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GİRİŞ

Ülkeler için temel gelir kaynakları genel olarak devletin kamu alacaklarından do-
ğan gelirleri, üretim, borçlanma ve doğal kaynaklardan elde edilen gelirler ile borç-
lanma olarak belirtilebilir. Devletin borçlanması ise gelecek nesiller üzerindeki vergi 
yükü olarak düşünüldüğünde devletler için üretim haricinde en önemli gelir kay-
nağı vergilerdir. 1929 Büyük Buhran’a kadar vergiler devletler için sadece kamu 
hizmetlerini finanse eden bir araç olarak görülmekte iken 21. yüzyılda devletler 
için ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında etkin olarak kul-
lanılan önemli bir araç haline gelmiştir. 

Vergiler teorik olarak ele alındığında vatandaşların, mükelleflerin ve devletin eko-
nomik davranışları üzerinde etkisi olan önemli bir ekonomik araçtır. Vatandaş-
lar açısından vergi hem bir ekonomik yük hem de siyasal karar alma mekaniz-
masında hükümetlerin hesap verebilirliğini ölçebilen en önemli ekonomik araçtır. 
Devletler vergileri mali ve mali olmayan amaçlar temelinde salarlar. Kamu hizmet-
lerinin finansmanı, gelir ve servet dağılımında adaleti sağlamak ile ekonomik bü-
yüme ve kalkınmaya sağlamak bu amaçların başında gelmektedir. Özellikle kal-
kınma ve gelişmenin başlangıç aşamalarında vergi yükleri ve vergi çeşitliliği de 
farklılık göstermektedir. Söz gelimi, gelişmekte olan ülkelerde kalkınma ve eko-
nomik büyümenin sağlanması amacıyla uzun bir süre sermaye üzerinden vergi 
almadan ferâgat edilerek diğer sektörler üzerine vergi yükü transfer edilmiş olur. 
Burada temel nokta devletler için bu transfer süresinin belirlenmesidir. Bu yükü 
başlangıçta bireyler emekleri üzerinden ödeyecekleri için süre ne kadar artarsa bu 
durum ekonomik bir hastalık haline gelerek kronikleşir. Hem iktisadi görüşler 
içerisinde hem de günümüzde yapılan birçok bilimsel araştırmada esasen vergile-
rin tasarrufları artırıcı etkileri ortaya konulmaktadır. Burada iki türlü tasarruftan 
söz edilebilir. Birincisi artan harcama vergileri nedeniyle bireylerin tüketimlerini 
azaltarak tasarruflarını artırmasıdır. İkincisi ise devletlerin topladıkları vergi gelir-
lerini kamu tasarrufu ve dolayısıyla kamu yatırımlarına aktarabilirler. Böylelikle 
vergiler ekonomik büyüme ve kalkınmada önemli bir rol oynayabilir. Fakat özel-
likle gelişmekte olan ülkelerdeki vergi yüklerine bakıldığında bu durumun tam 
tersi olduğu kronikleşen bir hastalık haline geldiği görülmektedir. Vergi yükü üze-
rinde ezilen sermaye haricindeki sektörlerin ekonomik açıdan verimliliklerinin 
de azaldığını unutmamak gerekmektedir. Ekonomik büyüme ve kalkınmanın ilk 
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aşamalarında vergilerin teşvikler vb. gibi uygulamalarla kullanılması doğaldır. Fa-
kat bu aşamadan sonra büyüme ve kalkınma dinamiğini ele almış üretim sektörü 
vergi yükünü tekrar alabilecek konuma getirilmelidir. Ancak bu yolla refah devleti 
seviyesine ulaşılarak sürdürülebilir vergi sistemi de buna göre şekillenmiş olacaktır. 

Diğer taraftan vergileri etkin bir şekilde tahsil edebilmek hükümetler için önemli 
hususlardan biridir. Gerçekten mükelleflerin vergilere karşı vermiş olduğu tep-
kiler düşünüldüğünde vergileri etkin ve verimli bir şekilde tahsil etmek ve vergi 
sistemlerini buna göre tasarlamak gerekmektedir. Örneğin vergi afları hükümet-
ler tarafından sık sık kullanılan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi 
aflarının gereklilikleri bir kenara bırakıldığında, genel olarak mükelleflerin vergi 
uyumlarını düşürdüğü ve bireylerin vergiye olan bakış açısını olumsuz etkilediği 
görülmektedir. Burada iki temel nokta söz konusudur. Birincisi, devletler iyi ta-
sarlanmamış bir vergi sisteminin hem ekonomi üzerinde hem de mükellefler üze-
rindeki vergilerden kaynaklanan olumsuzlukları nötr hale getirmelidirler. İkinci 
durum ise kamu tercihi teorisi açısından ele alınmalıdır. Burada hükümetlerin tek-
rar seçilebilme güdüsü, politik miyopluk vb. gibi birçok neden sayılabilir. Fakat 
daha önemlisi vergi afları ya da benzer uygulamalar vergi sistemlerinin rasyonel-
likten uzaklaşmasına neden olmaktadır. Vergi sistemlerinin rasyonelliği hem devlet 
hem de bireyler dikkate alınarak sağlanmalıdır. Verimli vergilerin hâkim olduğu 
fakat vergilemede adaletin olmadığı bir vergi sistemi uzun vadede tüm iktisadi 
kaynakları tahrip edecektir. Genel olarak ifade edildiğinde iyi bir vergi sisteminde 
öncelikle vergiler adaletli olmalıdır. Vergilemede adalet sağlanırken hem mutlak 
olarak adalet sağlanmalı hem de bireylerin şahsi durumları dikkate alınmalıdır. Di-
ğer taraftan vergiler herkesi kapayacak şekilde ve vergi yükü düşük olmalıdır. Ay-
rıca hükümetler vergileri iktisadi politikalarda kullanılacak şekilde tasarlamalıdır. 

