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Ozet: Bu 9ah~ma a~agldaki sorulan cevaplandlrmayl ama91ar: Hangi sosyal.
ekonomik veya siyasal ko~ullar vergi ka yakC;l11gmt kolayla~tlfmakta veya
ozendirmcktedir? Vel"gi yasalanna itaatin toplurnda yaygmla~masl ic;in vergi
ahlfik,'mn onemi nedir? Yapilml~ olan 46 adet kalitatif mUifikatm scnueu olarak
vergi kac;akC;lhgmm uZlIn vadedc dUzeltilebilir nitelikte olan dl~sal ko~ullar
tarafIndan etkilendigi ortaya 91kmt~t1r. 6rnegin vergilendirmenin piyasa
ekonomisine uygunlugu. vergi sw;lannm daha yliksek oranda takibi, vergi
gelirlerinin kamu hizmetlerine daha iyi dOnU~UmU gibi. Vergi adaleti kapsamtna
gil'en bu tUr sontnlann Ustesinden gelinmesiyle vcrgi ahlfikl da olumlu ytinde
dcgi~ecck ve yurtta~larda vergi yasalartna uymaya sevk edici hir zihniyet
olu~acaktll'.

Anahtar Kelimeler: Mali sosyoloji,
ahliikl.

kayltdl~1

ekonomi, vergi kac;akC;lhgl, vergi

Abstract: This paper aims to answer following questions: Which social,
economic or political circumstances facilitate andlor encourage tax evasion?
Which importance have tax morality for tax-law abiding to be spread in the
society? As the result of the evaluation of 46 qualitative interviews it revealed that
tax evasion was the effect of external conditions which are improvable on a longterm basis, like appropriateness of the taxation to market economy, higher degree
of investigation of tax offences, a better transformation of tax revenues into public
utilities and services and through mastering of these problems of justice the tax
morality would change positively and induce the citizen mentally to tax law
abiding.
Key Words: Fiscal sociology, unregistered economy, tax evasion, tax
morale/ethics.
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Giri~

Ulkemizde vergi ka~ak~lhgmm yaygm oldugu bilinmektedir. Bu soruml
toplumsal dUzeyde ~ozUmlemek i~in ~u sorular kar~lmlza ~lkar: Hangi sosyoekonomik veya siyasal ko~ullar vergi ka~ak~lhgml kolayla~tll"ffiakta ve
ozendirmektedir? KaYltdl~1 ekonomiyi onlemek a~lsmdan toplumdaki vergi
anlaYl~mm rolU ve onemi nedir? Vergi mUkellefieri ve uzmanlarIa yapllglmlz
mUliikatiarda onlann gorU~lerini aldlk ve tartl~maya a~lIk. Amaclmlz
vergilendirme sonucunda ortaya ~lkan toplumsal sorunlan incelemek ve
kaYltdl~1 ekonomiye yol a~lp mUkellefierin kendi nzalan ile vergi Odemelerini
engelleyen nedenleri ortaya ~lkarmaktlr. Mali sosyoloji alanma giren bu ~ah~ma
bUyUk ol~Ude, yapllan kalitatif tUrdeki mUliikatiann yorumuyla slmrlandll"1lml~
oldugundan vergilendirme konusundaki sorunlan sistematik bir bi~imde
yansltmaYlp kendisiyle mUliikat yapllan ki~ilerin gorU~lerini, iddialanm,
bunlanndogrulugunun tartl~llmasml ve' gerek\,elendirilmesini kapsamaktan
oteye gitmez. Sorunlar toplumsal a~ldan ele ahnml~ oldugundan ~ah~ma, bir
maliye kuramma katklda bulunmak amacml da gUtmez, ~UnkU yakla~lml teorik
olmaYlp kendisiyle mUliikat yapilan ki~ilerin vergi konusundaki pratik
deneyimlerine dayanmaktadlr. Ara~tlrmada 200712008 gUz ve bahar
yanyillannda yapilan 46 adet mUliikat yorumlanml~ ve kendisine aUfta
bulunulan konu~macllar KI, K5, K46 gibi simgelerle adlandIrllml~lIr.

Vergi idaresinden Kaynaklanan Sorunlar

Vergi ka~lrma egilimi yUksek olan iki tip mUkellef birbirinden aylrt edilebilir.
$oyle ki, her mUkellef belli bir ge~im ya aa refah dUzeyine sahip olup en
azmdan bu ya~am standardml korumak ister. Bunun i\,in de belli bir gelire
ihtiyaci vardlr. Birinci tipin kazancl dU~Uk olup, bu kazan~tan odemesi gereken
gelir verglsl de dU~UldUgUnde eger kazanCI ge~im harcamalanlll
kar~llayamlyorsa vergiyi aglr bir yUk olarak algllar ve Odemekten ka~mma
egilimine girer. Kazancl yUksek oldugu halde vergi Odemekten ka~man ikinci
tip mUkellef ise hlzla servet edinmek isteyen ki~idir ve saghk egitim gibi ~e~itli
alanlardaki devlet hizmetlerinin yetersizligi ile ~e~itli ya~amsal veya ekonomik
riskier onun vergi ka~lrarak servet biriktirme ve boylece kendisini gUvence
altma alma egilimini kuvvetlendirir.
Genellikle Ulkemizde vergi denetimi yetersiz oldugundan vergiye tabi
i~lemlerini kaYlt dl~l blrakan mUkellef aglr bi~imde yaptmma ugramaktan \,ogu

Kayltdl~1

Bkonomi

207

kez endi~e duymadlgl i9in cezaYI goze ahr. Eger denetim daha slkl olsaydl
yasaya itaat artardl. Yasamn zorlaYlcl olmasl i9in ozellikle biiyiik 9apta yasa
ihlallerinin caydmcl bi9imde cezalandmlmasl gerekirdi. Bu cezalar da
ba~kalanna ornek olacagmdan, yasaya gOl)illlii olarak uyanlar hakslzhga
ugradlklanm dii~iinerek kaYlt dl~ma 91kmaya ozenmezlerdi. Miikellefler
arasmda devletin vergi ka91ranlarm iizerine gitmedigi, denetimlerini ka91ranlar
iizerinde yogunla~tlrmadlgl dogrultusunda bir izlenim olu~tugu soylenebilir. Bu
nedenle de yasaya itaatsizlik artmaktadlr.
Vergi ka91ran ve ka91rmayan arasmda yasa kar~lsmda e~itsizlik vardlr: Birincisi
ikincisine gore daha az vergi Odeyerek daha 90k (net) gelir elde eder.
Konu~maci

