payının 3/7 'sini peşin
vergi olarak ödenektedirler(l03).
Kur"Lınılar

vergisi

oranı

1987

yılında

sermaye sirketlerine
%30 kurumlar vergisi
~

mal.:::tadır

o

Yıllık

%35'dir. Küçük
oranı

uygulan-

geliri 100. OOO:E ve daha az olanlar küçük

şirket sayılır(l04).

IX. İRLAliDA'DA GEIJİR ÜZERİJ'TDEN ALINAN VERGİLER

ı.

Gelir Vergisi

Verginin mükellefleri ikametgahları tr landa' da olmale

(ıo4)

Inventaire des

(103)

HAm~INS,

İmpôts,

a.goe., so2l0.

(104) JACOES, a.g.eo, s.V-13.

a.c.e., s.580.
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koşuluyla

bütün kiçiler(gerçek

şahıs şirketleri~in

sızın İrlanda'da

kişiler,

tüzel

üyeleri) ile ikametgah

kişiler,

şartı

aranmak-

gelir elde edenlerdir.

Vergilendirilebilir gelir 4 kategoriye

bölünmüştür

(105).
Şedül-C:

Devlet

fonlarından

ve

diğer

kamu birlikle-

rinden elde edilen faiz •. v.b.
Sedül-D: Bir ticari, mesleki veya serbest meslek
faaliyetinden gelen gelirler ile

bunların dışındaki başka

herhangi bir kategoriye dahil olmayan ve herhangi bir
muafiyete konu olmayan her türlü kazanç ve yararlar.
Sedül-E: Emeklilik
ücretli

işten

aylığı

dahil olraak üzere bir

elde edilen gelirler.

Şedül-F:

Dağıtılmış k~r payları.

Vergiden

bazı

indirimler

yapılabilir.

Bir ticari ve

serbest meslek faaliyetinden gelen gelirlerde, genel bir
yör:~tem

olarak

ti.i-.-ıüyle

ve sade c e bu faali:retler iç in

yapı

lan Giderler, amortismanlar ve zararlar indirilebilir.
Ücretliler için ise
leşmesi

yalnızca

bu ücretli faaliyetin gerçek-

için gere1:li olan giderler indirilebilir.

kişilere

bekarlar,

özel bir
dtıllar,

takım

indirimler

evliler,

(105) Inventaire des

öngörülmüştür.

bakır.ııyla

İmpôts,

Ayrıca

Özellikle

;yükümlü duran çocuklar

a.g.e., s.376.
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durumunda, tek
körler, 3.

başına

kişilere

çocur;u:ıtı yetiştirme~-:

yardım etme~c

zorund2,

zorunda olanlar,
iç in.

olarılar

Kaynakta ,tevlcif usulüne tabi olarak vergilendirilen üciç~n

retliler

5ngörülmüştür.

özel bir indirim

yaş

65

ve

!

üzerindekiler ek bir indirime sahiptiro Belirli
altında

hayat

gerçek

sigortası

için

kişiler

primleri,

hastalık

sigortası

sağlık harcamaları

koşullar

primleri,

indirime tabi

tutulabil ir.
Evli çiftler

aşağıdaki

üç sistemden birini seçebi-

lirler(l06).
i.
ii.
nın

Ayrı

vergilendirme,

Eşlerin birleştirilmiş

gelirleri üzerinden koca-

vergilendirilmesi,
iii. 2'ci

şıkkın

seçilmesi halinde

(ii 1 de öngörülen vergilemenin

ayrı

verc;ilendirme

eşler arasında dağılımı).

Bir evli çift için kabul edilen indirj_m
bek~r

için kabul edilebilenin 2
Vercinin ödenmesi

maaş

miktarı,

katıdır.

ücret ve di(;er

bazı

gelir

kategorileri için kaynakta tevkifat biçimindedir. DiJer
gelirler için ise vergi

yılı

içinde 1 ekimde ödenmekte-

dir(lO?).

(106) Inventaire des İmpöts, a.g.e., s.377.
( 107)

HAS=~İNS,

a. g. e. , s. 100.
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Vergi

oranlarda

aşa2ıdaki

Evli çiftler
İlk

g.ooo

gelen

Sonra gelen
fazlası

2.

IR~

o.m:ellefler
4.500

IRfı

%35

2 .. 800

%48

14.600

7.300

%60

Vergisi

İrlanda' da k~.ı.rumlar
biçimiiıde

Vergi

DL~er

5.600

Kur~wlar

veya kurum

alınnaktadır(l08).

oluşmuş

birli...zlerdir.

dağıtılan k~r payları

dönem2.nde elde eelilen tüm

bir muhasebe

dışında

kazançlardır(uzerinde

bina

edilebilir arazilerin devrinden elde edilen deger
hariç olmak üzere de::,·er

artışları

kurur,1lar bu vergiye ancak
ya da

şuoe aracılığıyla

yalnızca

bunlara

değer artışları

baGlı

şirket

vergisinin mükellefleri,

inşaa

artışları

dahildir). Dar mükellef

İrlanda' da yerleşilc

faaliyette

bulınınaları

bir ajans
halinde,

olarak elde edilen gelirler ve
inşaa

nedeniyle tabidirler(Üzerinde bina

edilebilir arazinin devrinden gelen

de~er

artışları

hariç

olmak tizere)(l09).
Faaliyetin

gerçekleştirilmesi

için

yapılan

ler indirilebilir.

(108) JACOBS, a.g.e., s.I-38.
(109) Inventaire des

İmp6ts,

a.g.e., s.380.

gider-
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Ktı.rtmlar
ı.

vergisi i:ci

eş

it

ta~si tt e

öden.me'.·:tedir.

taksit ntiliasebe döneminin bitisinden itibaren 6 ay

içi~de,

diJeri 9 ay içinde ödenir(llO).
İrlanda'da kurturılar vergisi ora:-u %50'dir. 35.000

ster.linden az geliri olan kurumlara %40 olarak indirimli
oran

uygulanır(lll).

X. YmTAiifİSTAN'DA GELİR ÜZERİN'DEN ALIHA.l"J
. VE:aGİLER

ı.

Gelir Vergisi

Yun2.nistan'da gelir elde eden milliyeti,
ne olursa olsun bütün gerçek

kişilerdir.

Ayrıca

ikametgahı

yurt

dışın

da elde ec1ilen gelirler için milliyeti ne olursa olsun
ikametgahı

Yunanistan' da olan

n.istan ile

yabancı

devletler

vergilemeyi önleyici

andlaşma

bütürı

gerç el:

kiş il er,

arasısda imzalarımış

hükümleri

saklı

Yuna-

çifte

kalneJ: üzere

verginin mUkellefidirler.
Gelir vergisinde safi gelir 'l5.zerinden
lif vergiler

(110)

alınan

mul1te-

aşa~ıdaki şekilde gruplandırılmıştır(ll2).

HASKİNS,

a.g.e., s.lOO.

(lll) JACOBS, a.g.e., s.I-37.
( 112) Mehmet
Kurulu

A:~lTAlTSU,
Y2.yını,

Yunan Vergi Sistemi, Vb liye Te tk ik
Ya.1Jo.57, Ankara, 1956, s.3.
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A Grubu: Eir.alardan elde edilen gelirler
B Grubu: Arazi

kirosından

c

Grubu: Menkul

D

Grubu: Ticari ve sina i

elde edilen gelirler

kıymetlerden

elde edilen gelirler

işlerden

elde edilen kazançlar

E Grubu:

Ziraı

kazançlar.

F Grubu:

Aylık

ve ücretlerden elde edilen gelirler

G Grubu: Serbest meslek ücretlerinden elde edilen gelirler.
Ayrıca

sentetik vergi ilave bir nükellefiyet olarak
ikamet eden veya

Yuna~istan'da

dan beri
veya

Yunanistanıda

dıs;ında

yukarda

oturan

altı

aydan fazla bir zaman-

şahısların

Yunanistan içinde

kaynaklardan elde etti::leri

sayılan

safi gelirlerin

toplamı

üzerinden

Vergiden

yapıları

indirimler

alınmaktadır.

toplamını

şu ~ekilde

sıralayabiliriz(ll3):

i. Mükellefin toplam
tiü)·::ellefin kendisi için
H'

.

J.-JŞl

için

geliri~den yapılan

indirimler.
20.000 DR.

yılda

20.000 DR.

yılda

ı.

ÇOClLl.c

için

yılda

15.000 DR.

2.

çocu~:

için

yılda

15.000 DR.

3.

çocı.ı.k

için

yılda

25.000 DR.

3. çocuk üzerindeki her çocuk j_çin

yılda

(113) Inventaire des !mp8ts, a.g.e., s.206 •

.

35.000 DR.
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MUkelleile birlikte
·"
d ı·::er

ı~-;
'"' •
,,_,_,Jı

ilaç içi_n

l

·

erın

yaşayan,

he'"'r b ırı
· · ıçı>:1
· ·

yapılsn

yı

ld a 15.000 DR.

ho.stat~~e

harcamalar;; devlete ve kö,;:ü::üere

ve

yapılan

hibeler, sigorta kasalarına yapılan zorü':l.lu aidarlar ile
yasa ile

belirtilmiş

ii. Vergiuan

harcamalar indirilir.

yapılan

indirimler:

Vergilendirilebilir geliri olmayan
ı.