Temel olarak hükümetler kolay tahsil edilebilen ve hasılatı yüksek olan vergileri 
tercih etmektedirler. Bu durum gelirler politikaları açısından makul olarak görü-
lebilmektedir. Vergiler devlet için bir gelir kaynağı, mükellefler için bir yük, genel 
olarak ise ekonomi için geleceğe yönelik bir yatırım mekanizması gibi düşünül-
melidir. Dolayısıyla sürdürülebilir ve etkin bir vergi sistemi devletlerin ulaşmaya 
çalıştıkları temel ekonomik amaçları arasında yer alması gerekmektedir. Bu açı-
dan ülkeler, vergilerin ekonomik etkileri, vergi gelirlerinin etkilendikleri faktör-
ler vb. gibi birçok hususu dikkate alarak vergi sistemlerini dizayn etmektedirler. 
Günümüzde iklim koşullarının dahi vergi tahsilatına etki ettiğini gösteren çalış-
malar mevcuttur. Vergi sistemleri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte vergilerin 
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gelir getirici özellikleri temel alınarak bu süreçler gerçekleştirilmektedir. Gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerin vergi sistemlerinin incelenmesi, gelir idarelerinin ge-
lir toplama yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabilecektir. Örneğin Ameri-
ka’da Amerikan Vergi Yasası’nın (U.S. Tax Code) sayfa uzunluğu ve karmaşık ya-
pısı hala tartışılan bir konu olmasına rağmen, Amerikan Gelir İdaresi gelir toplama 
konusunda ve mükelleflere danışmanlık hizmeti verme konusunda dünyanın en 
iyi vergi idarelerinden birine sahiptir. Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda 
hazırlanan bu kitap Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Bulgaristan, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Fransa, Güney Kore, İngiltere, İskandinav Ülkeleri (Danimarka, İs-
veç, Norveç), İtalya, Japonya, Polonya, Portekiz ve Rusya ülkelerini temel alarak 
13 bölümden oluşmaktadır. Ülkelerin seçiminde vergi sisteminin farklılıkları dik-
kate alınmıştır. Böylece daha fazla vergi sisteminin incelenmesi amaçlanmıştır. Her 
bir bölüm gelir, servet ve harcamalardan alınan vergiler temelinde dizayn edilmiş-
tir. Literatürde söz konusu ülkelere ait çalışma ve kitapların sayısının oldukça az 
olması projenin motivasyonunu oluşturmaktadır. Literatürden tamamen farklıla-
şarak her bir bölümde vergi sistemleri mümkün olduğunca güncel veriler ve tab-
lolarla desteklenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın diğer bilimsel çalışmalarda olduğu gibi eleştiriye ve geliştirmeye açık 
olduğu unutulmamalıdır. Bu eserin oluşturulmasında emeklerini esirgemeyen bi-
lim insanlarına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kitabın tüm fayda-
lananlara katkı sağlamasını temenni ederiz. 

Eylül 2020 
Ahmet Tekin 

Ersin Nail Sağdıç
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Abstract

Countries design their tax systems by considering many issues such as the eco-
nomic effect of taxes, the factors tax revenues are affected, etc. Tax systems vary 
from country to country and these systems are developed based on the income 
generating features of taxes. Analyzing the tax systems of developing and devel-
oped countries may help revenues administrations improve their tax collection 
abilities in this manner. In this study, it is aimed to contribute to the literature 
by analyzing the U.S. tax system. Federal government, states and local adminis-
trations in U.S. tax system have the authority to raise and collect tax separately. 
Thus, the number of collected tax types is very high and the liabilities of taxpayers 
also vary. Taxpayers are not only accountable to U.S. Internal Revenue Adminis-
tration (IRS) but they also are accountable to state governments and local admin-
istrations. Considering all these issues, it can be stated that the U.S. tax system 
has a very detailed and complex structure. Although U.S. tax system has a com-
plex structure, it can be said that U.S. has a better tax system than other countries 
considering the analyzed taxes in this study and taxation processes in terms of tax 
equity. In this context, it is presented by scientific studies that tax awareness and 
trust in revenue administration in U.S. are high and the level of tax losses and 
evasions are very low. However, complex form of tax laws and frequent changes 
in them, different and progressive sales taxes by administrative units, similar prob-
lems in income and corporation taxes are among the discussed main problems. 
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1. GİRİŞ

Amerika Birleşik Devletleri’nde vergiler federal hükümet tarafından toplanan ver-
giler ile eyaletler ve belediyeler tarafından toplanan vergiler olmak üzere ikiye ay-
rılmıştır. Eyalet ve belediyelerden (mahalli idareler) toplanan vergiler kişisel gelir 
vergisi, kurumlar vergisi, satış vergisi, servet vergisi, akaryakıt özel tüketim ver-
gisi, veraset ve tereke vergisi olmak üzere altı türden oluşmaktadır (Kaya, İlik, & 
Türkmen, 2017). Federal hükümet tarafından toplanılan vergi türleri ise, kişisel 
gelir vergisi, kurumlar vergisi (şirket vergisi), satış ve tüketim vergileri, sosyal gü-
venlik vergisi ile veraset ve bağış vergisidir (net sermaye ve sermaye transfer ver-
gisi) (Kaya vd., 2017). 