KI'e gore vergi dairelerinde denetim elemam saYlslmn yetersizligi,
mevzuat ve incelemelerin uzun bir zaman kesitini kapsamasl denetimi
zorla~ttrmaktadlr. Buna kar~m, kazanci yiiks.ek oldugu halde vergi ka91ranlar
edindikleri servet araclhglyla daha kolay takip edilebilirdi. Oysa Maliye, serveti
hlzla artan ki~ileri gelidn kaynaklan a91smdan ozel bir takibe almamakta ve bu
nedenle de i~ gevrelerinde Maliye'nin bu gibi ki~ileri yeterince denetlemedigi
dogrultusunda bir kam uyandmnaktadlr. Vergi idaresinin, kaYlt dl~1 ekonomik
faaliyetler sonucu ortaya 91kan servet arli~lanm incelemeye alma bUyUk vergi
kaYlplanm engelleyecegi ku~ku gotiirmez. <;ogu kez iddia edildigi gibi vergi
ka9ak91hgmm aS11 nedeni vergi tarifesindeki oranlarm yiiksek olu~u degildir.
<;Unkii, yukanda deginildigi gibi 90k kazananm Odeyecegi vergi, onun Odeme
giicUnU a~madlgl halde servetini vergi ka91rarak daha da artlrabilmeyi goze
aldlgmda kaylt dl~ma 91kar. Az kazanan ise Odeyecegi vergi dU~Uk miktarda bile
olsa ah~tJgI ge9im dUzeyini koruyamadlgmda vergi ka91rma egilimine girer.
Hem az kazanan hem de 90k kazanan aym 0l9Ude denetlenmelidir. Ancak i~
adamlanmn servet artl~1 araclhgl ile daha kolay denetlenmesi miimkiindiir.
Geli~mi~ Ulkelerde uygulanan bu yontemin Ulkemizde uygulanmasl fikrine bazl
kimselerin ku~kuyla bakmasl dogaldlr. Oysa bu konuda dUriist sermaye
gevrelerinin de gUveni kazamlabilir. Ornegin kendisi de vergi mUkellefi olan Al
e gore kaYltdl~lhgl ve yolsuzlugu onlemek i9in vergi idaresinin milkellef olsun
veya olmasm herkesin servetinin artJ~ml ve harcamalanm inceleyebilmesi
gerekirdi. Tam da bu durumda serveti artan ki~ilerin vergi ka91rmasl zorla~acagl
i9in vergisini dilzenli Odeyenlerin bu kotil ornekler araclhglyla hakslzhk
algllamasl azahr. Buna kar§lhk devlet servet veya harcama arli§larmm
kaynagma inmezse biiyUk kazan91arm bir klsml kaYlt dl~1 kalml~ ve yasalar
herkese e~it uygulanmaml~ olacaklir.
karma~lk
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Yirmi ytldlr ticaret yapan bir iFerene gore vergi denetiminin yetersizligi, ahcl
ve sattcmm kendi aralannda anla~arak kaylt dl~ma glkmasma neden olmaktaydt.
Vergi denetimi yalmzca denetim elemam saYlsmm artmlmaslyla degil, bu
elemanlann niteliginin de yUkseltilmesiyle ba~anh olabilir. Belli bir UrUnUn
Ureticiden perakendeciye kadar sahip oldugu ger~ek ahm-satlm degerJeri ile
kaYlth olan degerler arasmda kar~tla~ttrma yapmak ~ok gU~ oldugundan kaYlt
dl~1 uygun bir bilgi-ileti~im-denetim sistemi kurulmadan onlenemez. Bu
nedenle denetim elemanlarmm yUkUmlUnUn servetinin artt~1 ile ilgili mUmkUn
oldugu kadar ~ok bilgiyi internet ortammda edinebilip degerlendirmesi
ka~mllmazdlr. Bu da denetim elemanlannda hem sorumluluk bilincini kapsayan
belli bir ki~ilik yaplsma, hem de uzmanhk yetenegine ihtiya~ gosterir. Diger
yandan Maliye'nin servet beyam araclhglyla kaYlt dl~1 geliri belirlemek yetkisi
gelir vergisi yasasmdan 80'li Ylllarda kaldlfllml~tlr. Sonu, olarak yetkisizlik,
denetim elemanlannm nicelik veya. niteliksel yetersizligi, bili~im
teknolojilerinden yararlanmada personel ve teknik donamm a~lsmdan
eksiklikler gibi nedenlerden dolaYI vergi idareleri, bir i~verenin deyi~iyle
"gostermelik ve keyfi denetimler" ile yetinince mUkellef vergisini kaYlt dl~ma
ka~madan odemesinin kendi lehine olmayacagl samstna kaplhr, ~UnkU ya bUyUk bir olaslhkla- cezaya ugramayacakttr ya da ceza caydmcl degildir.
Aynca, verginin toplumun ve dolaYlslyla kendisinin yaranna altndlgmm
farkmda olmayan mlikelleflerin vergi ka~lrdlklal'l hal de denetim eksikliginden
cezalandlfllmamalan dUrUst mlikellefler i~in de kotU ornek olu~turmaktadlr.
<;iinkii diiriist miikellef, vergi ka~II'llrak selvet edinen ki~ileri gorUnce hakslzhga
ugradlgl kamsma vararak kendisi de vergiye direni~ gostermeye ba~layabilir ve
boylece kaYltdl~1 ekonomi yaygmlaw.
Vergi idaresi mUkelleflere potansiyel suglu gibi degil, onyarglslz bi~imde
davranmah, onlan mU~teri gibi gormeli, onlarla ileti~im kurarak vergi ile ilgili
sorunlanna egilip, i~lerini kolayla~tlflcl ~ozUmler aramahdlr. Ornegin vadeli
satl~larda mUkellefler alacaklanm tahsil etmeden KDV odemeye mecbur
blrakllmakta ve slkmttya dU~mektedir. Mali mU~avir K38'in gozlemlerine gore
bazl uygulamalarda aldlgl maim faturasmm sahte oldugunu bilmeyen ve kayda
ge~iren mUkellef, kaYltdl~lhk su~lamaslyla kar~tla~maktadlr. Deneyimli bir
muhasebeci olan K2S' e gore ise mUkellef a,lsmdan baklldlgtnda en bUyUk
sorunlardan biri de vergilerin ,e~itliligi veya ,oklugudur. <;Unkli bu durumda
mUkellef ne kadar vergi 6deyecegini onceden tahmin etmekte gU~IUk ~eker,
vergi odemek zaman ve i~ kaybtna neden olur ve onu blktlflr. Mali mii~avir
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K39'a gore kayltdl~1 ile mUcadele mUkellefi kazanmaktan ge<;er. Vergi dairesi
He iyi ili~kiler i<;inde olan mUkellefin vergi ka<;lIma egilimi azahr. Buna kar~lhk
vergi dairesi mUkellefin sorunlanna anlaYI~ gostermez ve onu onyarglh bi<;imde
su<;lama arayl~ma girerse vergi dairesine gitmekten <;ekinen mUkellefin vergi
ka<;lrma egilimi artar. Vergi denetmeni olan K43'e gore ise internet ortamma
ge<;i~le ozellikle vergi beyam ve odemesinde klrtasiye kalkml~ ve mUkellefiere
biiyUk kolayhk saglanml~!Ir. Bu, olumlu bir geli~me olmakla birlikte konu~macl
yukanda deginilen sorunlan gormezlikten gelmektedir.
Ger<;ekten de vatanda~1 vergi Odeme aracl olarak gormek yerine onun
sorunlanna <;ozUm arama, ona hizmet etme anlaYI~1 i<;ine girilirse bir<;ok
mUkellef iyi niyetle davranmaya ba~lar ve vergisini odemekten ka<;mmaz. Bu
nedenle, ozellikle vergi dairesi yonetimlerinin yetkilerle donatllml~ nitelikli
elemanlardan olu~masl onem kazamr. Vergi memuru, mevzuata hakim degil ve
yetkiyle donatllmarril~sa vatanda~m sorunlanm <;ozmesi olanakslzdlr. Ancak
burada olmazsa olmaz nitelikte bir ko~ul daha bulunmaktadlr ki 0 da
bUrokraside, gorevi kotUye kullamp hakslz servet edinmeyi caydmcl, daha iyi
i~leyen bir orgUtsel yapmm geli~tirilmesidir. Bu <;er<;evede, memurlann ozlUk
haklanmn dUzeltilmesinin, yolsuzluk egilimini de azaltacagml belirtmek
gerekir.

Vergi Adaletsizligi
Once ~unu beliltmek gerekir. Mal ve hizmet satl~lan Uzerinden alman OTV,
KDV gibi dolayh vergilerin toplam vergi gelirleri i<;indeki paymm gelir vergisi
gibi kazan<; Uzerinden alman dolayslz vergHerin paymdan. bUyUk olmasl
adaletsizlik yarallr. <;UnkU elde edilen kazan<;la odeme gUcU arasmda dogrudan
bir ili~ki bulunmasma kar~lhk tUketim yapmamn odeme gUcU ile ilintisi dU~Uk
gelirlilerde kuvvetli olsa bile yUksek gelirlilerde -ki~i belli bir harcamadan sonra
gereksemelerinin bUyUk bir klsmml kar~llaml~ olacagmdan- zaYlf bir ilinti
haline gelir. DolaYlslyla yUksek gelirli mUkellef, dolayh vergilerin aglrhkh
oldugu bir vergi sisteminde mali gUcU oramnda vergi odememi~ olur. Dolayh
vergiler adaletsizlik yaratlr, <;UnkU dU~Uk gelirli ile yUksek gelirli mal ve hizmet
ahmlarmda satl~ degeri Uzerinden aym oranda vergi odemektedir. YUksek gelirli
daha fazla mal ve hizmet satm alacagmdan daha fazla vergi oder, ancak
tUketimin de bir smm vardlr. Bu Slmfl a~!Iktan sonra yUksek gelirli artlk dolayh
vergi Odemez hale gelecektir. Bundan dolaYI da dU~Uk geIirli mUkellef, gelirine
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oranla yUksek gelirliden daha ~ok vergi odemek zorunda kahr. Gelir vergisi
i~inde 2006 yilmda beyan Uzerinden alman vergi toplam vergi gelirlerinin % I
ini, dolayh vergiler ise % 70'ini a§an bir oram olu§turmaktadtr. t Bu durumda
toplam vergi gelirlerinin yakla§tk % 70 ini varstl ve yoksul kesim dolayh vergi
olarak aym oranda odemektedir.
Mali mii§avir K33' e gore ger~ek gelir kalemlerinden dolaystz bi~imde alman
gelir ve kurumlar vergisi gelirlerinin ka~ak~thk dolaytstyla beklenenin ~ok
altmda kalmast nedeniyle herkesten aym oranda alman dolayh vergilere agtrltk
verilmi§ ve sosyal adalet ilkesi zedelenmi§tir. yiinkU bu, mali giicii birbirinden
~ok farkh olan ki§ilerin aym QI'anda vergi Odemesi anlamma gelir ki, bu
durumda Odeme giicii zaytf olan kimselerin iizerine kazanct yiiksek olanlara
gore ~ok daha agtr bir vergi yUkii biner. Gelir dagthmmdaki e§itsizlik
azalttlmadtgt gibi daha da ~ogahr. Ktsacast, miikellefler iizerindeki
denetimsizlik vergi ka~ak~thgma, ka~ak~thk ise dolayh vergilere ve
adaletsizlige yol a~maktadtr.