çocul·~

eş

için

4.800 DR.

için

6.500 DR.

2. çocuk için

8.000 DR.

3. çocuk için

9. 500 DR.

4. ve üzerindeki her bir çocuk için
Ayrıca

likte

mükellefin

yaşadığı

her bir

bakınakla

kişi

20.000 DR.

yüL:ü:·,:lü olcl.u::u ve bir-

için 2.000 DR. indirim

Evli çiftler gelirlerinin ortak bir
verirler. Bu:nm üzerinden vergi
Her

eş

gelirine uygun

ke~1di

sorvr.rıluduro

Eşlerden

ayrı

düşen

'tardıro

be:rar~nar.ıesini

olarak

hesaplanır.

verginin ödenmesinden

birinin negatif geliri,

diğer

eşin

geliriyle telafi edile·:nez ....
18

yaşından

rine el:lenir.
mişse

küçük

Babası

çocu~un

yoksa veya

geliri
babalık

babasının
ha:ckını

geli-

kaybet-

annesinin gelirine il§ve edilir(ll4).
Mükellefler mart

ayında

başlamak

üzere 10

(114) Inventaire des İmpôts, a.g.e., s.207.

eşit
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pe~in öde~e

taksitte

d::qa::ıl.::ırc>k

yaparlar. Bu geçen

yılın

hesap edilen verr:iden, kay::a:,:tan

o

g i~1iYJ. düsülr.ıesivle
hesaplanır.
u
~

edildikten sonra kalan miktar 6

vılın
'

"-'

eşit

gelirlerine
ı:esilen

ver-

verc::isinden
ma:1sup
..._.

taksitte ödenir(ll5).
i

Verginin m:ik tarı,

kişisel irıdir:imler yapıldıktan

sonra, %10'dan %63'e varan oranlarda 18 dilimden
hesaplanır(ll6).

bir tarifeye göre

2.

olı..:şmuş

Yunanlı

Gemicilerin Gelir Vergisi

Vergi geminin

ve

yaşına

tonajına

uygun bir oranda

alıt:ı.ır.

Vergisel yükümlülül-\: gemi sahibine aittir.
zamanda yerli veya

yabancı

bir kururavn

.}·pone-r~
. . . ..L' Yunan tersanelerinde
li~inden dolayı,

yapılmış

Aynı

veya aksi-

ortağı

bir geminin sahip-

gemicilik faaliyetinden gelen

k§rlarından

vergilendirilirler.
:Bu verginin

uygulacması

sınıflandırıl~ıştır(A

için f:eniler iki kategoride

ve B). (A) kategorisindeki gemiler

icin venü,
öo.ene tarihindeki resmi defi;er
u
.... _
~

karsılı?ü
.J

........

teme-

linde sterlin veya dolar olarak, (B) kategorisindekiler
ise drahm.i olarak ödenir.

a • g • e • , s • 90 •

(116) JACOBS, aog.e., s.G-30.
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3. Tilzel

Kişiler

Vergisi

Yunanistan'da tüzel ki7iler gelir vercisinin mükellefleri, milli

a:ıo::ıim şirketler,

işletmeleri,

belediye

bunların

federasyonlar, faalivetlerini
t,.

kar

yabancı,

tüzel

Yurıcmistan

'da cesitli sirket
.,)

,j

.,)

kuru...'TI.lar, kar

amacı

özel hukuk veya kamu hulr::uku

kişileridir(ll7).

şirketler

Milli anon:im
dışında

Yunanistan 'da veya y-urt

elde ettikleri net [elirleri üzerinden vergilen-

dirilir. :Bu

kı..ı.rumlar

kurul ı:. üyelerine
rından

güden devlet ve

o lı...ş turduklar ı b ir li~\: ve

biçimlerirıde gerçe}:leştiren yabancı

gütmeyen milli veya

a:r:ıacı

V

e

sadece, hiçbir biçim
katılımcılara

vergilendirilirler.

üyelerine

da~ıtılmış

diğizaman

anonim

Dagıtılmamış

Katılımcılara

yönetim

l:ezançla-

c,a~;ı tılmm::~ış

karlar, hesaba

şirket

altında

ve yönetim

geçirildi~i

ınırulu

veya öden-

tarafıYJ.dan vergilerıdirilir.

karlar anonim

şirket adına

%45

oranında

vergilendiril:r:ıektedir(llB).

Da~ıtılmış

adl'lB,

ödendiği

karlar, bu geliri elde eden

kişinin

ve hasaba geçirildi[<i zaman vergilendi-

rilir.

(117) Inventaire des

İmp8ts,

a.g.e., s.208.

(118) Iı-:ı.ventaj_re des İmpôts, a.g.e., s.208.
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Beledi~relere
r:ıel,::;r,
nındo

.-,_et

to]lcım

ve devlete ait, kar

k.3rlarından aynı

n:ncıcı

·;üden

işlet-

oranda, ;yat-:i %Llr5 o ra-

vergilendirilr:ıektedirler.

Yunanistan'da veya yurt dışıtida kurulmuş kooperatifler ve bunlara ait birlikler
miş

kar, üyeleri

tarafından gerçekleştiril

arasında paylaştırılmış kısımları

tutulmak üzere vergilendirilmektedir.
karlar %30
ise %25

oranında,

oranında

tarım

Dağıtılmamış

ve zenaatkar kooperatifleri

kurumların

vergi

oranı

Verginin ödenmesi, gelir vergisinde
peş;in

ödemeler 8 taksitte

Yunanistan 'da

ınırumlar

(119) Inventaire des
TTA"''r-'-ı-Q
J:j_
·

ux"J_

·Jo,

İmpôts,

a. c;. e., s. 90 •

(121) JACOBS, a.g.e., s.G-29 .

...

%45'dir(ll9).
olduğu

gibidir.

yapılr:ıaktadır(l20).

vergisinin genel

%49 1 d'LU'(l2l).

( 1 20)

bu

vergilendirilmektedir.

Dar mükellef

Sadece

hariç

a.g.e., s.209.

oranı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE İLE AVRITPA TOPLULUuU ÜLI(ELERİ ARASINDA
GELİR ÜZERİ~JDEN ALDLI\.N VERG İLERİN
KARŞILAŞTIRILJ:-.':l.ASI

Avrupa
alınan

Toplı.üuC·u'

VE ÖNER.İLER

na üye ülbüerin gelir üzerinden
özellikleriıJ.i

vergilerinin genel

ortaya koyduktan

sonra, Türk Gelir ve Kurumlar Vergisi ile bj_r
ma

yapr:ıal-:

gerelo:ıektec1ir.

üyeliği:.

ye'nin A.T.'ye tam
Vergi

Çünkü öt:ümüzdelc i

Polj_tikasım_n

hukuki

Bu dnrumda vergi koymak,

karşılaştır

yıllarda

Türk i-

gerçekle;"}irse, A.T. hu.kuku Türk
kay~akları

kaldırmak

arasına

veya vergi

girecektir.

mevzuatında

det;i:::H::lü:ler yapmak yetkisi sadece Türkiye Cumhuriyeti
karar

organlarına

rının

iradesinden de etkilenecektir.

özgü olmaktan

çıkıp,

Topluluk organla-
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I. GELİR VERGİSİITİ:r:T K&L?.0ILA~iTIRIL1,~ASI

ı.

Gelir Vergisinin Vergi YQ~Ü Açısından
Karşılaştırılması

A. T. ülkelerinin gelir vergisi yükleri

incelenece~c

!

olursa, kendi

aralarındaki farklılıklar

Örneğin 1985 yılı rakamlarıyla,
olduğ\.ı:.

ülke Danimarka, en

vergi yükünün en

düşük olduğu

Vergi sistemlerindeki
bu durum,

belirlenecel-:tir.

ülke ise Fransa' dır.

farklılıklardan

kaynaklanan

ilk bölümünde, her eko::.ominin kendi

çalışmanın

yapısına bağlanmıştı.

Bir

diğer

nokta ise, "vergi zihni-

yeti 11 nin vergi sistemleri üzerinde kayda
lar

ağır

değer farklılık-

oluşturabileceğidir.

İtalya'da

örnesin, Fransa ve
masına

geç ve eksik olarak

yatmaktadır;

çünkü, Latin

.dairelerinin özel
lerji

menşeli

sahalarına

duymaktadır.

L~tin

vergi hükümlerine, çok
sahip

geçmiş

gelir vergisi uygula-

olmanın

nedeni, burada

bu ülkelerde halk, vergi

girmesine

karşı

fazlaca al-

ülkeleri için tahammülü

gelişmiş

devlet ve vergi

İngiliz ve İskandinav halklarının

imlcansız
a~'llakına

hayret edilecek

bir disiplin içinde riayet etmeleri de, vergi sisteminin
geniş

ahlakına ba(;lı

ölçüde vergi

oldu(;unu gösterir (122).