ABD vergi sisteminde Federal hükümet ve eyaletlerin kendilerine özgü vergilen-
dirme yetkisi mevcuttur. Bunun yanında mahalli idarelere de birçok vergi toplama 
yetkisi verilmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde ABD vergi sistemi kendi içe-
risinde vergilerin toplanılması açıdan karmaşık bir yapıya sahiptir. Fakat bu kar-
maşık vergi yapısına rağmen genel olarak değerlendirildiğinde vergilerin düşük, 
istikrarlı ve adaletli olduğu açıkça belirtilebilir. Bu çalışmada da söz konusu du-
rum veri ve vergi yapısı dikkate alınarak incelenecektir. Dünyanın en büyük eko-
nomilerinden biri olan ABD’nin nüfusu 2018 yılı için 327 milyondur. Federal 
yönetim sisteminin olduğu ABD’de 52 eyalet bulunmaktadır. 

Tablo 1, ABD’de toplam bütçe gelirleri içerisinde vergi gelirlerinin miktarını ve 
nispi tutarlarını göstermektedir. 2017 yılı esas alındığında, genel bütçe gelirleri 6 
milyar 257 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir. Toplam 4 milyar dolar civa-
rında vergi geliri tahsil edilmiştir. Vergi gelirleri toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık 
%62’si civarındadır. Bütçe içerisinde önemli bir kaleme sahip olan sosyal güven-
lik katkı payları ise toplam bütçe gelirlerinin % 21’ine tekabül etmektedir. Sosyal 
güvenlik vergi gelirleri dahil edildiğinde, vergi gelirlerinin payı toplam bütçe ge-
lirlerinin % 83’ünü oluşturmaktadır. 2005-2017 yılları ortalamaları dikkate alın-
dığında, yaklaşık % 15 paya sahip olan gelirler içerisinde mülk gelirleri, mal ve 
hizmet satışlarından elde edilen gelirler, transferler, faiz gelirleri, kamu teşebbüs-
lerinin kar payları ve gelirleri, kira gelirleri, harçlar vb. yer almaktadır. 
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Tablo 1: Toplam Bütçe Gelirleri İçerisinde Vergi Gelirlerinin Payı (Milyar $)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Toplam Gelir 4.023 4.373 4.581 4.510 4.086 4.330 4.537 4.732 5.271 5.509 5.756 5.836 6.257

Toplam Vergi 
Geliri 2.552 2.808 2.945 2.844 2.408 2.593 2.852 2.999 3.252 3.457 3.628 3.676 4.009

Sosyal 
Güvenlik 
Katkıları

878 927 966 993 969 989 921 955 1.110 1.159 1.211 1.245 1.304

Diğer Gelirler 593 639 670 673 709 749 764 778 909 894 918 916 945

Toplam Bütçe Gelirleri İçerisindeki Paylar (%)

Toplam Gelir 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Toplam Vergi 
Geliri 63,44 64,20 64,28 63,06 58,92 59,88 62,86 63,37 61,70 62,75 63,03 62,98 64,07

Sosyal 
Güvenlik 
Katkıları

21,82 21,20 21,09 22,02 23,71 22,83 20,30 20,18 21,05 21,04 21,03 21,33 20,83

Diğer Gelirler 14,74 14,60 14,63 14,92 17,36 17,30 16,83 16,44 17,25 16,22 15,94 15,69 15,10

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)

ABD’de vergilendirme yetkisi federal yönetimin yanı sıra eyalet ve mahalli idarelere 
de verilmiştir. Tablo 2, ABD’ de idareler arasında vergi gelirlerinin payları gösteril-
mektedir. Tablodan da görüldüğü üzere vergi gelirlerinin ortalama % 42’si federal 
yönetim tarafından toplanmaktadır. Sosyal güvelik vergilerinin (katkı) federal hü-
kümet tarafından tahsil edildiği dikkate alındığında, federal hükümetin tahsil et-
tiği toplam gelir miktarı ortalama % 66 düzeylerindedir. Federal yönetimin top-
lam vergi gelirlerinin 2/3’ünü tahsil ettiği görülmektedir. Eyaletlerin toplam vergi 
gelirleri içerisindeki payı ortalama % 19,7 civarındadır. Mahalli idareler ise vergi 
gelirlerinin yaklaşık % 14’ünü tahsil etmektedir. Tablodan anlaşılacağı üzere vergi 
gelirlerinin eyaletler açısından daha yüksek bir gelir kaynağı olduğu görülmektedir.