Dii~iik

Vergi Tavant, Yiiksek Vergi Tabant

Vergi adaletinin onemli bir i§levi bulunmaktadtr ki, 0 da adaletli bir vergi
sisteminde miikelleflerin genellikle kendi nzalan ile vergi odeme egilimlerinin
artacagt ve dolaytstyla vergi ka~trma egiliminin azalacagtdtr. Yoksul ve dar
gelirlilerden odeme gU~lerini a§an oranda vergi altnmast onlann ge~im
stkmttsmt arttrtr ve kaytt dt§ma ~eker. Buna kar§thk gelir vergisi'nde mali giicii
yiiksek olanlardan daha Yiiksek oranda vergi ahnabilecek iken tavan oran %55
den % 35'e kadar dii§iirUlmii§tUr. Oysa sosyal devlet i1kesinin ger~ekle§mesi
i~in yoksul ve dii§iik gelirlilerden ya hi~ vergi almmamast ya da onlann Odeme
giicUne uygun olarak dU§iik oranda vergi almmast, yiiksek gelirlilerden ise gelir
yiikseldik~e artan oranlarda vergi almarak adaletsiz gelir daglitmmm
diizeltilmesi gerekirdi. Sosyal adaletin ger~ekle§mesi anayasal bir zorunluluk
oldugu halde bu i1ke yerine gelmiyor, ~iinkU yiiksek gelir gruplannda artan
oranh vergi tarifesine direni§ soz konusudur. $oyle ki ~ogu kez yUksek gelirliler
yiiksek oranda vergi odemelerini e§itsizlik olarak gostermektedir. Ornegin mali
mii§avir K44'e gore yiiksek gelirliden dii§iik gelirliye gore daha yiiksek oranda
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vergi almlrsa bu yUksek gelirlinin parasma hakslz yere el koymak anlamma
gelirdi. Bunun nedeni ise ~uydu: Gelir dagtilmml az kazanan lehine degi~tirmek
anlaYI~1 gUnUmUzUn kUreselle~me ve liberal ekonomi ortammda ge~erliligini
yitirmi~ti. <;:UnkU i~inde ba~al'lh olan daha ~ok kazamr, ancak bu ki~iden daha
yUksek orand a vergi ahmrsa daha ~ok yatmm yapmasl engellenir. Bu nedenle
adaletli olan durum, her mUkellefin aym oranda vergi odemesiydi. Buna kar~lhk
ba~ka bir mali mU~avir K35 in gorU~Une gore artan oranh gelir vergisi
tarifesinin adaletsiz oldugunu soylemek yanh~tl. Ornegin en adaletsiz vergi
zaruri ihtiya~ maddelerinin tUketiminden alman katma deger vergisiydi, ~UnkU
cebinde son bir ekmek almaya yetecek kadar paras I bulunan bir vatanda~m da,
varhk i~inde yUzen bir milyarderin de bu ah~veri~ i~in aym vergiyi odemesi
gerekirdi. GOrUldUgU gibi e~itlik bu ~arplcl ornekte adaletsizlik yaratmaktadlr.
Bu nedenle, dU~Uk ve yUksek gelirlilerden farkh oranda KDV ahnmasl pratikte
olanakslz oldugundan artan OI'anh gelir vergisi tarifesinin yamslra, en azmdan
temel veya zaruri ihtiya~ maddelerinde KDV oranmm yeterince dU~Uk tutulmasl
beklenirdi.
Gelir vergisi a~lsmdan da yoksulluk smmnm altmda Ucret alan ki~iden vergi
kesilmesi sosyal adaletle bagda~amaz. Yoksulluk smlrtmn UstUnde bulunan dar
gelirlilerin ise ge~imlerini saglayabilmeleri i<;in yUksek gelirlilerden <;ok daha
dU~Uk oranda vergiye tabi tutulmalan ka~mllmazdlr. Orta ve yUksek gelirliler
ise yine farkh oranlarda Meme gUcUne sahiptir. Bu nedenle herkesten mali
gUcUyle orantth olarak vergi ahnmasl ve bazen de hi~ ahnmamasl sosyal adalete
uygun dU~er. Sosyal devlet olan Avrupa Ulkelerinde de artan oranh tarifeler
ge<;erli olup belli bir gelir dUzeyinin altmda kalanlar vergiden muaf tutulurken
yUksek gelirliler TUrkiye'dekinden daha yUksek oranlarda vergi odemektedirler.
Ornegin, Tiirkiye'de gelir vergisi taban oram % 15, tavan oram % 35 iken,
Almanya'da taban oram (15.329 Euro'ya kadar) %0, tavan oram ise (104.303
Euro ve Uzeri) gelir vergisinin bir tiirevi olan dayam~ma vergisiyle birlikte % 50
2
nin Uzerindedir. Fransa'da da buna benzer bir durum soz konusudur.
Diger yandan TUrkiye'de asgari iicretin yansl (333 TL) 2009 Ylhnda gelir
vergisi'nden muaf tutulmu~tur.3 Bu onlem, sosyal adalet dogrultusunda attlml~
kii<;iik bir adlmdlroysa ger~ek<;i verilerle hesaplanml~ bir yoksulluk Stlllt'l
muafiyet kapsamma ahnmahydt. Bunun i~in ise once gelir vergisi'ni

2
3

$UkrU KlZllot vd .• AB Yotunda Mali DiinyamlZ, Ankara: 2006. s. 55 ve 57.
KlZllot. "2009 model vergi1erin sevimli yUzU", Hiirriyet Gazetesi, 1. Ocak 2009.
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uygulanabilir hale getirerek yUksek gelirli mlikellefleri artan oranda
vergilendirmek ve vergi tavan oramm yeniden ylikseltmek, vergi adaletinin
gergekle~mesini mlimkUn ktlabilir.
Varsthn yoksula yardtm etmesi ne kadar ahliiki bir davram~sa herkesten mali
gUcUne oranla vergi ahnmast 0 kadar adaletli bir uygulamadtr. Yoksullugu
ortadan kaldtrmak ve herkes i9in asgari bir ya~am standardtnt glivence altma
almak sosyal devletin gorevi olup devlet bu amactnt 90k kazanandan artan
oranda vergi ahnmastyla gergekle~tirmeye 9ah~tr. Otomotiv sektOriinde bir
i~yerinin sahibi olan K7 ise artan oranh gelir vergisi tarifesini adaletli
bulmaktadtr, ancak artt~ oram "makul oranda" olmah "(... ) insam ticarete
klistiirmemelidir." Diger yandan soz konusu konu~mact vergilendirme
oranlanm yliksek bulmaktaydt. Oysa gergekte bugUnkU (tabam %15, tavam
%35 olan) vergi tarifesine gore az kazanantn Odeyemeyecegi kadar yUksek
oranda, 90k kazanantn ise Odeyebileceginden daha dli~Uk oranda vergi Odemesi
gerekmektedir. Ornegin 50.000 YTL gelir elde eden biri ile 200.000 YTL gelir
elde eden biri aym oranda (%35) vergi odemektedir. YUksek geliri olanlar
yUksek saytlmayacak geliri olanlarla aym kategoride vergi Odediginde burada
bir adaletsizlik var demektir. Sosyal adalet, sosyal e~itsiz1iklerin kabul edilebilir
bir dUzeye indirgenmesini ongerektirir. Sosyal devlet'in olu~mast ve gelirler
arastndaki u9urumun bir ol9Ude giderilmesi i9in vergilendirme aracthgtyla
yUksek gelir gruplarmdan dli~Uk gelirlilere veya yoksullara geIir transferinin
yUksek tavanh ve de dU~Uk tabanh tarifeyle gergekle~mesi -vergi ka9ak9tltgt
onlendigi ol9Ude- mUmkUndUr. Vergide ada1et, elde edilen kazanctn bUyUklUgU
ile artan oranda vergi tarhtnt gerektirir. Buna kar~tltk, Ulkemizde adaletsiz bir
gelir dagthmt mevcut oldugu halde gelir vergisi hastlatt i9inde maa~ ve
Ucretlerin payt oranttstz bi9imde bUyUktiir. Toplanan verginin bUyUk bir ktsmtnt
i~goren kesimi Odemektedir.
Aynca, dar gelirli mUkelleflere Odeyemeyecegi vergiler yUklemek ka9ak9thk
egilimini artmr. Yalmz burada 90zlilmesi gereken bir sorun vardtr: <;:ok
kazanandan daha yUksek oranda vergi almak, mUkellefin tideme gUcU olsa bile
vergi denetimi ve cezalan caydlrtct oldugunda ancak mlimkUn olabilir. Hizmet
sektOrUnde bir kU9Uk i~letmenin sahibi olan K4'e gore de yUksek gelir elde
edenlerle dU~Uk gelir elde edenler aym oranda vergi Oderken vergisini Odemekte
geciken az kazan9h mUkellef fahi~ gecikme faizleriyle cezalandmlmaktaydl.
Vergisini ka9tran ise takibe ugramadtgtnda, bUyUk mUkellef ve ka9ak9tlarm
odemedigi vergi, kU9Uk ve dUrUst mUkellefe yUklenmektedir. Ba~ka deyi~le