Türkiye'deki vergi yükünün A.T. ülkelerine göre
daha

( 122)

düşüJc oltıasını

SCHl\ıÖLD>:RS,

ise

aşa{;ıdaki

a .g. e o, s. 290.

nedenlere bal;laya\Jiliriz:

TABLO
A. T.

ÜLKELERİNDE

VE

TÜHKİYE'

ı 96 5 _1_9]0

Belçika
Danimarka
Fransa
Almanya
Yunanistan
İrlanda
İtalya

Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
,.

İspanya

_19_7_2

DE

3

GELİR VEHGİSİNİN GAYRİSAFİ

1976

1977

1978

1979

1980

6.31 8.58 13.11 13.02
12.38 19.62 23.12 22.32
3.71 4.20 4. 56 5.00
8.20 8.78 10.79 11.09
1.50 2.45 2.27 2.47
4.34 5.71 7.94 9.01
2.98 3.03 4.40 5.36
7.56 7.18 10.69 9.91
9.30 10.12 11.80 11.67

15.25
21.80
5.20
11.82
2.86
9.20
6.23
11.34
11.60

15.40
22.25
s 16
11.28
2.97
8.99
6.63
11.44
11.78

15.77
22.54
5.12
10.87
3.30
9.30
6.91
11.00
11.94

15.37
23.55
5.49
11.26
4.13
10.89
7.97
11.30
12.03

~

.

YURT

İÇİ

HASILA.YA OHAlili

1981 _1982 __1983 - 1984 -l985
15.52
23.79
5.67
10.86
4.06
11.04
9.10
11.53
11.15

16.48
23.65
5.63
10.78
4.50
11.05
9.99
11.26
10.83

15.82
24.17
5.98
10.54
4.33
11.41
11.52
11.44
10.04

16.21
23.91 24.73
6.04 5.80
10.52 10.87
5.09
12.14 12.02
10.84
ı1.40

9. 49

9.00

İngiltere

2.11 1.97 2. 84 3.22 3.49 4.19 4.33 4.91 5.05 5.29 5.78 6.46 6.42
9.12 11.57 13.59 13.38 12.22 10.92 10.31 10.61 10.76 11.09 10.45 10.27 10.24

Türkiye

3.71

4.77

6.82

7.39

8. 50

8.95

9.25

9.44

9.52

8.81

8.11

6.33

5.29

Kaynak: Taxatj.on Countries OECD Paris 1987(KILIÇDAROGLU, a.g.m~,J.
-...'l

o
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i. Ülkemizde kişi başına düşen gelir çok dü9üktür.
Bu durum, gelirlerin
cek

ö~emli

bir bölümünün vergilendirile-

geli~ sınırının altında olmasına

neden

olmaktadır.

ii. Milli gelir arttıkça, nispi olarak artabilen

vergiler, gelir vergisi gibi beyanname üzerinden
artanoranlı

alınan

vergilerdir. Fakat, Türkiye'de toplam gelir

vergisinin ortalama %64'ünü kaynaktan tevkifat suretiyle,
ücretliler

ödemiş

bulunmaktadır.

iii. Türkiye'de milli gelirin %50 payına sahip bulu-

nan ziraat sektörü, politik sebepler
vergilendirmeye martill

dolayısiyle

ciddi bir

bırakılmamaktadır(l23).

Çalışmada amaçladığımız

vergi

karşılaştırmasını

yapmadan önce, gerek A.T. ülkelerinin kendi içinde, gerekse
Türkiye ile A.T. ülkelerinin vergi sistemleri
ekonomik, sosyolojik nedenlerden ileri gelen
gözönünde
deki

bulundurmamız

uyumlaştırmadan,

uygulanmasını değil,
yaklaşık

yükü

farklılıkları

gerekir. Çünkü vergi sistemlerin-

sadece,

aynı

kişilerin

ve

vergi

kanunlarının

kurumların

birbirlerine

düzeyde vergilendirilmelerini ve çok az vergi

farkları

Ayrıca,

çalışmanın

(123)

arasındaki

bulunmasını anlamamız

üzerinde

ilk böltimünde

Arıcan

durulması

gerekir.

gereken bir

belirtildi~i

başka

nokta,

gibi A.T. ülkelerinde

SÜRAL, "Türkiye ve Avrupa Ekonomik Toplulup;u
Ülk:.üeri Vergi Sistemleri Mukayesesi ve .Ahenkleştirme
Sorunu", VERGİ SORUJ\TLARI DERGİSİ, S.6, 1987, s.2l.
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uyumlaştırma çalışmaları

hemen hemen hiç

doku~ulmamış,

yo;::;unlaşılmıştır.

ilişkin

sırasında,

Bu anlamda,

bölümünde,

gelir vergisi

kurumlar vergisi konusunda
çalışmanın

gelir vergisine

uyuınıaştırma amacı gözardı

mevcut durum saptanmaya

alanına

edilerek

çalışılmıştır.

2o Gelir Vergisinin Genel Özellikler Açısından
Karşılaştırılması

Çalışmadaki

yararına
ğin

ülkelerin bir

gelir vergisi tahsil

Danimarka'da gelir vergisi

kısmında,

mahalli idareler

edildiği saptanmıştır.
çeşitlendirilerek

Örne-

kent

gelir vergisi ve belediye gelir vergisi, devlet gelir
vergisinin

dışında,

vergi sisteminde yer

almıştır.

Mahalli idareler, devletlerde tüm kamu hizmetlerinin merkezden

yapılmasının

çeşitli

bölgelerin

lanması

isteklerinin sonucu ortaya

layanlar
ayrı

tarafından

çeşitli

daha etkili

toplumsal gereklerinin
çıkmıştır.

oluşturulması,

ve

karşı-

Yarar

sağ-

karşılama olanağını

o toplum ihtiyaçda yaratabilir.

Yöresel gereksinme de artarken, ekonomik
hitmetlerin böylece

güçlüğü

bu hizmetleri yerine getirmek üzere

birimler, kurumlar

larını

veya

imkansızlığı

y<:ırarlanan

yöre

bakımdan,

bazı

halkının katkısıyla

yapılabilmesi sağlanmaktadır(l24).

(124) Gülay
ları,

ÇOŞKUN,

Devlet :Bütçesi, Turhan Kitabevi
Ankara, 1986, s.55.

Yayın
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Mahalli idarelerin gelir
sıı-::ılarırıdan

1985

bu

ya::~a tartışma

yılında çıkarılan

, tamemiyle beledi:relere

kaynaklarının temi~i,

ko :'ı us u

ol;-:ıu;::;tur.

olu-

Türkiye' de

kanunla emlAk vergisinin tahsili
bırakılmış tır(

yanısıra,

125). :Su Ö':.e:r:1li ge-

lişme

diter gelirlerinin

rinin

gerçekleştirilmesi amacında bü~~

belediyelere hizmetlebir ferehlama

sağlamıştır.

Bugün bütün
sistemini

gelişmiş

benimsemiştir.

ülkeler üniter gelir vergisi
yılından

Ülkemizde de, 1950

üniter gelir vergisi sistemi

uygulanmaktadır.

üniter sistemin eki olarak, sedüler sistem

Buna

beri

;gağmen,

uygulamaları

mevcuttlrr, nitekim de vergiler(:surtax) veya

tamamlayıcı

vergiler(:complementary personel ineome tax) gelir vergisi
almıştır(l26).

sistemlerinde yerine

3. Gelir Vergisinin Matrah

Verginin üzerinden
Türk Gelir Vergisi
ilişkindiro

"Gerçek

alındığı

Karıununun

kic:ıilerin

tabidir. Gelir, bir gerçek
elde ettj_(;i .kazanç ve

Açısından Karşılaştırılması

şey,

verginin konusudur.

l)ci maddesi verginin konusuna
gelirleri Gelir Vergisine

kişinin

iratların

bir talcvim

safi

yılı

tutarıdır"

içinde

( 127).

(125) Belediye Gelirleri Kanunu, R.G.T.ll.l2.1985, No.l8955.
(126)

İlhan ÖZEn,

Gelir Vergisi Po li ti 1.:ası, Maliye IJakanlığ:ı
Tet:.:ik Kurı'.lu Yayrn, Ya.No.l64, Ai":kara, 1975, s.31.

(127) G.V.K.,

R.~.T.6.1.196l,

Nool0700.
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"Saf!" terimi iki
gelir

kay~aklarından

sırasında yapılan

ye

a:ılam taşır;

kazanç veya

giderlerle, bu

mallarının(bina,

birincisi, tek tek

iratların

elde edilmesi

işlerde kullanılan

serma-

alet veya makine v.p.) amortisman

miktarlarının(aşınma, yıpranma

ve eskime

paylarının)

bu

kazanç ve iratlardan indirilmesini; ikincisi, bir gerçek
kişinin çeşitli kaynaklarının

diğer

elde etmesi,

bir veya

birkaçından

zararların

linde, zarar veya

birkaçından

bir veya

kar

zarar etmesi ha-

kar veya karlara mahsup edil-

mesini ifade eder(l28).
Türk G.V.K.'na göre kabul edilen giderlerde genel
olarak ortak nokta,
ğinin

sağlanmasına

şında

emeklilik

elde edilmesi ve süreklili-

kazancın

yönelik giderler

aidatı,

Bunun

sosyal sigorta primleri,

sigortası

primleri, sendika

güvenliği

ile

ilişkili

olmasıdır.

aidatıarı

şahıs

gibi mükellefin

indirimler mevcuttur.