Tablo 2: İdareler Arası Gelir Paylaşımı (1990-2017 Ort. %)

Federal Yönetim Eyalet Yönetimi Mahalli İdareler Sosyal Güvenlik İdaresi

42,40 19,85 14,00 23,86

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)

Tablo 3, vergi türlerinin idareler arası paylaşımını özetlemektedir. Gelir üzerin-
den alınan vergilerin yaklaşık % 85’i federal hükümet tarafından tahsil edilmek-
tedir. Eyaletler % 14’ünü mahalli idareler ise % 2’sini tahsil etmektedirler. Har-
cama ve tüketim vergilerinin % 20’si federal hükümet tarafından, % 63’ü eyaletler 
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tarafından, % 16’sı ise mahalli idareler tarafından tahsil edilmektedir. Servet ver-
gilerinin % 88’i mahalli idareler kalan kısmı ise federal hükümet ve eyaletler ta-
rafından toplanılmaktadır. Federal, eyalet ve mahalli idarelerin elde ettikleri gelir-
ler kıyaslandığında, federal hükümetlerin en önemli gelir kaynağının gelir vergisi 
ve sosyal güvenlik katkıları olduğu görülmektedir. Bunun yanında eyaletler dü-
zeyinde vergi gelirleri incelendiğinde, eyaletlerin vergi gelirlerinin büyük bir kıs-
mını kişisel gelir vergisi ve satış vergileri oluşturmaktadır. Mahalli idarelerin elde 
ettiği gelirlerin büyük bir kısmını ise servet vergileri oluşturmaktadır.

Tablo 3: Vergi Türlerinin İdareler arası Paylaşımı (1990-2017 Ort. %)

Federal Eyalet Mahalli İdareler

Gelir Vergisi 81,92 16,41 1,67

Kişisel Gelir Vergisi 84,55 14,06 1,39

Kurumlar Vergisi 85,79 12,71 1,51

Satış Vergisi 20,67 63,78 15,55

Servet Vergisi 6,08 5,44 88,48

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)

Tablo 4, ABD’de toplam vergi gelirleri içerisinde vergi türlerinin oransal payla-
rını göstermektedir. Toplam vergi gelirleri içerisinde en yüksek paya kişisel ge-
lir vergisi sahiptir. ABD vergi sisteminde hem federal düzeyde hem de eyalet ve 
mahalli idareler düzeyinde önemli bir paya sahip olan kişisel gelir vergisi OECD 
ortalamasının oldukça üzerinde olup yaklaşık % 37‘ler düzeyindedir. Kurumlar 
vergisinden elde edilen vergi geliri ise toplam gelirlerin yaklaşık % 9’una tekabül 
etmektedir. Benzer şekilde OECD ortalamasının üzerinde olan harcama ve tü-
ketim vergilerinden elde edilen vergi hasılatı ortalama % 18 civarındadır. % 12 
ortalamaya sahip olan servet vergisi gelirleri diğer ülkelere nispetle vergi gelirleri 
içerisinde önemli bir paya sahiptir. Dolaylı ve dolaysız vergiler bağlamında de-
ğerlendirildiğinde ABD’de vergi gelirlerinin yaklaşık % 80’i dolaysız vergilerden 
% 20’si ise dolaylı vergilerden elde edilmektedir. Bu açıdan OECD ülkelerine kı-
yasla vergi adaletinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 4: Vergi Türlerinin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Payları (%)

Toplam 
Vergi Geliri

Kişisel 
Gelir 

Vergisi

Kurumlar 
Vergisi

SGK 
Katkıları*

Harcama 
ve Tüketim 

Vergileri

Servet 
Vergileri

1990 -2017 
ORT.

100 37,3 9,0 23,4 18,0 12,3

OECD 1990-
2017 ORT.

100 23,8 9,0 26,2 12,5 5,7

* Değerlendirmelerde uluslararası karşılaştırma yapabilmek için sosyal güvenlik katkı payları toplam 
vergi gelirleri içerisine dahil edilmiştir.

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)

ABD’de vergi türlerinin milli gelir içerisindeki payları Tablo 5’te özetlenmiştir. 
1990 yılından bu yana değerlendirildiğinde toplam vergi gelirleri GSYİH’nın 
yaklaşık % 25’ine tekabül etmektedir. % 34 olan OECD ortalaması ile karşılaş-
tırıldığında, ABD’ de vergi yükünün bu ülkelerden oldukça düşük olduğu belir-
tilebilir. Kişisel gelir vergisi GSYİH’nin % 9,6’sına, kurumlar vergisi ise ortalama 
olarak % 2,3’üne tekabül etmektedir. Bu bağlamda kişisel gelir vergisi açısından 
OECD ülke ortalamasının üstünde kurumlar vergisi ortalamasının da altında kal-
maktadır. Harcama ve tüketim vergileri GSYİH’nın % 4,6’sı civarında, servet ver-
gileri ise % 3,1’i civarında seyretmektedir.

Tablo 5: Vergi Türlerinin GSYİH İçerisindeki Payları (%)

Toplam 
Vergi 
Geliri

Kişisel 
Gelir 

Vergisi

Kurumlar 
Vergisi

SGK 
Katkıları

Harcama ve
Tüketim 
Vergileri

Servet 
Vergileri

1990-2017 
ORT.