KaYltdl.$1 Ekonomi

213

ku~tik mtikelleflerin vergi oram, btiytik mtikellef ve ka~ak~llar yeterince vergi

odemedigi i~in ytiksekti. Ornegin, kaylt dl~1 i~yerlerini kaYlt altma almak ve
kti~tik mtikelleflerin vergi oranlanm dti~tirmek gibi bir ~aba vergi idaresi
tarafmdan sarf edilmemekte ve vergilerin aglr ytiktinti ta~lyan kaYlth
mtikellefler hakstzhga ugradtklanm dti~tinmektedirler. Oysa gortildtigti
kadanyla vergi idaresinin ba~hca kaygtsl adil bir vergilendirme sistemi
olmaktan ziyade btit~eye azami miktarda vergi geliri aktanlabilmesidir ve bu
gelirlerin akl~ml gtivence altma almak vergi adaletine onceliklidir. Bu nedenle
de vergi idaresinin kaYltdt~t i~yerlerini takip altma almak yerine denetimlerini
kaytth miikellefler iizerinde yogunla~tmp ka~ak~lhk cezasl kesmesi
mlikelleflerce e~itsiz muamele olarak gortilmektedir.
KaYltdl~1

Ekonominin HakSIZ Rekabeti

y anh~ anlamalara yok

a~mamak i~in

burada bir tammlama yapahm: KayIldt~1
ekonomi, faaliyette oldugu halde maliyede kaYlth olmayan i~yerleri ile
maliyeye kaytth olup da kazancmm bir ktsmml kaYlt dl~1 btrakan i~yerlerini
kapsar. Bu sonuncusuna ktsmi kaYlt dl~l da denmekte ve bu durumda ger~ek
ah~ veya satt~ degerlerinden farkh degerler mtikellefin lehine kayda
ge~irilmektedir. KaYltdl~t ekonomi kaylt altma ahnmadlgl takdirde vergisini
tam olarak odeyenler, ba~kalan hi~ vergi Odemedigi ya da az Odedigi i~in
hakstzhga ugradtklanm iddia edecekler ve vergi ka~lrmaya ozeneceklerdir.
Klsmi kaytt dt~mda kalan mtikellefler ise kendileriyle rekabet i~inde olan
kayttdt~t
i~yerleri
ytizilnden vergi ka~trmak zorunda kaldtklarml
soyleyeceklerdir.
Vergi Odeme ytikiimlilltigii yazlh olmayan hir toplum sozle~mesinin geregi olup
vergi ka~lran ki~i "sozle~meyi" ihlfil etmi~ demektir. Kaytt dt~mm
yaygll1Ia~masl durumunda vergisini odeyenler de kendilerini sozle~meye bagh
kalmakla yiiktimlti hissetmezler ve cezaYI goze alarak yasaya itaatsizlik
gosterme egilimine girerler. OzeIIikle kayttdt~1 i~yerleri dti~tik maliyetlerle
~ah~lp ucuz mal satarak hakstz rekabette bulunduklanndan, kaYlth mtikellefler
de varhklarmt silrdiirebilmek, ba~ka deyi~le bu IUr rekabete dayanabilmek i~in
ktsmi kaytt dl~ma ~tkmayt yeglerler. ~oyle ki, piyasadaki miikelleflerin biiyiik
pir klsmt i~lemlerinin bir klsmmt kaYltdl~1 blrakmca, vergisini tam Odeyen diger
mtikellefler de bunun sonucunda olu~an hakslz rekabet yiiziinden zarar etmemek
i~in kaYlt dt~ma ~tkma egilimi gosterir. Miikellefier bazen de rakiplerinden daha
az kazanca razt olmadlgmdan -kilr etseler bile- onlardan geri kalmamak i~in
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vergi ka~tnrlar. Hakslz rekabetin neden oldugu kazan~ kaybmm yam slra bir
mUkellefin rakipleri ka~lrdlklan vergilerle hlzla bUyUdUk~e onlarla rekabet
edebilme ~ansl daha da azaltr, ~UnkU piyasalarda genet olarak bUyUyen
i~letmeler, kU~Uk kalan i~letmeleri -bUyUkler daha verimli ~alt~acaklan i9inyok etmektedir. Ornegin bUyUk marketler KDV' siz satl~ yapmadlgl hal de bile
KDV'siz 9alt~an kU9Uk i~letmeler onlarla rekabet etmekte gU91Uk ~ekmektedir.
Bu nedenle sorun yalmzca "hakslz" rekabetten degil, kU9Uklere gore daha
verimli ~ah~an bUyUk i~letmelerin rekabetinden de kaynaklamr. Boylece bu
rekabet ortammda ve yUksek vergi oranlannda kU9Uk i~letmeler varhklanm
slirdUrebilmek i9in vergi ka~lrmaktan ba~ka 91kar yol bulamayabilirler. Aynca,
i§adaml olan Kll'e gore vergi artl~lan vergisini ka91rmayan mUkellefieri
vergisini ka~tnll1lara oranla 90k daha olumsuz etkilemekteydi. Bu nedenle vergi
artl§lanndan vazge~ilmeli ve bunun yerine kayltdl§lhk onlenmeliydi.
Diyelim ki, kazan91an birbirine denk olan miikelleflerden birisi -vergi ka~lrdlgl
i~in- digerinden daha az vergi Merse diger miikellef bunu hakslzltk olarak
gorUr, 9iinkii oncelikle hakslz rekabete maruz kalmakta ve rakipleri ile yan~ma
yetenegini giderek yitirmektedir. Oysa elde ettigi kazan91a vergisini rahat9a
odeyebilecegi bir vergi tarifesi pratikte herkes i~in baglaYlcl hale getirilseydi
vergi ka9ak91ltgl bir "kurnazltk" olmaktan 91k1p ahliik dl~l, yiiz klzartlcl bir su9
haline getirilebilirdi, 9Unkii eger ~ogunlugu olu~turan mUkellefier bir yasaya,
onu dogru bulduklan i~in kendi nzalan ile uyarlarsa, yasaya uymayanlar
ba~kalan tarafmdan ahlilki a91dan da kusurlu goriilUrler.
DUriist miikelleflerin vergi odedigi, digerlerinin ise vergi ka91rdlgl bir sistem
adil degildir, ~Unkii bu durumda vergisini Odeyen odemeyene gore zararlt
I(lkmaktadlr. ~oyle ki, birbiriyle rekabet i~inde olan iki i~yerinden birincisi vergi
ka~tnrken diirUst 9ah~an digeri vergisini oderse ikincisi birincisiyle fiyat
rekabeti yapmakta gU9lUk ~ekecek ve bu yiizden zarar ettiginde hakslz yere
cezalandmlml~ olacaktlr.. Oysa ceza a91smdan bunun tersi olan durumun
ger~ekle~mesi gerekirdi. Deneyimli bir muhasebeci bayan K25 bu konuda ~oyle
der: "(. .. ) Miikelleflerin Maliye'den korkmamasl ve bir ~ekilde uzla~ma yolunun
her zaman miimkiin olmasl kaylt dl~lhgl t~vik eden sebeplerin ba~mda
gelmektedir bence. (... ) Bir de (... ) vergi ka~lranlara ~lkanlan aflar, vergi
odeyenlerin kendilerini enayi dllrumunda hissetmelerine sebep olmaktadlr. (... )
Bence diirUstlerin cezalandtnldlgl bir sistem bu. Ve tabii ki vergisini Odemez
insanlar. Bunll onlemenin en gUzel yolu vergi sisteminin adil hale getirilmesi ve
ka~lranlann ger~ekten cezalandtnldlgl bir diizendir ki bu da tUrn kamu
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kurulu~lannda

koklU degi~iklikler gerektirmektedir." Vergi ka91ranlann mali
mii~aYirlik, hesap uzmanhgl gibi denetim mekanizmalannm i~lemeyi~i
yiizUnden cezaya ugramamalan, dUrUst dayranan mUkellefleri de yergi
ka91rmaya ozendirmektedir. KIsacasl denetim yetersizligi yUzUnden kaYlt
dl~mJ11 yaygmla~masl ye sU91ularm Yergi affJyla kaymlmasl sonucunda dUrUst
miikellefler de hakslzhga ugramakta ye boylece onlann da kaYlt dl~ma
91kmalarma yol a91Imaktadl1·.
Aynca, tamamen kaYltdl~1 faaliyet gosteren i~yerlerinin tUm kazan91annm gelir
Yergisini ka91rmalan yUzUnden kaYJth i~yerlerine, olmasl gerekenden daha
yUksek oranda Yergi yUklenir ye piyasadaki hakslz rekabet ortaml daha da
bUyiir. Bu e~itsizlik yUzUnden de kaYlth i~yerleri ancak mecbur blrakIldlklan
ol9Ude ye kendi nzalan olmadan yergi odemektedir. GUnkU, denetim yetersizligi
yUzUnden ba~ka mUkelleflerin yergi Odememekten yarar saglamasl, diger
mUkellefleri de buna ozendirir. MUkelleflerin bir klsml yergiden ka9arak flyat
klrarlar ye bunun sonucunda Yergisini odeyen diger mUkellefler hak ettikleri
kazancI elde edemezler. Bu yUzden de hakslz rekabet dUrUst mUkellefler i9in
sorun olu~turur. Vergi yasalan delinerek ki~iler bundan biiyiik 91karlar saglaYlp
cezaslz kaldlk9a da yasaya itaat egilimi azahr.