Ancak bulunan safi kazanç vergiye tabi gelir
dir. Vergiye tabi geliri bulabilmek için
indirimler

yapılmaktadı~.

subu, sigorta primleri,
ve

sakatlık

Bunlar,
ve

bağış

ayrıca

zararların
yardımlar,

değil

çeşitli

karlara mahözel indirim

indirimi olarak özetlenebilir.

Çalışmanın kapsamındaki

konusu

dı-

açısından

bir

çelişki

ülkelerde gelir vergisinin

görülmemektedir. Sadece

(128) Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi
Ankara, 1981, s.l43.

Yayını,
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Dan:Lınarka

'da miraslar da gelir vergisine tabidir.

Daninarka'da tereke gelirlerinden sa2lanan vergi
h~sılatı

merkezi ve yerel idarelere aittir(l29).

İncelenen
ulaşmak

ve

için

ülkelerde ve Türkiye'de safi gelirlere
irile

lecek giderler, gelirin elde edilmesi

devamının sağlanması amacıyla yapılan harcamalardıro

Kabul edilen giderlerin,
zorunlu
neğin

olması gereği

gıda,

giyim,

faaliyetle

yapılan

aranmakta,

eğlence

kişisel

ilişkili

giderlerin, ör-

yapılan harcamaların

için

ve

in-

dirilmesi 1-:::abul edilmemektedir. Bunu...'1la birlikte indirimlerin genel niteliklerinin benzer
nişli{<i

ve

Topluluğu

la

olmasına karşılık,

çeşitliliği farklılıklar

ülkelerinde

olduf~ı..lrm

görüyoruz.

kişilere

göstermel,:::tedir. Avrupa

özel indirimlerin daha faz-

Örneğin çocuğunu yal·•.ız yaşayarak

bakan ki'}iler için Almanya' da bir indirim
Bu ülkelerde, mUkelleflerin evli ve
çocuk

sayılarına

göre indirimler

(unda e(itim giderleri ve

sa~lık

larını

lerin

mevzuatında

u.ygulan..ınat:tadır.

bek~r olmalarına

belirlenmiştir.

göre,

Birço-

giderleri indirilebilir

harcama olarat kabul edilmektedir. Bu
Gelir Vergisi

ge-

doğrultuda,

da, mükelleflerin

Türk

kişisel

durum-

dikkate alan, özellikle sosyal nitelikli indirimartırımına

gidilmelidir.

a.t,.e., s.B.
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4. Gelir Vergisinin Mükellefler

Açısından

Karşılaştırılması

Gelir vergisinin mükellefleri gerçek

kişile,rdir.

Türk Gelir Vergisi kanunu mükellefleri, Türkiye'de
me

durumlarını

göz

olmak üzere ikiye

ö~üne

yerleş

alarak tam ve dar mükellefler

ayırmıştır.

Türkiye'de

yerleşmiş

olanlar tam mükellef

Türkiye'de

ikametgahı

sayılmış-

tır.

olmayan veya

yerleşmiş

mayan kimseler dar mükelleflerdir. :Pek tabii ki bu
lerin dar mükellef olabilmesi için ön
kazanç ve irat sahibi
İncelenen

kişi

Türkiye'de

olmalarıdır.

Avrupa

Türkiye'deki

uygular:ıaya

leri dikkate

alınarak

yanlar diye ikiye

şart,

sayıl

Topluluğu

ülkelerinde mükellefler,

benzer biçimde ikamet edip etmeme-

yerleşik

ayrılır.

olanlar veya

Yerleşik

mükellefler söz konusu ülkenin

yerleşik

olma-

olmayanlar, ya:1i dar

kaynaklarından

elde ettik-

leri gelirlerden vergilendirilirler. Sadece Belçika'da bu
konuda bir

farklılık

gisi;1in mükellefleri
edilmemiş.

belirtebiliriz. Belçika'da gelir versayılırken

Dar mükellef gerçek

lar vergisi"
sayılmıştır.

adı altındaki

dar mükelleflerden söz
"Yerleşik

olmayan-

verginin mükellefleri

arasında

kişiler
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5. Gelir Vergisinin Gelirin
Beyanı

Toplanması

ve Aile Reisi

Açısından Karşılaştırılması

Türk Gelir Vergisi Kanunu'nun 93'cü maddesine göre:
eşlerin

Tam rnükellefiyette,
yıllık

altındaki çocukların

beyanname ile bildirilmesi icabeden gelirleri(Medeni

Kanunun cevaz

verdiği

yaşayan eşlerin

aile reisi
i.
narnede

ve velayet

münhasır

gelirleri hariç)

tarafından

ve

Eşlerin

ayrı

hallere

olmak üzere,

aşağıdaki

esaslara göre

tek beyanname ile bildirilir.
çocQ~ların

her birinin geliri beyan-

gösterilir;

ii. Geliri olan

eşler

beyannameyi

ayrıca

imzalarlar;

iii. Beyannamede gösterilen bütün gelirler
rilmek suretiyle toplam

yapılır

vergi aile reisi

tarh olunur.

Eşlerin

eden vergi

namına

her biri

kısmından

sorumludur. Verginin
rın

ayrı

yalnız

birleşti

ve bu toplam üzerinden

kendi gelirlerine isabet

veya bunlara tekabül eden cezalardan
eşlere

aile geliri içindeki

isabet eden

payları

kısımları,

bunla-

oranında hesaplanır.

Böyle bir uygulamadan amaç, gelirin aile bireyleri
arasında

anlaşmalı

sayısını

beyanname verme

(130)

bölüştürülerek,

önlemek, vergi dairesinin

lıktan kaçınınayı

mükellef

biçimde

ortak

oranlı

karşılaşacağı

azaltmak ve aile bireylerinin her birini

J~kümlülügünden kurtarmructır(l30).

Hakkı ÖZEL-Doğan ŞEHYÜZ,

Türk Vergi Sistemi, Uludağ
Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını, Ya.No.2,
Bursa, 1987, s.l40.
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Çalışmanın kapsamındaki

ülkelerde aile gelirlerinin

vergilendirme özelliklerine geçmeden önce, bu konuda uygulanan

metodların bazılarını sıralamak

i. Aile fertlerinin,
ayrı,

ayrı

sonra iki

Kadın

toplanması

bölünerek,

eşit şekilde

iii.

şahsi

ve

ayrı ayrı

tarafından

gelir

büyük ölçüde
karı

metod, Belçika, Lüksem-

uygulanmaktadır.
girdiği

ve koca

geliri de,

karı-koca

Bu sekilde

artanoranlı

Kadının çalışma

bu gibi ülkelerde,

arasında

ikiye

arasında

ve aile

toplanması

bulun.ulması(l31).

üçürıcü

"Spli tting 1t denilen

tına

birleştirilmesi,

bölünerek vergilenmesi,

tek bir beyanda

burg ve Almanya'da

vergilemesi,

gelirlerinin

kocanın

eşit kısma

ve daha sonra aile fertle-

iv. Bütün ailenin gelirlerinin
reisi

gelirlerine göre"

vergilendirmesi,

ii. Gelirlerin
rine

"kendi

gerekebilir:

eşit

kazanılmış

ayrılmaktadır.
şekilde

vergi tarifesinin

haya-

Çocuğun

bölünmelctedir.

ağır

yükü oldQKÇa

hafiflemektedir.
İngiltere'de

ve

kocanın

gelirleri

dördüncü metod

uygulanmaktadır. Karı

birleştirilerek

tek bir gelir gibi

vergilendirilmektedir. Bu toplam gelir üzerine

(131) ÖZER, a.g.e.,

s.l~.

artanoranlı
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ver~i
a~ır

tarifesi

uygulanmaktadır. Dolayısıyla
altında kalmaktadır o

vergi yük:.l

Buna

evliler daha

karşılık

evli-

lere, bekarlara uygulanandan daha yÜ'csek bir indirim uygulanarale vergi yükünde hafifletmeye

gidildiği

de göz

ardı

edilmemelidir.
Fransa'da ise "quotient familial" denilen sistem
Bu yöntemde ilk önce yükürolünün aile durumu

uygulanır.

alınarak

(evli, bekar, çocuk adedi) esas

Sapta'1.an bu adetlere aile emsali

saptanmaktadır.

mektedir.

İkinci

olarak yükürolünün vergi

emsaline bölünmekte ve bulunan

miktarın

göre vergisi

Son

hesaplanmaktadı~.

vergi aile emsali ile
ortaya

belirli adetler

çarpılarak

matrahı

adı

veril-

aile

vergi tarifesine

olara~

da hesaplanan

yükümlünün

ödeyeceği

vergi

çıkmaktadır.

Vergi Matrahı
Aile Emsali

= Tarifenin

uygulanacağı miktar.