25,6 9,6 2,3 6,0 4,6 3,1

OECD 1990-
2017 ORT. 34,0 8,2 2,9 9,2 11,0 1,9

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)

2. EYALET VE MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN VERGİLER

Amerikan vergi sisteminde federal hükümetin yanında eyalet ve mahalli idare-
lerin vergi salma yetkisi mevcuttur. Doğal olarak eyalet ve mahalli idareler ayrı 
ayrı vergi geliri toplamaktadırlar. Tablo 6, eyaletler ve mahalli idareler tarafından 
tahsil edilen vergilerin kendi içerisinde paylarını göstermektedir. Genel olarak 
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değerlendirildiğinde eyaletler toplam gelirin % 58’i, mahalli idareler ise gelirin 
% 42’sini toplamaktadırlar. Servet vergileri açısından değerlendirildiğinde ma-
halli idarelerin yaklaşık servet vergilerinin % 97’sini topladığı görülmektedir. Ki-
şisel gelir vergisi ve kurumlar vergisinde ise durum tersidir. Kişisel gelir vergisi ve 
kurumlar vergisinin büyük kısmını eyaletler tahsil etmektedir. Harcama vergileri 
açısından ise eyaletler satış vergilerinin % 79’unu mahalli idareler ise % 21’ini 
tahsil etmektedirler.

Tablo 6: Eyalet ve Mahalli İdarelerin Gelirlerinin Yüzdesel Dağılımı % (2016)

Eyalet ve Mahalli 
İdareler Toplam Eyalet Mahalli 

İdareler

Toplam Gelir* %100 0,55 0,45

Toplam Vergi Geliri %100 0,58 0,42

Servet Vergisi %100 0,03 0,97

Satış Vergisi %100 0,79 0,21

Kişisel Gelir Vergisi %100 0,91 0,09

Kurumlar Vergisi %100 0,85 0,15

Motorlu Taşıtlar Lisans Vergisi %100 0,93 0,07

Diğer Vergiler %100 0,64 0,36

* Kendi kaynaklarından elde edilen toplam geliri temsil etmektedir.

Kaynak: U.S. Census Bureau, 2016 Annual Surveys of State and Local Government Finances

Şekil 1, 1990-2017 yılları arasında eyaletler düzeyinde elde edilen gelir türlerinin 
bilişimini özetlemektedir. ABD’de merkezi hükümet, eyaletler ve mahalli idareler 
arasında gelir transferi yapılabilmektedir. Eyaletlerin toplam gelirlerinin yaklaşık 
% 31’ini yönetimler arası transferler oluşturmaktadır. Yaklaşık % 18’sini oluştu-
ran diğer kamu hizmetleri gelirleri ise mahalli idarelerin yapmış olduğu hizmet-
lerden aldığı gelirler (elektrik, su, gaz dağıtımı vb. gibi), satış ve kira gelirleri, ceza 
ve faiz gelirleri, bağışlar, yerel içki satış mağaza gelirleri, bazı eğitim ve ulaşım ge-
lirleri, katı atık yönetimi gelirleri vb. gibi kalemlerden oluşmaktadır. Elde edilen 
vergiler ise sırasıyla satış vergileri (%23), kişisel gelir vergisi (%17), diğer vergiler 
(%6) ve kurumlar vergisidir (%3).
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Şekil 1: Eyaletlerin Gelir Bileşimi

Kaynak: U.S. Census Bureau, Annual Survey of State and Local Government Finances 
(2019)

Tablo 7, 1990-2017 yılları arasında eyaletlerin tahsil ettiği vergi türleri ve bu vergi 
türlerinin toplam eyalet vergi gelirleri içerisindeki paylarını göstermektedir. Eya-
letlerin elde ettiği vergi kalemlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payları; 
satış ve özel tüketim vergileri (% 48), kişisel gelir vergisi (%35), kurumlar ver-
gisi (%6), lisans vergileri (%6), servet vergileri (%2) ve diğer vergiler (%3) ola-
rak gerçekleşmiştir.

Tablo 7: Eyaletlerin Elde Ettiği Vergi Türlerinin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki 
Payları (1990-2017 Ort.)

Eyaletlerin Toplam Vergi Geliri 100

Satış ve Özel Tüketim Vergileri 48,19

Kişisel Gelir Vergisi 34,11

Kurumlar Vergisi 5,99

Lisans Vergileri 6,42

Servet Vergileri 3,82

Diğer Vergiler 1,47

Kaynak: U.S. Census Bureau, Annual Survey of State and Local Government Finances 
(2019); OECD Revenue Statistics (2019)

Amerika Birleşik Devletleri’nde yönetim yapısı üç kademeli bir yapıdadır. Federal 
yönetim ilk düzey, eyaletler ikinci düzey, mahalli idareler ise üçüncü yönetim dü-
zeyini oluşturmaktadır. Vergi sistemi de bu yönetim yapısına paralel olarak dizayn 



26

AMERİKAN VERGİ SİSTEMİ

Ersin Nail SAĞDIÇ, Fazlı YILDIZ

edilmiştir. Federal yönetim, eyaletler ve mahalli idareler ayrı ayrı vergi salma ve tah-
sil etme yetkisine sahiptir. Mahalli idareler ayrıca kendi içerisinde il, ilçe, kasaba, 
köy, okul bölgeleri ve özel bölgeler olarak ayrılmaktadır. Vergi toplama bu yöne-
tim birimleri arasında da değişiklik gösterebilmektedir. Şekil 2, 1990-2017 yılları 
arasında mahalli idarelerin elde ettiği toplam gelirlerin bileşimini göstermektedir. 