Servet Artli/artntn Takipsizlijji
Vergi idaresi seryeti ku~kulu bi9imde hlzla artml~ ki~ileri Yergi incelemesine
alabilmeli ye dar gelirli mUkelleflerin onlann Odemedigi vergileri odemek
zorunda kalarak hakslzhga ugramasJ111 onlemelidir. Bir i~yeri sahibi olan K2
~oyle yakmml~tJr:

"Ben her sabah kar kl~ demeden dUkkamma giderken, ne i~ yapllgl belli
olmayan insanlann yammdan IUks arabaial'lyla geymeleri cammt Stklyor.
( ... ) 0 arabalar ahmyorsa mutIaka bir i~ler geviriyorlardlr. (... ) devlet
zaten bunlarla ilgilenmeli, bizden nasll daha vergi alabilecegi ile
ugra~acak yerde ( ... )"

Bir ~irketin mUdUrU ye ortagl olan K16'ya gore de Yergi dairelerinin iyi niyetli
ile k6tii niyetli mUkellefleri birbirinden ayl1t edebilmesi ve hepsine potansiyel
SU91u gibi onyarglh dayranmamalan ko~uluyla bir bilgi havuzundan
yararlanarak kaynagl belirsiz servet artl~lanm ara~tJrmalan dogru olacaktlr.
Ancak, servet artJ~laJ"JJl1 ara~t1J"lrken adli soru~turmalar araclhglyla dUrUst
mUkellefler de tedirgin edilmeyip bu gibi incelemeler kaYlth ve nesnel verilere
dayanmahydJ. Oysa sorunun 90zUmU bu kadar da basit degildir. ~oyle ki, servet
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artl~lannm

ger\,ek degerini kayttlardan \,tkarmak olanakstzdtr, \,UnkU ornegin
tapu dairelerinde gayrimenkuller piyasa degerleriyle kayda ahnmamakta ve bu
yUzden de vergi incelemesi i\,in yeniden rayi\, bedelle degerlendirilmeleri
gerekmektedir. Bu da vergi denetmenlerinin yetkisinin arttnlmast ve yetkilerin
kotUye kullamlabilmesi sorununu beraberinde getirir. Aynca, ki~ilerin yalmzca
yurt i\,indeki degil yurtdt~mdaki servetlerinin de denetim altmda tutulabilmesi
gerekirdi. Aksi durumda vergi ka\,trmak i\,in yurtdt~ma servet aktanlabilir.
Diger yandan, servet artt~lan aracthgtyla kapsamh bir vergi denetimi
yapabilmek i\,in, tamamen kayttdt~t faaliyette bulunan i~yerleri kaytt altma
ahnmahdtr. Yalmzca i~yerlerinin bUyUk ktsmtmn maliyeye kaytth oldugu ve
dolaytstyla vergi beyamnda bulundugu bu durumda beyan edilen vergi i1e servet
artl~t arasmda kar~tla~ttrma yapmak anlamh olabilir. TUm mUkelIefierin ger\,ek
servet artl~lan izlenebildigi Ol\,Ude vergi ka\'ak\,thgt da onlenebiIir. Yine de,
beyana tabi geIir ya da servet elde eden. herkesin servet artt~tm denetleme
olanaklanmn yalmzca yaratllmast bile caydtrtct olacakttr.
BUtUn bunlara kar~thk geIir vergisi yasasmda 80 Ii ytllarda servet beyannamesi,
2000 Ii ytllarda ise "Nereden Buldun Yasast" gibi servet artt~lanm denetlemeyi
ama\,layan dUzenlemeler uygulamadan kaldtnhm~ttr. Buna ko~ut olarak gelir
vergisi gelirlerinin toplam vergi gelirleri i\,indeki paymm ytllar boyunca giderek
dU~tUgU gorUlmektedir. Bu da vergi yasalannm ekonomik gUcU olan \,tkar
gruplannm \,tkarlanna daha uygun bi\,imde yaptldtklan ku~kusunu
uyandtrmaktadtr. Serbest muhasebecilik yapan K25 bu konuda ~oyle del':
"( ... ) nereden buldun denilen bu sistem (... ) ka\,ak\,thgt bUyUk OI'anda
azaltacaktt. (... ) elde edilen her gelirin hesabmm sorulacagt bir sistem olacaktt.
(... ) Bu \,ok yararh bir sistem gibi gozlikUrken, politik baglanttst olan pek \,ok i~
adamma \,omak sokmu~ ve bUyUk bir panik uyandtrmt~tl. (... ) 0 zamanlarda bu
yasanm uygulanmama sebeplerinden biri buyken, insaniann yakalanma ve vergi
korkusuyla parasmt bankaya veya i~e yatlrmayacagt ve yurt dt~ma ka\,tracagt
korkusu bu yasamn uygulanmasmt engelleyen ikinci bir sebepti."
Yine, gelir vergisi kanunu'nda degi~iklik yapan bir tasanya gore 2007 ythndan
itibaren harcamalan yUksek miktarlara ula~an mUkellefierin ne kadar vergi
odedikleri ara~ttrllacaktt. Ancak dUzenleme herkesi degil yalmzca gelir vergisi
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mUkelleflerini kapslyordu. Bu eksiklik giderileeegi yerde soz konusu degi~iklik
Plan ve BUt~e Alt Komisyonu tarafmdan tUmUyle tasan metninden ~Ikanldl"
Sanayicilerin baskl orgUtli olan TUSiAD'm yapttrdlgl bir ara~ttrmada imalat
sektOrUniln % 10 luk bir bOlUmUnUn kaYlt altma ahnmasmm 50 ila 300 bin
ki~inin i~ini kaybetmesi anlamma geleeegi iddia edilmi~tir. Buna gore kayltdl~1
ekonomi hem kalkmmamn hem de istihdamm artmasma katkl yapmaktadlr. 5 Bu
ornekte i~letmeler vergi yasalanm delerek istahdam yaratmakta ve istihdaml bir
baskl arael olarak kullanmaktadlrlar. Bu ~ekilde olu~mu~ ekonomik gUeUn
belirleyici oldugu ortamda ise gU~sUz olanlar magduriyete ugrayaeagmdan vergi
adaletinden soz edilemez.
Ku~kulu

servet ve hareama artl~lanmn ineelenmesi yUzUnden yatmmlann ve
vergi gelirlerinin dii~eeegi dogrultusundaki seksenli Ylllarm kaygllanmn ikibinli
ytllarda da devam ettigi gorUlmektedir. Oysa servet beyam uygulamasl ve hareamalarm denetimi anlamma gelen- hayat standard I esasmm devam ettigi
1980 ytlmda gelir vergisinin gayn safi milIi haslla'ya (GSMH) oram % 7.3 iken
soz konusu uygulamalar 80 Ii ytllarda yUrilrlUkten kaldmldlktan sonra bu oran
2005 Ylhnda % 4.7 ye dU~mU~tlir. Ba~ka deyi~le, gelir vergisi tahsilatt (GSMH)
ye oranla yirmibe~ YII i~inde neredeyse yart yanya azalml~ttr. Buna ko~ut olarak
gelir vergisinin toplam vergi gelirleri i~indeki payl 1980 Ylhnda % 51.7 iken
2005 Ylhnda % 17.8 e gerilemi~tir.6 Ne var ki herkesin mali gUeUne gore
vergilendirilmesi gelir vergisinin artan oranh ve yUksek tavanh-dU~Uk tabanh
tarifesi ile mUmkUndUr. Gelir vergisinin vergi gelirleri i~indeki paymm
azalmasl, vergi adaletinin gozardl edilmesi anlamma gelir ve bunda da servet ve
hareama artt~lanndaki denetimsizligin payl bulundugu yadsmamaz.