(

Hesaplanan vergi x aile emsali
Sistemin

esası

matraha uygulanan

= Ödenecek

artanoranlı

oranın

da

vergi.

tarifede matrah

düşmesine

düştükçe

dayanmaktadır.

Yani

yükümlünün aile durumuna göre hesaplanan aile emsali yükseldikçe, vergi
artanoranlı

natrahı

tarifenin

da büyük adetlere

uygulanacağı

miktar

bölüneceğinden

düşmektedir(l32).

(132) Aykut HEREKMEN, Kamu Maliyesi, Ankara, 1986, s.70.
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İtalya

ve Danimarka'da evlilerin gelirleri

olarak vergilendirilir.

Ayrı

çoğalmakta,

denetimi

uygulamanın

ayrı

vergilema halinde beyanlar
zorlaşmaktadır.

Yunanistan'da ise Türkiye'dekine benzer biçimde,
aile gelirleri
edilir. Her
uygun

tarına

eş,

aile reisi

birleştirilerek

düşen

bir oranda vergilendirilir.
esasının

isabetli

olmuştur.

Ayrı

seydi, gelirlerin

muvazaalı

bir

gayet

düşük

tırdı.

etkisiz

olan ortalama matrah

J3u ise, kanundaki
kalması

beyan

kendi gelirinin toplam gelir içindeki mik-

Türkiye'de aile reisi
şimdilik

tarafından

muhafaza edilmesi

beyan sistemi kabul edilşekilde

bölünmesi esasen

tutarlarını

artanoranlı

daha da azal-

tarifenin

geniş

çapta

demektir(l33).

6. Gelir Vergisinin Vergi Tarifaleri

Açısından

Karşılaştırılması

Artanoranlı

Gelir Vergisi tarifesi,

çalışmamızın

kapsamındaki

ülkelerde ortak bir özellik olarak ortaya

çıkmaktadır.

Gelir vergisinin

göre

hesaplanmasının,

uygunlw{ gösterdif,ini,
olanille

sa~ladıcını

artanararnı

bir tarifeye

bir yandan ödeme gücü prensibine
diğer

yandan da gelir

dağılımına

söyleyebiliriz.

'

(133) Kenan BULUTOGLU, TÜrk Vergi Sistemi, _B.5, İstanbul,
1976, s.214.
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Vergilerıecek
miktarı

matrah yükseldikçe ödenecek vergi

da giderek daha fazla yükseliyorsa

vergi tarifesi

uygulanıyor

nındakibüyüme,

matrahtaki

artanararılı

demektir. Ortalama vergi oraartışa

nazaran

eşit,

daha küçük

veya daha büyük olabilir. Buna göre düz, azalan veya
lan bir artan

ararılılık

söz

çoğa

korıusudur(l34).

Türk Gelir Vergisi Kanunu'nun 103'cü maddesinde
gösterilen tarife

artanoranlıdır.

5.000.000 liraya kadar

%25

10.000.000 liranın 5.000.000
lira, fazlası

lirası

%30

20.000.000 liranın 10.000.000
2.750.000 lira, fazlası

lirası

40.000.000 liranın 20.000.000
6.250.000 lira, fazlası

lirası

80.000.000

lirası

liranın

14~250.000

40.000.000

lira,

için, 1.250.000
için,
%35
için,
%40
için,

fazlası

80.000.000 liradan fazlasının 80.000.000
için, 32.250.000 lira, fazlası

%45
lirası

%50

nispetinde vergilendirilir.
Gelir Vergisi tarifelerindeki dilim adetleri, dilimlerde yer alan miktarlar ve
gelir vergisindeki
olduğunu

bunların karşısındaki

artanoranlılığın J~uşak

oranlar

veya sert

gösterir.

(134) Mehmet

ŞAFAK,

"Gelir Vergisi Tarifesi ve Türkiye
Uyaulaması", VERGİ DÜ:t-TYASI, s·:86
(Ekim, 1988), s.57.
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TABLO 4
ÜLKELERİNİN

A. T.

VE

TÜRKİYE' NiN VERGİ TARİlı'ELERİNİN

DİLİM SAYILARI İLE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK DİLİ1'11E
İSABET EDEN ORANLAR

Dilim

sayısı

(sıfır oranlı

ilk vergi dilimi dahil)
1975 1985

Ülke
Belçi_ka

l975'te
Vergi Oranı
En
En
düşük yüksek
dilim dilim
için
için
Oran
Oran

1985 te
Vergi Oranı
En
En
düşük yüksek
dilim dilim
için
için
Oran
Oran

17

60

24.1

72

14.4

39.6

14.4

39.6

21

22

3

3

13

14

5

60

5

65

4

5

22

56

22

56

19

16

3

63.4

ll

63.4

6

3

26

77

35

60

İtalya

32

9

10

72

18

65

Lüksemburg

19

22

18

57

12

57

Hollanda

10

/~9

20

71

16

72

Danimarka
Fransa
Almanya
Yunanistan
İrlanda

:?''\,
İspanya

16

' 34:

15

61.73

16.14

66

İngiltere

10

6

35

83

30

60

Türkiye

ll

6

10

68

25

50

Kaynak:

Taxatıon

in Developed Countries OECD Paris 1987
(KILIÇDAROGLU, a.g.m., s.47).

Tablo 4'den

anlaşılaca~ı

felerinde en az dilim

sayısı

damevcuttur. En fazla dilim

gibi, gelir vergisi tari-

Danimarka,
sayısı

İrlanda

ve Almanya

ise Belçika ve Lüksemblr g

83
gelir vergisi

tarifeleri~indir.

Türkiye, bu konuda

İngiliz

vergi tarifesine benzerlik göstermektedir.
İlle

gelir dilimine uygulanan oran incelenecek olur-

sa, Türk vergi tarifesinde uygulanan oran,
İrlanda' da

ve

uygulanan orandan düşük olmakla birlil·cte, genel

ortalamanın

oldrucça üstündedir.

Ülkemi~de kişi başına düşen

gelirin, Ortak Pazar ülkelerine göre
alınırsa,

İngiltere

düşük olduğu

gelir vergisi mükellefleri,

ora~ı

gözönüne

oldukça yüksek

olan ilk dilime dahil olarak vergilendirileceklerdir.
En yüksek gelir dilimine uygulanan vergi tarifesi
oranları açısından
düşük

oranı

ise, Türkiye, Dan. imar ka' dan sonra en

uygulayan ülkedir.
oranının

Genellikle vergi
ması,

%50'lerin üzerinde olma-

olv.msuz eko·;_omik etkilerin orta7a

dan tavsiye edilmektedir. Vergi
dilimlerirıde

%80-90'a

kırılmaması

için

bazı

şekilde

riskli

vergisi

oranlarının

oranları

ulaşan bazı

eelirinden tasarruf edip

yatırım

bakımın

yUl::sek gelir

ülkelerde, yükümlünün
yapma

kapılar açık

şevkinin

tli:nüyle

tutulmaktadır.

yatırımlardan kaçınme.nın

%50'yi

çıkmaması

aşmasından

Aynı

gelir ve kurumlar

sonra ortaya

çıkabi

lece(;i ileri sürülmektedir(l35).
Buna
adaleti

(135)

karşılık,

açısından

ŞA.J!'.AK,

önem

gelir vergisi tarifeleri, vergi
taşımaktadır.

a.g.m., s.60.

Tarifenin dil:im

84

sayısı,

fenin
nın

hangi orandan

diklii~i

gibi konular,

sal özelliklerini
ri:--ıde

nereye kadar

yurnuşaklığı,

ya da

olacaUı

ne

başlayıp

artacacı,

ma tr ah ve oran

artanararılı

oluşt~rmaktadır

vergilerin

ışığı altında,

oranlarının düşürülmesi

Türkiye'de son

yıllarda

ayarla~alar

ve vergi

eğilimleri

ile tasarruf

olumsuz etkilerin büyük ölçüde

giderildiğini,

ve 1987

tasarrufların

yıllarında

larda~ine

toplam özel

nazaran daha fazla

zenlemelerinin de etkili
yılı

oranları

1985, 1986
önceki

artmış olmasında

oldu._~unu

üzerindeki

kabul etmek

yıl-

tarife düdoğru

olur.

ile ilgili tarifede gelir dilimleri 5.000.000-

80oOOO.OOO TL. olarak
%25-%50

1980

her ikisinde de vergi

arasında tutulmu.ştur.

sonrası

sağlamada

belirlenmiş;

vergi tarifaleri gelir

etkili bir araç olarak

düşük

yaklaşık

7 kat fazla iken yeni tarifelerde

katıdır.