Mahalli idarelerin toplam gelirinin yaklaşık % 38’ini yönetimler arası transferler 
oluşturmaktadır. Diğer kamu hizmet gelirleri ise yaklaşık % 22’sini oluşturmak-
tadır. Bu gelir türleri hizmet bedelleri, transit havacılık ve kara ulaşımı ücretleri, 
kira ve satış bedelleri, öğrenim ücretleri, lisans-izin bedelleri ve cezalardan oluş-
maktadır. Geri kalan % 40’lık miktarı ise vergiler oluşturmaktadır. Mahalli ida-
relerin toplam gelirleri arasında servet vergilerinin payı % 29, kişisel gelir vergi-
sinin payı % 2, satış ve tüketim vergilerinin payı % 7 ve diğer vergilerin payı % 
2 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2: Mahalli İdarelerin Gelir Bileşimi

Kaynak: U.S. Census Bureau, Annual Survey of State and Local Government Finances 
(2019)

Tablo 8, 1990-2017 yılları arasında mahalli idarelerin tahsil ettiği vergi türleri ve 
bu vergi türlerinin toplam mahalli idare vergi gelirleri içerisindeki paylarını gös-
termektedir. Mahalli idarelerin elde ettiği vergi kalemlerinin toplam vergi gelir-
leri içerisindeki payları; servet vergileri (% 72), satış ve özel tüketim vergileri (% 
16), kişisel gelir vergisi (% 4), kurumlar vergisi (% 1), lisans vergileri (% 4) ve 
diğer vergiler (% 0,85) olarak gerçekleşmiştir.
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Tablo 8: Mahalli İdarelerin Vergi Türlerinin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki 
Payları (1990-2017 Ort.)

Mahalli İdarelerin Toplam Vergi Geliri 100

Servet Vergileri 72,84

Satış Vergileri* 16,07

Kişisel Gelir Vergisi 4,68

Kurumlar Vergisi 1,08

Lisans Vergileri* 4,47

Diğer Vergiler* 0,86

*Harcama vergilerini temsil etmektedir.

Kaynak: U.S. Census Bureau, Annual Survey of State and Local Government Finances 
(2019); The Urban Institute-Brookings Institution (2019); Tax Policy Center (2019).

2.1. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

2.1.1. Kişisel Gelir Vergisi

Kişisel gelir vergisinde eyaletler ve mahalli idarelere, federal hükümetten ayrı ola-
rak gelir vergisi salma ve oranlarını belirleme yetkisi verilmiştir. Eyaletler ve ma-
halli idareler düzeyinde alınan kişisel gelir vergisi federal kişisel gelir vergisi kıs-
mında ayrıntılı olarak açıklandığı için bu kısımda vergileme tekniğinden ziyade 
oranlar ve vergi gelirlerinin seyri özetlenmiştir. Eyalet ve mahalli idarelerin elde et-
tiği toplam gelirlerin yaklaşık % 37’si kişisel gelir vergisi tarafından karşılanmak-
tadır (Loughead & Wei, 2019). Toplam 50 eyalet içerisinde 43 eyalet geniş ta-
banlı kişisel gelir vergisi uygulamaktadır (Demir, 2008; Loughead & Wei, 2019). 
Alaska, Florida, Nevada, Güney Dakota, Teksas, Washington ve Wyoming eyalet-
lerinde eyalet ve mahalli idareler düzeyinde kişisel gelir vergisi tahsil edilmemek-
tedir (Demir, 2008; Loughead & Wei, 2019). Bununla beraber New Hampsire 
ve Tennessee eyaletlerinde ise gelir vergisi sadece faiz ve kâr payı üzerinden alın-
maktadır (Demir, 2008; Loughead & Wei, 2019). Federal hükümet tarafından 
toplanan kişisel gelir vergisi eyaletler ve mahalli idareler tarafından alınan kişisel 
gelir vergisinden ayrı olarak tahsil edilmektedir. Eyaletlerin kişisel gelir vergisi mat-
rahları federal kişisel gelir vergisi matrahı esas alınarak hesaplanmaktadır. Federal 
hükümet geliri vergilendirdikten sonra eyaletler ya da mahalli idareler, federal ge-
lir vergisi matrahını esas alarak tekrar düşük oranlar ile geliri vergilendirmektedir 
(Kaya vd., 2017). Ayrıca eyaletlere ödenen vergi federal gelir vergisi matrahından 
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indirim konusu yapılabilmekte ya da eyalet ve mahalli idarelere ödenen gelir ver-
gisi, federal gelir vergisi matrahının hesaplanmasında gider olarak gösterilebilmek-
tedir (Erdal, 2013b; Kaya vd., 2017). 