KaYlt t\;i Ekonominin Ortaml
Devletin

Vatanda~a

Sundugu Hizmetlerin Yeterliligi

Herkesten odeme gUeUne gore vergi ahndlgmda ve vergi gelirleri ki~isel ~Ikarlar
yerine topluma hizmet anlaYI~1 i~inde kullamldlgmda vergi ka~lrma egilimi
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onemIi
klsmen

ol~Ude

azahr. BUyUk bir mUkellef kesiminin gelirlerini tamamen ya da
kaYltdl~1 blrakmasmm

idarede yolsuzluklarla slkl bir i1i~kisi vardlr. Yolsuzluklar yalmzea mUkellefler
arasmda vergi odemede e~itsizlik yaratmakla kalmaYlp aym zamanda vergi
gelirlerinin israf edilmesi yiizUnden topluma verilen hizmetlerde de yetersizlige
neden olur. Ornegin yeterli sagltk hizmeti alamayaeagl kamsma varan mUkellef
bu hizmetlere parah olarak ula~abilmek i~in kaYltdl~ma ~Ikarak gelirini artlrmak
zorunda kahr. Diger yandan kaYltdl~1 yUzUnden toplam vergi gelirleri
azalaeagmdan vergisini Odeyen ki~iler yeterli paraslz hizmet almakta daha da
zorlamrlar. Kisaeasl, yetersiz devlet hizmetleri kaYltdl~ml arttrlrken, artan
kaYltdl~1 ekonomi hizmetlerin daha da azalmasma neden olmaktadlr.
DU~Uk gelirlerde yUksek oranlarda tarh ettigi ve mUkellefi zora sokarak
topladlgl vergi gelirlerini yerinde ve verimli bir bi~imde hareamayacagl
dogrultusunda kamuya olan gUvensizlik, mUkellefte vergi ka~agma neden
olmaktadlr. Universite mezunu bir i~adaml olan K22 bu konuda ~oyle del':

"(... ) vergi ka91rmayan yok gibi gorillUyol'. Bunun nedeni de ~u olsa
gerek; ben bu vergiyi ka911'mazsam kamu bu parayt benim kadal' aktlh ve
verimli kullanmayaeaktll' ve benim bu kaynak kamunun elinde 9al'9ur
olaeaktll' (... ) Ama bu kaynak benim elimde kahrs., (... ) ekonomiye k.tkt
salliayacakttr."
Ekonomiye katkl gerek~esinin burada vergi ka~lrmak i~in bir bahane
olu~turdugu soylenebilir. ASII neden, ka~trIlan vergiden ki~isel yarar
saglamakttr. Ancak konu~maci eger vergi gelirleri verimli ve yerinde
kullamhrsa herkesin vergisini verecegini Ima etmi~tir. Burada kastedilen yine
vergi gelirlerinin vatanda~lann yararlanabilecegi hizmetlere yeterince
donU~mesidir. Oysa verginin birebir hizmete donU~mesini beklemek de dogru
degildir, ~UnkU vergi toplum ~Ikarlan dogrultusunda ve belli bir hizmet
vaadetmeden zorunlu olarak Odenmesi gereken bir bor~tur. Ancak vergi olarak
devlete Odemi~ oldugu paralarm kendisinin yararlandlgl hizmetlere donU~ecegi
kamsmda olan mUkellef vergiye ka~1 daha olumlu bir tutum talumr. Bununla
birlikte bUyUk sermayedar olup yUksek miktarda vergi Odeyen i~adamlllm vergi
ile hizmet degi~toku~u yapttgl soylenemez. Bu yUzden daglttm adaleti saglamak
i~in yUksek gelirliden yUksek oranda vergi almmasml yUksek gelirliler bireysel
a~ldan adaletsiz bulabilir, ~UnkU devletin dU~Uk miktarda vergi aldlgl yoksul ve
dar gelirlilere, yUksek gelirlilere oranla daha ~ok harcama yapmasl gerekecektir.
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Burada sosyal adalet i1kesi devreye girer ve artan oranh tarifeyi hakhla~tlflr:
Hel'kesin ~Ikal'ma yonelik bil' vergilendirme yliksek gelirlilerin de ~Ikannadlr ve
sosyal yal'dlmla~ma etkisinden dolaYI bunu fedakarhk olarak goren kimselerde
manevi bir haz dahi yaratabilir.
Kayltdl~1

ekonomi ve yolsuzluk yaygmla~lIgl zaman yeterli vergi toplanamaz ve
hizmetlel' aksal'. Yeterli vel'gi toplansaydl bile vergi gelirleri yerinde
kullamlmaYlp israf edildiginde hizmetler yine yetersiz kalacaktl. Vergi gelirleri
yoneticilerin ~Ikarlan dogrultusunda kullamldlgmda israf ve yolsuzluk olu~arak
hizmetler yetel'siz kahr. brnegin aityapi sorunlan ~ozUlemez. Devletin
hizmetlel'inden memnun olmayan vatanda~ ise gonUi nzasl ile vergi odemekten
ka~mll'. Mlikellef vergi gelirlel'inin yasal olarak ve yerinde kullamlmadlgl
kamsmdaysa vel'giyi kendi nzasl i1e odemez. Mali mli~avir K35 bu konuda
~oyle del':
"Vatanda~m egitim, saghk ve gUvenlik gibi devletin asli gorevlerinden
olan hizmetleri asgari dUzeyde verebilmesi ic;in tek kaynak onlardan
toplanan vergilerdir. Ama tahmin ediyorum ki bu kadar zor kazamlarak
devletin eline teslim edilen bu vergilerin sUrekli olarak hortumlanmasl
veya en masumane olarak kotil yatll'lmlara konu olmasl vergi mUkellefini

sogutacaktlr."

Saghk ve egitimin yamslra adliye gibi ba~ka onemli hizmetler de vardlr ve vergi
gelil'lel'i hepsinin birden eksiksiz ger~ekle~tirilmesine yetmemektedir.
Yolsuzluklar olmasaydl belki yine de yetmeyecekti. Ancak vergi gelirleri
l'asyonel onceliklere gore kullamldlgmda vergi ka~lrma egilimini azaillr. <;UnkU
israf edilen gelirler bUyUkliikleriyle orantlslz bir bi~imde toplumda adalet
duygusunu zedeler. Vergi gelirlerinin bir k1smmm israf edilmesi, dogru yerlerde
kullamlmamasl vatanda~m devlete olan gUvenini sarsar. Aynca mUkellef
kendisini sosyal vb. a~ldan gUvende hissetmediginde servet biriktirerek
kendisini bireysel gUvence altma almaya ~ah~lr ve bu tutum da vergi ka91rma
egilimini artmr. Bunun onUne ge9mek i9in ise yonetimlerin vergi gelirlerini
toplumun 91karlan dogrultusunda kullamp kullanmadlklanm denetleyen
kurumlar daha etkin olmahdlr.
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pazar Ekonomisine Uygun Vergilendirme
Devletin en onemli gorevlerinden biri ekonomik bliylimenin saglanmasldlr. Bir
sektOrde eger mlikelleflerin bir klsml vergi odeme gliglligli ylizlinden i~yerlerini
kapatmak zorunda kahrlarsa Maliyenin yapabilecegi, sorunlu sektOrdeki
faaliyeti canlandlrmak igin vergi oranlanm yeniden gozden gegirmektir.
Piyasalarda rekabet arttIgmda da karlar dli~er ve bunun onemli bir klsml da
vergiye gider. Bu durumda i~yerleri bliylik zorluklarla faaliyetlerini devam
ettirmeye gah~lrlar. Ancak kapanan i~yerleri daha verimli gah~an i~letmelere
yerlerini buaklrsa verimsiz i~letmelerin devlet korumasl altma ahnmast, pazar
ekonomisinin manttgma tel'S dli~er. Verimsiz gah~an i~letmelerin istihdam
yaratttgt gerekgesiyle slibvanse edilip edilmemesi gerektigi de belli bir zaman
ve yerde incelenmesi gereken ayn bir sorundur. Birgok esnaf i~yerini kapaltrsa
i~sizlik artar bu da onlenmesi gereken bir durumdur. Devlet i~sizligin artmasma
seyirci kalamaz.
Vergilendirmeyle ylikselen fiyatlar bazt durumlarda ahctmn satm alma gliclinli
zorlar ve hakslz rekabet yaratlr. i?oyle ki, belli bir piyasada rekabet gok yogun
oldugunda yUksek vergi oranlan ylizlinden faturaslz (fi~siz) satl~larla fiyatJan
onemli olglide dli~liren satlct, rakiplerine gore avantaj saglar. ve hakstz rekabet
ortaya gtkar. Gergekten de piyasalardaki yogun rekabet ylizlinden i~ yerleri
varolu~ mlicadelesi vermekte ve birgogu varhklanm slirdlirebilmek igin fi~siz ya
da faturastz satI~ yaparak fiyat klrmaktadtr. Ozellikle KDV oranlanmn ahcmm
satm alma glicline gore yliksek oldugu durumlarda satl~lann kaYltdt~tna kayma
olasthgt bUylir. Boylece dU~lik gelirlerde vergi oranlannm Odeme glicUne gore
yUksek olmast hem hakstz rekabet yarattr hem de kagakgthgt daha cazip hale
getirir.
Konu~mact K12'ye gore mlikelleflerin vergiden kagmmasmtn ba~hca nedeni,
vergi dolaYlstyla maliyetin ylikselmesi sonucunda satl~larmdan yeterli kazang
elde edemeyi~leridir. i?oyle ki, her liretim a~amasmda alman KDV, lirlinlin
maliyetini artmr ve artan satt~ fiyatt satt~lart dli~lirlir. Bu nedenle de esnaf
kendisine yetecek kadar kar elde edemez ve cirosunu arttrmak igin KDV'siz
ucuza satt~ yap maya ba~lar. Esnaf KDV' Ii satt~ yapttgmda satt~l kayda
gegeceginden kazancmdan gelir vergisi de Odemek zorunda kalacak ve vergi
sonrast kan daha da dli~ecektir. Esnafm satt~lardan yapttgt cirodan belli oranda
bir kar beklentisi oldugu gorlilmektedir. Rekabet dolaYlStyla satt~ fiyatI
dil~tligilnde esnaf tliketicinin odemesi gereken KDV'yi almaytp kara gegme
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egilimine girer. Boyle bir UrUn KDV'1i olarak mali yet fiyatma salIldlgmda esnaf
kilr etmezken, KDV'siz aym fiyata satlIgmda KDV oramnda kilr eder. Bu
nedenle hakslz rekabet oltammda ~ogu esnaf KDV'yi klsllmasl gereken bir
maliyet unsuru olarak gormektedir.
GorGnii~e