1984 'ten sonra

oranla en

düşük

ljJ-;:te %40, olan en

oran
düşük

düze:-üerıen

adale-

orandan

yaklaşık:

iki

tarif el erde de en yük-

arasındaki

vergi

dağılımı

düzenlenmemiştiro

Çünkü 1963 tarifesinde en yüksek oran en

seiı::

yapı-

ve vergi adaleti üze-

tarifede yer alan gelir dilirolerindeki

tini

farkları-

de do]I;rudan etkilidirler(l36).
Bu bilgilerin

1987

tari-

oranı

fark

korunınakla

bir-

%25 ·1 e kadar indiril-

(136) Ab:turrahman AIZD0 1 ~AN, Gelir Vergisi Açısından Vergi
Adaletine Teknik Bir Yakla:;nm, A.İ.T.İ.A. Yayını,
Ya.No.l37, 1\nl;:ara, 1980, s.23.
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miştir.

etkisi

Bu suretle tarifenin gelir

daıılımını eşitleyici

artırılmıJtır(l37).

sonrası

1980
rak, uzunlu.lc

farkı

farkı azaltıla-

tarifelerde yükseklik
ise

artırılarak

tarifenin daha

yavaş

dikleşmesi sağlanmıştır(l38).

Gelir vergisi tarifelerinde
dağılımını

yapılan değişimler

olmalıdır.

gözetici nitelikte

Çünkü gelir ver-

gisinin kendisi, uygun ekonomik, mali, politik
duğu

zaman gelir

dağılımını

eşitleyici

gelir

bir

ortamı

~lev

bul-

görmek-

tedir.
Bu

ortamı

ana

hatları

ile

Önce verginin genel bir vergi

şöyle

olması

özetleyebiliriz.

ve bütün kazanç ve
-~

...........

iratları kapsaması zorunludur. Aşırı dereced-e yaygın du-

ruma

gelmiş

liğini

ve

istisna ve muafiyetler gelir vergisinin genel-

dolayısıyle

eşi tleyici

fonksj_yonunu bozar. Bu

lconuda ikinci önemli nokta verginin uygulc\nmasındaki etkinliktir. ÖrneJ.j;in, vergi

uygulamasında

beyanname kontrolü

yetersiz ise ve yükümlüler verilmesi gereken vergiyi

değil,

gerçekten ödemek istedikleri vergiyi beyan ediyorlarsa
vergi

amacına ulaşmış

değildir.

yöntemine göre vergilendirilen

( 137)

Ş ATı' .AK,

Bu durumda kaynaktan kesme
maaş

ve ücretler gerçek

a. g. m. , s. 60-6 2.

(138) Selahattin TUNCER, Vergi
1983, s.l66.

Uygulamaları,

J3.4,

İstanbul,
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tutarları

üzerinden, beyana tabi ticari ve sinai kazançlar

ile serbest meslek
vergile;ı.dirilir

memiş

kazançları düşük

tutarlar üzerinden

ve istenen vergi yükü

dağılımı gerçekleş

olur(l39).

Açısından

6. Gelir Vergisinin Verginin Ödenmesi
Karşılaştırılması

Somut, subjektif bir vergilendirme
doğuran

olay ile ortaya

çıkan

vergi ödevi

işleminde

ilişkisi

vergiyi
verginin

tahsili ile sona erer.
Türk Gelir Vergisi Kanunu 117. maddeye göre;

yıllık

beyanname ile bilelirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi mart, haziran ve eylül
üzere üç

eşit

olarak, mükellefler

ülkelerde, gelir vergisi genelde
tarafından

bazı

içerisinde,

ınenl,:ul

kıymet-

gayrimenkul gelirleri, serbest olma-

yan faaliyetlerin gelirleri kaynakta tevkifat
düşülecek

Bunların yanısıra

(139) Faz ıl TEK İN",

yıllık

beyannamenin verilmesi biçi-

Ve'!.~gilendirme yılı

lerin gelirleri,

nihai vergiden

olmak

taksitte ödenir.

Çalışmadaki

mi nde ödenir.

aylarında

biçimde

Uygulaması, E.İ.T.İ.A.

hir, 1978, s.l68.

vergilendirilınekted:ir.

bugün Avrupa

.Artanoranlılık

yoluyla,

Topluluğu

ülkelerinde

ve Türk Gelir Vergisindeki
Yayını, Ya.No.l92/122, Eskişe
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ve

eelişmiş

ülkelerin

çoğunda peşin

uygulaması

var-

öde yönteminin

baş

vergi

dır.

Bir

diğer

lıca yararlarını

ta~ımıyla kazandıkça
şöylece

sıralayabiliriz:

i. Enflasyon dönemlerinde ekonomideki likiditenin
masedilmesini

sağlayarak

enflasyonun

ii. Böyle devirlerde Devletin,
gücündeki

değer kaybından dolayı

hızını

paranın satın

sağladığı

arasındaki

biraz
eşitsiz-

engel olur.

iv. Vergilerin
lerle

olmasının yıllık

avantajları,

olsun gidererek, bunlarla ücretliler
liğe oldı~ça

alma

zarar görmesini önler.

iii. Vergi ödeme sürelerinin uzun
beyannameye tabi olanlara

azaltabilir.

alı~~ası,

yıllık

be

yandan sonra belirli taksit-

verginin güvenlik

tfu~sili

yönünden de

bazı

sakıncalar doğurabilir.

Yani, gelirin elde
ödenmesi

arasında

Kazandıkça

zaman ile verginin

geçecek süre içinde yükümlülerin mali

dv.rumları kötüleşerek

bilir.

edildi:ği

vergilerin tahsili tehlikeye

öde yöntemi bu

sakıncayı

düşe-

da ortadan

kaldırır(l40).

(140)

K~mil

Öde Yö:-ıtemi ve Gelir ve
Kurumlar Vergimizde Vergi Ödeme Süreleri 11 , Eo İ. T. :LA.
DERGİSİ, C.XX, So2(Haziran, 1979), s.l33.
J,'IUTLUER,

"Kazandıkça
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Türkiye'de de vergi
liklerle geçici vergi

kanunlarında yapılan de2işik

uygulaması başlamıştıro

Türk G.V.K.'nun Mükerrer 120'ci maddesine göre(l41):
Gerçek usulde: gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri
ile serbest meslek

cari vergilendirme döneminin

erbabı,

gelir vergisine mahsup edilmek üzere, geçici vergi öderler.
Geçici vergi

tutarı,

içinde bulunulan

yılda

verilen

yıllık

beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin,

ticarİ

ve mesleki kazanca isabet eden

Bu

oranı,

%lOO'e kadar

artırmaya

kısmının

%50'sidir.

veya %25'e kadar indir-

meye :Bakanlar Kurulu yetkilidir. Geçici vergi,
gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve

yıllık
yıllık

gelir

vergisi ile birlikte tarh ve tahakkuk ettirilir. Geçici
verginin ilk taksidi
ayında,

yıllık

die;er tal,::si tleri ise her

kadar olmak üzere 12

eşit

Bir önceki takvim
vergi,

te yannamenin
ayın

verildiği

20 'nci günü

Mart
akşamına

taksitte ödenir.
yılında

taha::kul{ eden geçici

beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergi-

yıllık

sinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar, içinde
bulunulan
artan

yıla

kısmı

suplara

diBer vergi

rai:~men

sonuna kadar

ilişkin

olarak öde:1ecek geçici vergiye,
borçlarına

kalan geçici vergi

yazılı

mahsup edilir. Bu mahtutarı,

mükellefin o

yıl

olarak talep etmesi halinde kendisine

red ve iade edilir.

(141) G.V.Ka, R.G.T. 10.12.1988, Po.20015.
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Bu kanunla birlikte, A.T. ülkelerinde uygulanan
peşin

vergi

sistemler

Türkiye'de de

ödemesi'·ıin,

arasındaki farklılıkları,

başlatılması,

bir

adım

malİ

daha azalt-

maktadır.

II. KURUNILAR VERGİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ı.

Açısından

Kurumlar Vergisinin Vergi Yükü
Karşılaştırılması

A.T.'ye üye ülkelerde kurumlar vergisinin
oranı

içinde

bir tablo halinde ve yirmi
verilmiştir.

Tablo 4'den

ların

vergi yükü Lüksemburg,

lıklı

olarak

kurumlaşmanın

Kurwıılar

ise

göı~uımektedir.

ekonomide

Vergisinin

bir zaman dilimi

yıllık

a:1.laşılacat?;ı

İngiltere

GSYİH'ya

ve

gibi, kurum-

İtalya'da ağır

Bu bir anlamda bu ülkelerde

yaygınlaştığını

GSYİH'ya oranının

da göstermektedir.

en

düşük olduğu

ülke

Yunanistan'dır.

Türkiye'de kurumlar vergisinin GSYİH'ya oranı
İspanya,

Bu

açıdan

Yunanistan ve

İrlanda'ya

A.T.'ye tam üye olan bir

şılaştırma yapıldığında,

dığı

söylenebilir.

göre daha yüksektir.
kısım

dezavantajlı

bir

ülkelerle karduru~da

olma-

'I' AB ID

5

A. T. ÜLKELEHİl.ıDE VJ~ TÜRKİYE' DE KURUMLAR VERGİSİ YÜKÜ

19_6_5

1970

,1975

m.§. mı

1978

1979

1980

1981

1982 . 12§2.