Tablo 9: Seçilmiş Eyaletlerde Kişisel Gelir Vergisi Gelirleri

Kişibaşına 
Gelir Sıralama  

(2018)

Kişibaşına 
Kişisel Gelir 

Vergisi Geliri*
Sıralama Ortalama Vergi 

Oranı (2019)

New York $73.531 $2929 1 %4,00 - %8,82

District of 
Columbia $176.534 $2788 2 %4,00 - %8,95

Connecticut $67.784 $2106 4 %3,00 - %6,99

New Jersey $62.263 $1488 8 %1,40 - 
%10,75

Kentucky $41.659 $1271 13 %5,00

Vermont $47.921 $1171 18 %3,35 - %8,95

Arkansas $38.467 $931 31 %0,90 - %6,90

Oklahoma $48.954 $764 35 %0,50 - %5,00

Alabama $40.279 $743 36 %2,00 - %5,00

New Mexico $44.187 $676 37 %1,70 - %4,90

New 
Hampshire $55.744 $66 42 %5,00

Kaynak: Loughead, 2019; Bureau of Economic Analysis U.S. Department of Commerce, 
2019; Loughead & Wei, 2019.

Kişisel gelir vergisi oranları eyaletlere göre değişiklik göstermektedir. Bunun ya-
nında eyaletler uygulanan muafiyet, istisna tutarları, alternatif minimum gelir 
vergisi oranları ve muafiyetleri, vergi dilimleri de değişiklik göstermektedir. Ver-
gilendirilecek gelir eyaletlere göre sabit oranlı veya artan oranlı tarifelere göre he-
saplanmaktadır (Loughead & Wei, 2019). Tablo 9, 2019 yılında seçilmiş eya-
letlerde en düşük vergi geliri oranı ve marjinal vergi oranlarını göstermek için 
oluşturulmuştur. Tablodan da anlaşılacağı üzere eyaletlerin uyguladığı vergi oran-
ları oldukça birbirinden farklıdır. Ayrıca bazı eyaletler sabit bir vergi oranı uy-
gularken bazı eyaletlerin artan oranlı bir vergi tarifesi uyguladığı anlaşılmaktadır. 
ABD vergi sisteminde eyaletlerde farklı kişisel vergi oranı uygulamasının yanında 
muafiyet ve istisnalarda eyaletten eyalete farklılık göstermektedir. Her yıl vergi 
dilimleri, istisna oranları tüketici fiyat endeksi veya eyaletlerin kendi inisiyatifine 
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göre belirlenmektedir. Tarife basamakları ve matrah dilimleri de her eyalette farklı 
aralıklardadır. Tablo 10, örnek olması açısından New york, New Mexico ve New 
Hampshire eyaletlerinde tarife basamakları, matrah dilimleri, tarife tipleri ve mu-
afiyetleri özetlemektedir.

Tablo 10: Seçilmiş Eyaletlere Ait Tarife Basamakları, Matrah Dilimleri ve Muafiyetler
Bekar Evli Ortak Beyan Standart 

İndirim Tutarı Kişisel İstisna Tutarı

Tek Çift Tek Çift Bağımlı*

New York 4.00% > $0
4.50% > $8,500
5.25% > $11,700
5.90% > $13,900
6.21% > $21,400
6.49% > $80,650
6.85% > $215,400
8.82% > $1,077,550

4.00% >$0
4.50% >$17,150
5.25% >$23,600
5.90% >$27,900
6.21% >$43,000
6.49% >$161,550
6.85% >$323,200
8.82% >$2,155,350

$8000 $16050 - - $1000

New 
Mexico

1.70% > $0
3.20% > $5,500
4.70% > $11,000
4.90% > $16,000

1.70% > $0
3.20% > $8,000
4.70% > $16,000
4.90% > $24,000

$12200 $24400 - - -

New 
Hampshire

5,00% > $0 5,00% > $0 - - $2400 $4800 -

*Bakmakla yükümlü kişi

Kaynak: Loughead ve Wei, 2019

2.1.1. Kurumlar Vergisi

2017 yılında yapılan vergi reformu ile birlikte (Tax Cuts and Jobs Act of 2017) 
kurumlar vergisi oranı federal düzeyde % 21 olarak belirlenmiştir. Fakat kurum-
lar vergisi kişisel gelir vergisine benzer şekilde ABD’de sadece federal düzeyde tah-
sil edilmemektedir. Aynı zamanda eyaletler ve mahalli idareler düzeyinde de tah-
sil edilmektedir. Federal kurumlar vergisi haricinde, toplam 44 eyalet düzeyinde 
kurumlar vergisi tahsil edilmektedir. Nevada, Ohio, Teksas, Washington, Güney 
Dokata ve Wyoming eyaletlerinde kurumlar vergisi uygulanmamaktadır. Fakat 
Nevada, Ohio, Teksas ve Washington eyaletlerinde kurumlar vergisi yerine bir 
satış vergisi türü olan brüt hasılat vergisi (gross receipt tax) alınmaktadır. Brüt 
hasılat vergisi kurumların gelirleri yerine Artan oranlı veya sabit oranlı tarifeye 
sahip olan vergi oranları her eyalette farklılık göstermektedir. Bunun temelinde 