gore ~ogu dar gelirli olan ttiketicilerin satmalma gGcii yUriirlUkteki
vergi oranlanm ta~lmada yetersiz kalmaktadlr. Fiyatlann dU~UrUlerek tiiketimin
artmlmasl i~in KDV oranlannm azaltllmasl ka~ak~lhgl onleyici bir etki yapar.
Ticaret yapan K9 a gore yiiksek KDV oranlan belgesiz satI~lan (hem ahclYI
hem de satlclYI) ozendirmektedir. .Oysa KDV oranlarmm dii~iiriilmesi
miikellefte gorev bilincini ~agm~lIrarak kaYltdl~1 egilimlere engel
olu~turabilirdi.

<;ogu dar gelirli olan tiiketiciye KDV odemek aglr gelir. Dar gelirlilerin
ttiketimi azaldlgmda kii~iik esnaf fiyat rekabetine girerek damping yapar. Bu
aym zamanda bir varolu~ sava~ldlr. Bu yiizden de fiyat klrabilmek i~in esnaf
kaYlt dl~ma ~Ikar. Ba~ka deyi~le esnaf yeterli salI~ yapamadlgl i~in fiyatlanm
dU~iirmek zorunda kalir. Yeterli kilr elde etmek i~in vergiden ka~marak hakslz
rekabete yonelir ve ba~kalanm da aym ~ekilde davranmaya yoneltir. Sonu~
olarak KDV oranlan miikellefin i~inde bulundugu pazar ko~ullan dikkate
almarak saptamrsa uygulanabilir hale gelecektir. Tiiketiciden Odeyemeyecegi
kadar vergi talep etmek gereksizdir. Genel olarak ise vergi oranlan miikellefin
i~inde bulundugu pazar ko~ullan goz oniine almmakslzm saptamrsa esnaf
i~letmesinin devamml saglamak veya vergi ka~lrmak arasmda bir tercih yapmak
zorunda kalir. Buna kar~llIk devlet ba~ka gelir kaynaklan bulunmadlgl siirece
vergi oranlanm degi~tirmemekte Israrci davramr, ~iinkii bii~esinin denkle~mesi
gerekmektedir. Vergi oranlanm dii~iirerek kaYlt dl~lmn azalacagml ve vergi
gelirlerinin ~ogalacagml beklemek rizikosunu ise Maliye ~ogu kez iistlenmez,
tersine tarife oranlannda indirim yapmak i~in kaYlt dl~mm azahp verginin
tabana yaYllmasmm ger~ekle~mesini bekler, ~iinkii bu konuda devlet miikellefe
giivenmemektedir.
i~letmelerin mal ve hizmet ahmlanmn bir klsml faturaslz oldugunda
harcamalannm bu klsmml gider olarak gosterip vergiden dii~emezler ve bu
YUzden de defterde kazan~ goriindiigii halde i~letme belki de zarar etmektedir.
Bu durumda baZI i~letmeler gelirlerinin de bir klsmml kaYlt dl~ma ~Ikarmak
zorunda kalirlar. Boylece kaYltdl~llIk i~letmeler arasl ahm salIm i~lemleriyle
zincirleme bir bi~imde ekonomiye yaYlhr. Faturaslz mal veya hizmet ahml
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nedeniyle giderleri kaYltlarda oldugundan dli~lik gorlinen i~letmeler gelirlerinin
de bir klsmlm dli~Uk gosterirler. Giderlerin bir klsml faturaslz oldugu igin
vergiden dU~lilemedigi durumunda ve gelirler de kaYltdl~1 blrakllmadlgmdan,
vergi sonrasl kar yetersiz, yani mlikellefin gegim masraflanm kar~llayamayacak
miktarda kaldlgmda i~letme kaYlt dl~ma glkmadan varhgml sUrdUremez. Bir
~irketin ortagl ve miidiirU olan K16'ya gore de bir i~letmenin Odeyecegi dolayh
vergiler, harglar, kesintiler 0 kadar goktur ki, KDV ve gelir vergisi'ni eksiksiz
beyan ettiginde i~e yatlrdlgl sermayenin vergiden sonraki getirisi, i~i
siirdUrebilmeye yeterli biiyiikliikte olmayacakttr.
Dolayh vergilerin, harg, kesinti vb. i~letme igin sakmcah yam, daha kazang
olu~madan verginin tahakkuk etmesidir. Bu nedenle dolayh vergilerin toplam
vergi gelirleri igindeki payl dolayslz vergilerden daha yiiksek oldugu igin daha
kazang elde etmeden miikellef bUyiik saYllabilecek vergi yUkii altmda
kalmaktadlr. Ornegin, eczaclhk yapan KlS'e gore, vergi Odemede e~itlik
ilkesinin gergekle~mesi igin kar oram dii~iik ve ozellikle (eczaneler gibi)
fiyatlanna narh konulmu~ olan sekt6rlerin kar oram yiiksek olan sekt6rlerden
daha dii~iik oranda vergilendirilmesi gerekirdi. But'ada sorun birincisi, narhh
fiyatJarda KDV'nin i~letmenin kanm onemli olgUde azaltmasldlr; ikinci sorun
ise dU~Uk kazancl olanlarla yUksek kazanghlar arasmda vergi tarifesinde
yeterince farkhla~ttrma yapllmaYI~ldlr. Ba~ka deyi~le dU~iik kazanghlardan daha
dU~iik oranda, yUksek kazanghlardan ise daha yiiksek oranda vergi kesilmeliydi.
Gelirler ba~kontrolorii olan K31 ise ikinci sorun konusunda aym gorii~te
degildir: Maliye politikasmm ba~hca gorevlerinden biri ki~ilerin elde ettikleri
gelirlerin tekrar yatmma donii~mesini saglamaktlr. Oysa artan oranlt vergi
tarifesi ki~ilerin hem vergiye kar~1 direncini artmr, hem de daha gok kazang elde
etme arzusunu zaYlflatlr. DolaYlslyla ekonomik geli~me lizerinde olumsuz etki
yapar, sermaye birikimini kostekler. Konu~macmm bu soylediklerine kar~lhk,
yiirUrliikteki gelir ve kurumlar vergisi tarifelerinin biiyiik yatmmclYI caydmcl
nitelikte oldugunu soylemek miimkUn degildir. Ornegin Avrupa lilkelerinde
yiiksek gelirliler daha yiiksek ve artan oranlarda vergi odemektedir. Artan oranlt
vergi tarifesi gelir daglltmmm dlizeltilmesi igin vergi adaleti aglsmdan
kaglmlmaz niteliktedir ve sorun, yiiksek gelirlilerin odeme gliglerine goreli
olarak dli~lik, dii~iik gelirli olanlann ise Odeme gUglerine gore yiiksek oranda
vergilendirilmesidir. Yiiksek maliyetler ve yogun rekabet ortammda yUksek
oranlarda vergi Odeyerek kUgUk i~letmelerin varltklanm sUrdUrebilmesi en
azmdan bir klsml igin olanakslz klhnml~tlr.
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Serbest muhasebeci olan K40' a gore kli~lik mlikellef, ba§ka satlcllarla rekabet
edebilmek i~in ve de KDV nin yliksekliginden dolaYI elde ettigi kann onemli
bir klsrn1111 vergiye yatJrmak zorunda kalarak ge~im slkmtlsma dli§mernek i~in
vergi ka~Ir1r. Tamdlgl ba§ka esnafm vergi ka~lrmasl ve cezalandmlmaYI§1 da
onu taklide yonlendirir. Ba§ka deyi§le ba§kalan servetini artmrken vergi
ka~lrrnayan mlikellef, ekonomik slkmtllarla ba§ etmek zorunda kahr ve
hakslzhga ugradlgml dli§linerek kaYlt dl§ma ozenir. Diger yandan ~ogunlukta
olan dar gelirli tliketicinin ahm gliclinlin zaYlf olmasl ve KDV odemek
istemeyi§i satlcllan satl§lan canlandumak i~in KDV'siz satJ§ yapmaya zorlar.
Genel olarak yliksek KDV oranlannm fiyatlann ylikselmesine ve dolaYlslyla
satl~lann dli§mesine neden olacagl soylenebilir. SatJ§lar yetersiz oldugunda ise
esnaf zarara girmekte ve KDV oranlanndan §ikayet~i olmaktadlr. Mali mli§avir
K35 bu konuda §oyle der:
"Katma Deger Vergisi (... ) bu verginin YUksekligi fiyatlarm da
yUkselmesj anlamma gelir ve esnafm mahm pazarlamaslm zorla~tlflr.
DolaYlslyla toketimi daraltan ve esnafm kfir marjlm a~aglya ~eken bir
etkiye sahip oldugu s5ylenebilir. Bizim gibi geli~mekte olan Ulkelerde
ki~i ba~ma dU~en gelir seviyesinin de arzu edilen miktarda olmamaSt
neticesinde toketicilerin ahm gUcU son derece klslthdlr ve bu tor etkenlere
kar~1 hassastlr. insanlann 5nceligi g~im derdi oldugundan tliketim
kaltplarml kaliteden daha ~ok fiyata gore in~a ederler. (... ) Zaman zaman
bazl UrUnlerin KDV oranlannda yapllan indirimler Uretici ve esnaf
tarufmdan fjyatlara yansltllmakta ve bu durum da 0 iirilnlere talebi
artlrmaktadlr."