1984

1.90
1.36
1.84
2.47
0.40
2.36
1.88
3.36
2. 71

2.41
1.07
2.24
1.87
0.41
2.75
1.83
5.7)5)
2.53

2.97
1.29
1.98
1.59
0.86
1.52
1.83
6.03
3.36

2.72
1.60
2.27
1.70
0.87
ı. 53
2.03
6.65
].Ol

2.65
1. 30
2.20
2.08
0.89
ı. 36
2.15
7.88
2.98

2.63
1.36
1.85
2.19
0.84
1.57
2.86
9.21
2.79

2.78
1.37
1.93
2.27
0.97
1.78
2.52
7. 58
2.61

2.48
1.47
2.14
2.07
1.09
1.55
2.69
6.95
3.02

2.37
1.26
2.16
1.88
1.12
1.76
2.99
6.56
3.15

2.75
1.15
2.23
1.91
1.29
1.75
).43
6.25
].07

2.65
1.39
ı. 91
1.92
1.47
3.77
7.26
2.87

2.88
2. 52
1.87
2r.)02
0.90
1.29
4.04
6.42
2.61

ı.

41
3.46

ı.

35
2.22

1.34
ı. 83

25
2.29

17
2. 52

1.16
2.51

1.23
2.77

1.16
J.J8

1.18
J.Bl

1.35

ı.

İngiltere

1.35
2.19

ıhl5

4.42

1.56
4.70

Türkiye

0.72

1.13

1.06

ı.o1

0.99

1.39

0.92

0.90

2.07

2.55

1.98

1.61

ı.

Belçika
Danimarka
1< ransa
Almanya
Yunanistan
1

İrlanda
İtalya

Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İspanya

ı.

ı.

o. sı

42

1:.2.§2

2.37
1.93
2.27
ı.

24

J.OJ

78

Kaynak: Taxatıon in Developed Countries OECD 11 er:is 1987 (KILIÇDAROÖLU, a.g.m. , s. 48).
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2. Kurumlar Vergisinin Vergiye Tabi Gelir

Açısından

Karşılaştırılması

kurumların

Türk Kurumlar Vergisinin konusu,
larıdır.

gelir

Kurum

kazancı,

gelir vergisinin konusuna giren

unsurlarından oluşur.

maddede

yazılı

Kurumlar Vergisi, birinci

mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde

ettikleri safi kurarn
Bilanço

kazancı

göre kurum

esasına

sonu öz sermayeler

üzerinden

arasındaki

kurum

eklenecek, dönem içinde

ise

işletmeden

lere

çekilen

değerler

eklenen

işletmeye

Sadece Belçika'da

vergisi ve tüzel

ikivergiye tabi
vercisi:'ün kar

oldukları

amacı

kazancının

tanımları-

Vergisi Kanunu ile önemli

Kuruı-nlar

rastlanmamaktadır.

kurt~lar

kazaneını

incelenen Avrupa Toplulu[;u ülkelerinde,

kurUI'J.lar vergisinin kon·usu ve kurum
Türk

ve dönem

başı

kurtıJn kazancından düşülece~dir(l43).

Çalışmada

masında

dönem

müsbet fark kurum

Dö:-ıem içi~de

kazancına

hesaplanır(l42).

kazançları,

oluşturacaktır.

değerler

kazanç-

kişiler

kurumların,

ver0isi olarak

görülmektedir. Tüzel

gütmeyen n.i te liğine

lar vergisi mükellefleri kar

amacı

çelişki-

ayrılmış
kişiler

karşılık,

kurtım

güden faaliyetlerde

bulurmıaktadırlar.

(142) K.V.K., R.G.T. 10.6.1949, No.7229.
(143) Kamil

!·.IT?rLUER-Fazıl TEKİN-Pethi

Mevzuatı,

A.ö.F.

Yayınları,

BEPEH, TürJ.c Vergi
Ya.No.24, s.249.
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Türk K. V .K. 'nun 14. maddesine göre, ticari kazanç
gibi hesaplanan kurum

kazancının

göre indirilecek giderlerin

tespitinde, G.V.K.'na

dışında

indirilecek giderler

Hisse senedi ve tahvillerin ihraç giderleri;

şunlardır:

to~lantıları

ilk tesis ve örgüt giderleri; genel kurul
için

ya~ılan

giderlerle,

leri; sigorta teknik
lerde komandite

ihtiyatları,

ortağın

geçmiş yıl zararları,

ödenen k&r

leri":"1e

sabit

sabit

sağlanması

ve

ülkeler

yardımlar,

kıymetlerini devamlı
değerleri

duru.mu

kıym.etlerini

ve

arasında

Yalruz ülkemizde

örneğin

bulunmaktadır(l44).

katsayılarla

sabit

baeış

şirket

faizsiz olarak kredi verenlere

bulı..ı.nmaktadır.

bazı

manya'da

komandit

eshamlı

payı,

çalışmadaki

tabi tutarak yeni net
imkarn

kar

fesih ve tasfiye gider-

payları.

Türkiye ile
benzerlik

birleşme,

serr.rıaye

ye':. iden

üzerinden
Fransa,

amo~tisman

İnc;iltere

ayırma1·:: j_ml:E?.nı

elde

yeni

değerleri

ayırma

ve Al-

şirketleri

ka:nmla belirlenen

çar:0mal<.: suretiyle gayrimenkuller

l:ıymetlerinin

şirket-

de~;erlemeye

Ülkemizde, sermaye

amortismanları

büyük bir

dışında diğer

üzerinden amortisman

etmi.şlerdir(l45).

( 144) Ziyaettin 1ÜLDİRİCİ, Ticari İsletmelerin Hı..ıl;:uki
Ya0ısı üzerinde Vergilerin Etkileri, An.Ün. Yayını,
Ya.No.l77, Eskişehir, 1986, s.7l.
(145) Nahi t KİTİŞ, "Yeniden De,<:;erleme 11 , VEIWİ DÜl~YASI,
S.19(Mart, 1983), s.60.
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3. Kuru:nlar Vergisinin Mükellefler

Açısından

K8rşılaştırılması

Türl.;: K. V .K. ı nun 1. madde sin~ göre aşağıda yazılı
kurumların kazançları

A-.Senaaye

Kururnlar Vergisine tabidir.

şirketleri,

B~

Kooperatifler,

C.

İktisadi

Kamu Müesseseleri,

D. Dernek ve
E.

vakıflara

ait iktisadi

işletmeler,

İş ortaklıkları.

Gelir Vergisinde

olduğu

gibi, kurLwlar vergisi

mükellefleri de tam ve dar mükellefler olmak üzere ikiye
ayrılır.

Türk

Kuruı1ılar

birinci maddede

Vergisi Kanununun 9. maddesine göre;

yazılı

tüzel

kişilerden

kanuni veya

iş

merl:ezleri Türkiye ı de bulunanlar, gerek Türkiye ı de gerekse
yaba;-.ıcı

ülkelerde elde ettikleri kurum

den vergilendirilirler.
Birinci maddede

yazılı

T.K.V.K.ınun

1-:azançları

l6o maddesine göre:

kurumlardan kanuni ve

rinden her ik:Lsi de Türkiye içinde
Türlciye ı de elde ettikleri kurum

üzerin-

iş

merkezle-

bulw.ı.mayanlar,

kazcmçları

yalnız

üzerinden ver-

gilendi!.'ilirler.
Çalışmada

mükellef

incelenen ülkelerin tümünde, tam ve dar

tanımları

benzer biçimde

yapılnnr.}tır.

Dar mükel-

lefler sadece, faaliyette bul undul::ları ülkede elde ettikleri gelirlerden, o ülkenin

yasalarına

göre vergilendi-
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rilmektedirlen. Dar mükelleflere uygulanan yasalar ise,
tam mükellefle:de uygulanan bir takım indirimlerin uygulan'

maması farklıJ!ıeı dışında, tam mükelleflerinki ile aynıdır.
4. Kurumlar Vergisinin Vergi

Oranları ~çısından

Karşılaştırılması

A.T. ülkelerinde ve Türkiye'de kurumlar vergisi
oranları

aşağıdaki

gibidir.
TABLO

6

A.T. ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE'DE KURill,ILAR VERGİSİ ORANLARI

Ülkeler

Oran (In

Belçika

45

Danimarka

50

Fransa

45

Almanya

56

Yunanistan

44

İrlanda

50

İtalya

53

Lüksemburg

40

Hollanda

43

P0rtekiz

Kaynak:

30/47

İspanya

35

İngiltere

35

Türkiye

46

KILIÇDAROGLU, a.g.m., s.39.
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Tablo 5'den

görüleceği

lanan kurumlar vergisi

üzere A.T. ülkelerinde uyguda

oranları

Kurt.ımlar v~rgisi oranının

tedir.

Almanya'dır(%56)o

Buna

farklılıklar

uygulandığı

en yü:csek

karşın İspanya

göstermek-

İngiltere'de

ve

ülke
bu

oran% 35'dir.
Ancak uygulanan

fazla kurumlar vergisinin
Nitekim, en yüksek

o ülkede daha

oranların yüksekliği,

alındığı anlamını

oranının uygulandığı

taşımamaktadır.

Almanya'da kurum-

lar vergisinin GSYİH'ya oranı 1985 yılında %2.27 iken,
daha

düşille

bir kurumlar vergisi

tere'de vergi yükü %4.70'dir.
mesinde temel etkenlerin

oranının uygulandığı İngil

Kuşkusuz bu

yülcün belirlen-

uygulanan vergi oran-

başında,

ıarı dışında, matrahın belirlenmesi(istisnaların

lığı)

ve

kurumlaşmanın yaygınlaşması

Türkiye'de ise kurumlar %40
lirken, 6 :puan

artırılarak,

kar

fazla-

da gelmel'>:tedir(l46) o

oranında

vergilend.iri-

paylarının ayrıca

vergi-

lendirilmemesi(gelir vergisi beyannamesine dahil edilmemesi)

sa&flanmıştır.

Türi-: Kurumlar Vergisi Kanununda uygulanan kurtunlar
vergisi

oranı,

bazı

A. T. ülkelerinden daha ;yül:sei:tir.

Birinci bölümde sözü edildiEi gibi, A.T.'de kurumlar vergisinin,
sında

kurı..t"'llar

vergisi

oranlarının

saptanması hakkında tasarılar vardı.

(146) KILIÇD.AROÖ:LU, a.g.m., s.39.

%45-55 ara-

Bu

açıdan
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~/
bakıldıGında

Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi

oranı,

birçok üye ülkeye göre daha uygun bir seviyededir.

Açısından

5. Kurumlar Vergisinin Verginin Ödenmesi
Karşılaştırılması

Türk Kurumlar Vergisine göre vergi mükellefin vaya
vergi sorumlusunun

üzerine tarholunur. Kurumlar

beyanı

yıllık

vergisi beyannamesi, yani
minin

kapandığı ayı

bağlı olduğu

ekim

olmak üzere üç

ülkeleri'ıde,

vardır.

sistemi

vergile':ıdirme

miktarının

%75'i

oranındadır.

Çalışmadaki
peşin

taksitlerde

alınırken,

dağıtılan

kar

İtalyo. 'da

ödeme
payına

bu oran,

dönemindeki kurumlar vergisi

vergisinin belirli bir

deki

taksitle ödenir.

bazı farklılıklar la peşin

vergisi

bir önceki

yıl

eşit

Örneğin İnGiltere'de,

peşin k"Lı.ru.ı.-nlar

göre

izleyen dördüncü ay içinde mükellefin

vergi dairesine verilir. Nisan, temmuz ve

aylarında

A.T.

beyannameler; hesap döne-

Fransa'da ise bir önceki

oranı

ülkelerin

4 taksitte verilmektedir.

ço[~unda,

kurtunlar vergisin-

ödeme sistemi gelir vergisindeki gibidir. Sadece
bazı farklılıklar

bulunmaktadır.

Türkiye'de de, gelir vergisinde sözü geçen geçici
vergiye

ilişl::in

kanun hü::Cümleri aynen kurumlar vergisi

mükellefleri için de uygulamaya
devletin
sında

olası

gelir

kaybı

daha adil vergi yükü

konulmuştur.

Du

şekilde,

önlenmekte ve mül:ellefler aradağılımı

sacla:·ımaktadır.
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6. Kurw.1lar Vergisi Sisteminin
Kurumlar Vertsisini gelir ve
bütünleştirilmesi

ve

Sınıflandırılması

kuru.ı:ılar

vergisinin

ahenkleştirilmesi esasına

dayanara1.c

'

dört tem~l sınıfa ayırabiliriz(l47).
i.

ii. Tam
iii.

tüzel

Ayrı

Farklılaştırılmış

Ayrı

de,

tüzel

kişilik,

alınmasına

Tam

yol

diğer deyişle kl~sik

için

ayrıca

aynı kazancın

alındıktan

sistemsonra,

gelir vergisi öden-

üzerinden iki kez vergi

açacaktır.

bütünleşme

olv~]turdı._ıl;;:ları

bir

kurumlar vergisi

dağıtılan k~r payı

mektedir. Bu olay

oranlar sistemi ve

sistemi.

alacağı

şirket kazancından

ortak

sistemi

bütünleşme

iv.,Vergi

sistemi

kişilik

sisteminde ise

kurulllları

ortakların

kabul edilir. Bu sistemde kurumlar vergisi

tamamen uygulamadan

kaldırılır

vergilerini hesaplanan

ve

gerç~k

kurı.mı kazaneını

kişiler

gelir

da içerecek biçimde

öderler.
Farklılaştırılmış
lArı

oranlar sj.s teminde kurvm kazanç-

da{ü tılmış kazançlar veya

ra)·;: nj_telendirilir.

Da[ı;ı tılan

danıtılmamış

kurum

kazançlar ola-

kazançları,

da[,ı tılmanış

( 14 7) Yılmaz J?,üytJKEn~;EN-Fazıl TElCİN-l!,ethi HEPER, Kamu

I\Ialivesi, A.Ö.F.
s.l83.

Yayını,

Ya.No.l3, Ankara, 1984,
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kurlli~ kazançlarına

düşük

oranla daha

düzeyde vergilendiri-

lir.
Vergi

alaca.:;ı

sistemi olma:: üzere ik±ye
Kısm1

vergi
oranı

tutar ortak

tarafından

üzerinden

vergi

hesa~lanan

alaca1tı

ortaklara ödenen kar

<=ılacağı

kar

Ortağın

ve tam vergi

ayrılmaktadır.

alacağında

belirli bir

bildirilmektedir.

kısmi

sistemi

payının

olarak hesaplanmakta ve bu
eklenerek gelir olarak

yapına

bu geliri(kar

payı+vergi alacağı)

gelir vergisinden vergi

alacağı düşü-

rülmektedir(l48).
Tam vergi
şirket

alacağında

ise,

ortağa

ödenen kar

bünyesinde öde'len kurumlar vergisiyle birlikte brüt

olarak dikkate

alınmaktadır.

Daha sonra ortak hesaplanan

brüt tutar üzerinden gelir vergisine tabi
Fa~:at

payı,

tutulmaktadır.

ortak kurumlar vergisi kadar bir vergi

alaca{;ını

hesaplanan gelir vergisinden indirebilmektedir(l49).
Avrupa Komisyonunu' nun Konsey' e
tasarısından

ortaTeların

birinci bölümde

kar

sundu~tu

bahsedilmişti.

paylarının taşıdıc;ı

direktif

Tasarıya

göre

kurumlar vergisinin

(148) Yakup USLU, Türk Gelir Vergisinde Vergi Alaca.>>,
lı/Ialiye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını, Ya.No.l982-242,
Ankara, 1982, s.lo.
(149) A.R. PREST-N.A. J3ARR, Public Finance in Theory and
Practice, Sıxth Edi tion, Weiden f el d and I-;j_colson,
London, 1979, s.457(EİLDİRİCİ, a.g.e., s.66'dan
naklen).
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%45-55'i
hakkı

arasında

miktarı

bir

gelir vergisinden indirme

tanınacructır.

Tasarı

Roma

Andlaşmasının

lOO'üncü maddesi

uyarınca

Ekonomik ve Sosyal Komite ile Avrupa Parlamentosu'nun görüAncak Ekonomik ve Sosyal Komite'nin ona-

şüne sunLumuştur.

yını

tasarı

alan

çıkamadıa

:Bununla

kısmi bütünleştirme

sistemi

Avrupa Parlamentosundan

birl~~te

sorun klasik sistemle

arasında

bir seçimden çok, bu ikincisinin tüm üyelerce

kabul edilebilecek bir

düzenlemesi:'ıin yapılmasıdır;

halen Hollanda ve Lüksemburg
sistem

bütünleştirilmiş

bir süre önce tam

dışında

bütün üyelerde

uygulanmaktadır.

bütünleştirilmiş

çünkü
kısmen

J3un.lardan Almanya

sistemi

geçmiştir(l50).

Türkiye'de ise kurumlar vergisine tabi kazançlar
daha so·1ra

dai;ı tıldığında

tutulmamalttadır.

ora:u

gelir ve

vergisine tabi

kurı.unlar

Bu yönüyle ülkemizdeki kw.··urLllar ver[;isi

uygulaması batı

ülkelerinden oldvkça

farklıdır(l51).

Ülkemizde kurv.mlar vergisine tabi olmayan
zançlar %10

ora:·ıında

gelir vergisi

ve bu kazanç ortaklara

stopajına

bazı

ka-

tabi tu.tu.lmakta

dagıtılsada da~ıtılmasa

da, gelir

(150) ÖNCEL, a.g.e., s.738.
(151) Ziyaettin BİLDİRİCİ, "Ülkemizde ve Avrupa Torüuluğuna
Ü;ye Ülkelerde Gelir ve Kurunlar Verp,isi Mükelleflerinin Vergi Yü/.:ünü Etkileyen Çesitli Faktörlerin Karşı
la::::ıtırılnıası", An.Ün. İ.İ.I3.1!'o DJEEGİSİ, c.vr, S.2
(Kasım, 1988), s.362.
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veya kurumlar vergisine tabi

tutulmamaktadır.

Böylece

gelir vergisi nillcellefleri %50'lere varan oranlarla vergilendirilirken

ku.rur:ılardan

elde edilen kazançlar

düşük

bir oranda vergilendirilmekte ve adaletsiz bir uygulama
ortaya

çıkmaktadır.
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