Ozellikle ternel gereksernelerini kar~llamakta gli~llik ~eken insanlann ah§veri§te
KDV odemeye oncelik verdikleri soylenemez. Vergi denetmeni olan K43 de
yukandaki gorli§lere katllmaktadlr. ~oyle ki, tliketicinin satm alma glicli
yetersiz oldugundan yliksek KDV oranlan fiyatlara yansldlgmda satJ§lan
dli§lirmekte ve satlclYI kar elde edemez duruma sokmaktadlr. Bu nedenle de
satlcl ve ahcI KDV'den ka~man111 yollannm ararlar. DolaYlslyla KDV'siz satl§
yapan esnaf bulundugunda ahcllar onlara yonelir. Dar gelirli mli§teri, Odeyecegi
verginin bilincinde olmasa bile yliksek fiyat Odediginin bilincindedir, bu
nedenle vergiden ka~arak fiyatJ dli§lirmeye ~ah§lr ve esnaf da buna razl olur.
Sonu~ olarak ahcllarm bir mah KDV sini Odeyerek satm alma glicli yoksa bu
durum kaYlt dl§lhgl ozendirir. <;:linkli satlcl ahclya tabidir ve ahcI KDV'li satJ§
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fiyatmtodememekte direttiginde sattct kayttdt~ma ~tkmayt deneyecektir. <;iinkii
fiyatma KDV'yi dahil eden ya da fatura kesen esnaf tiiketicinin ahm giicli zaytf
oldugundan talep azalmasmdan zarar ederken KDV'siz satt~ yapan esnaf kar
edebilir. MaIiye memuru olan K32 bu konuda ~oyle der:
"(... ) faturalt alt~veti~lerde KDV son fiyatt yiikselten bir kalemdir.
OnceIikle KDV fiyatt ylikselttiginden belli iiriinleri tiiketicinin
ahm gilcii ~ttasmm iizerine ~tkanr. Aynca tiiketici fatura
almadtgmda % 18' e varan oranlarda daha az odeyecektir; boylece
faturastz ah~veri~i tercih edecektir. Bu durumda vergisini Odeyen,
ya da fatura kesmek zorunda kalan esnaf mii~teri kaybedecektir."
Vergi denetmeni K43'iin de gorii~leri bu dogrultudadtr. $oyle ki, tiiketicinin
satm alma glicii yetersiz oldugundan yiiksek KDV oranlan fiyatlara
yanstdtgmda satt~lan dii~iirmekte ve satlCtyt kar elde edemez duruma
sokmaktadtr. Bu nedenle de sattct ve altct KDV'den ka~manm yollanm
aramaktadtr. Yalmz burada soz konusu olan esnafttr, ~iinkii biiyiik i~letmeler
KDV' Ii satt~ yapttgt halde yine de kar elde etmektedir.

Toplumda Vergi AnlaY/~1
Devletin halka hizmet gotiirmesi i~in vergi odemenin ne kadar onemii oldugu
konusunda toplum bilin~lendirilirse vergi ka~ak~thgt azahr. Vergi idaresinin
gordiigii i~levin oneminin toplum tarafmdan kavranmast ve idarenin yasaya
uyan miikelleflere ho~gorii ve kolayhk gostermesi devletle vatanda~ arasmdaki
baglan gii~lendirir. Vergi toplamak devletin topluma hizmet gotiirebilmesinin
olmazsa olmaz ko~uludur. Devletin vergi dt~1 kaynaklanmn yetersizIiginde
vergi gelirieri olmadan devletin hizmetleri siirdiiriilemez. Ancak devletle
vatanda~ arasmda basit bir degi~toku~ ili~kisi soz konusu degildir. Vatanda~m
verdigi vergi kar~thgmda ne kadar hizmet alacagt belirsizdir. Buna kar~in bir~ok
miikellef Odedigi verginin kar~tltgmt hizmet olarak almast gerektigi
dii~lincesindedir. Eger yonetim veya biirokraside yolsuzluk nedeniyle vergilerin
kullammmda israf varsa bunun milkellef i~in hizmet kaybt anlamma gelecegi
ku~kusuzdur. Vergi gelirieri yolsuzluklar aracthgtyla israf edilirse miikellefler
kendi nzalanyla vergi Odemezler ve egitimle benimsetilmi~ olan yurtta~hk
bilinci zedelenir. Ornegin bir menkul degerler ~irketinin miidiirii olan K26
vergiyi, kar~thgmda devlet hizmeti alman bir mali yet faktiirii olarak
algtlamaktadtr. Hizmetlerin yetersiz oldugu durumda ise gelirine el konulmu~
duygusuna kapthp verginin me~ruiyetini tartt~mah hale getirecektir. Buna

KaYltdl~l

Ekonomi

225

kar~Illk

Odedigi vergmm vatanda~a neler kazandlrdlgml para birimiyle
hesaplamak olanakslZdtr. Vergisini tam olarak odeyen mUkellefier i~ba~mdaki
hUklimetin ve dolaYlslyla ona bagh olan blirokrasinin icraatmdan memnunsa
tidedikleri vergilerin hizmet olarak kar~thgtm aldlklarma inamyorlar demektir
ki, bu da me~ruiyet anlamma gelir yani boyle bir durumda vergiyi aym zamanda
kendi nzalanyla Odliyorlardtr. Ancak sorun daha da karma~lktlr. Vatanda~ vergi
vermekle mlikelleftir ve bu onun gorevidir. Hem denetim altma sokularak hem
de kendi nzastyla vergisini odemeli ve yonetim vergi gelirlerini yasal ve me~ru
yollardan hizmete donli~tlirmelidir.
Eger mlikellefler vergi gelirlerinin faydastz yerlere kullamldlgl izlenimini
edinirlerse -en azmdan bir klSmt- vergisini eksiksiz olarak beyan etmeye direni~
gtisterir. Mlikellefler Odedikleri vergilerin ya~am kalitesini artlflcl hizmetlere
donli~ecegi bilgisini egitimle edinerek vergisini Odemenin herkesin ~lkarnll
ama~layan ahl1iki nitelikte bir sorumluluk oldugunun bilincine vardlklannda ve
genel ~tkarm ger~ekle~tigini kendi deneyimleriyle gordliklerinde ancak kendi
nzalanyla vergilerini odemek isteyebilirler. Buna kar~lhk vatanda~larda vergi
sisteminin adaletli oldugu ve vergi gelirlerinin tlimlinlin toplum yararma
kullamldtgt konusunda bir bilin~ olu~madtgt slirece mlikellefler vergiyi mecbur
btraktldtklan Ol~lide oderler. Rtza olu~masl i~in vergi yasalanmn ve
uygulamalarmm da yUkUmlliler tarafmdan hakh gorUlmesi gerekirdi. Birbirine
e~it mali glice sahip ki~ilerden farkh oranlarda vergi ahnmasl ve vergi
gelirlerinin ozel ~tkarlar dogrultusunda kullamlmasl, yUkUmlUnUn kendi istegi
ile vergi odemesine engel olur. Toplumsal refah arttlk~a vergi ka~trma
egiliminin azalacagl da soylenebilir. Ancak vergi ka~ak~thgl aym zamanda
ahl1iki bir sorundur. Vergi ka~trmak genel ~tkara aykm dii~mesi nedeniyle
mlikellefler arasmda yalmzca yasadt~t degil ahlak dt~t bir davram~ olarak da
gorUldUgUnde ki~iler vergi Odemeyi vicdani bir sorumluluk olarak algtlamakta
demektir ve dt~tan vergi denetimi i~ten olu~an rtza araclhglyla desteklenir.
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