30

AMERİKAN VERGİ SİSTEMİ

Ersin Nail SAĞDIÇ, Fazlı YILDIZ

“Tiebout Modeli” olarak bilinen vergilemede rekabet sistemi vardır (Demir, 2008). 
Eyaletlerde alınan kurumlar vergisi oranlarının ortalaması yaklaşık % 6 civarın-
dadır (Pomerleau, 2019). Federal kurumlar vergisi ve eyalet düzeyinde kurum-
lar vergisi ortalaması yaklaşık % 25,7 civarlarındadır (Pomerleau, 2019). 2018 
yılı ve öncesi ortalamasının yaklaşık % 38,9 olduğu düşünüldüğünde yeni vergi 
reformu ile birlikte kurumlar vergisinin rekabetçi yapıya dönüştürüldüğü açıkça 
görülebilir. Bazı eyaletlerde federal düzeyde ödenen vergiler eyalet bazında öde-
nen vergi matrahında gider olarak gösterilmektedir. Matrah federal kurumlar ver-
gisi yöntemiyle belirlenmektedir (Demir, 2008). Bu yüzden tekrar bu bölümde 
bu kısma değinilmeyecektir.

Tablo 11: Sabit Oranlı Kurumlar Vergisi Oranı Uygulayan Eyaletler (2019)

Eyalet Sabit Oran Eyalet Sabit Oran

Alabama 6,5 Missouri 6,25

Arizona 4.9 Montana 6.75

California 8.84 New Hampshire 7.7

Colorado 4,63 Minnesota 9.8

Connecticut 7.5 New York 6.5

Delaware 8,7 North Carolina 2,5

Florida 5.5 Oklahoma 6,0

Georgia 5,75 Pennsylvania 9,99

Idaho 6.925 Rhode Island 7.0

Illinois 9.5 South Carolina 5,0

Indiana 5.75 Tennessee 6,5

Kansas 4.0 Utah 4.95

Kentucky 5,0 Virginia 6,0

Maryland 8,25 West Virginia 6,5

Massachusetts 8.0 Wisconsin 7,9

Michigan 6,0 Dist. Of Columbia 8.25

Kaynak: Cammenga, 2019.

Tablo 11, sabit oranda kurumlar vergisi tahsilatı yapan eyaletleri özetlemektedir. 
Eyaletlerde uygulanan kurumlar vergisi oranları % 2,5 ile % 9,99 arasında değiş-
mektedir. Kuzey Karolina eyaleti % 2,5 ile en düşük kurumlar vergisi oranı sa-
hipken Pensilvanya % 9,99 ile sabit oranlı en yüksek kurumlar vergisi oranına 
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sahiptir. Eyaletlerin bir çoğunda, federal düzeyde tahsil edilen kurumlar vergisi tu-
tarından, eyalet kurumlar vergisi matrahından % 50 civarında indirilmesine izin 
verilmektedir. Tablo 12 ise ABD’de artan oranlı kurumlar vergisi tarifesine sahip 
eyaletleri özetlemektedir. Matrah dilimlerine isabet eden en düşük vergi oranı % 
1, en yüksek vergi oranı ise % 12’dir. Iowa eyaleti 2019 yılında en yüksek vergi 
oranına sahip olan eyalettir.

Tablo 12: Artan Oranlı Kurumlar Vergisi Tarifesine Sahip Eyaletler (2019)

ALASKA ARKANSAS HAWAII IOWA

0.0% > $0
2.0% > $25,000
3.0% > $49,000
4.0% > $74,000
5.0% > $99,000
6.0% > $124,000
7.0% > $148,000
8.0% > $173,000
9.0% > $198,000
9.4% > $222,000

1.0% > $0
2.0% > $3,000
3.0% > $6,000
5.0% > $11,000
6.0% > $25,000
6.5% > $100,000

4.4% > $0
5.4% > $25,000
6.4% > $100,000

6% > $0 

8% > $25,000 

10% > $100,000 

12% > 
$250,000 

LOUISIANA MAINE MISSISSIPPI NEBRASKA

4% > $0
5% > $25,000
6% > $50,000
7% > $100,000
8% > $200,000

3.50% > $0 

7.93% > $350,000
8.33% > 
$1,050,000
8.93% > 
$3,500,000 

3% > $1,000
4% > $5,000
5% > 
$10,000 

5.58% > $0
7.81% > $100,000

NEW MEXICO NORTH DAKOTA VERMONT NEW JERSEY

4.8% > $0
5.9% > $500,000

1.41% > $0
3.55% > $25,000
4.31% > $50,000

6.0% > $0
7.0% > $10,000
8.5% > $25,000

6.5% > $0
7.5% > $50,000
9.0% > $100,000
11.5% > 
$1,000,000

Kaynak: Cammenga, 2019.

Eyaletlerin gelir vergisi gelirleri Tablo 13’te özetlenmektedir. Eyaletlerin gelir ver-
gisinin eyaletlerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı % 40’lar düzeyindedir. 
Toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise % 7’ler düzerinde seyretmektedir. Eya-
letlerin gelir vergisi gelirleri kendi içerisinde değerlendirildiğinde, eyaletlerin ge-
lir vergisinin % 85’i kişisel gelir vergisinden % 15’i ise kurumlar vergisi gelirle-
rinden oluşmaktadır.
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Tablo 13: Eyaletlerin Gelir Vergisi Gelirleri (1990-2017 Ort. %)

Eyaletlerin 
Vergi Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Eyalet Gelir 
Vergisi 

İçerisindeki Payı

Toplam Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Toplam Gelir 
Vergisi 40,10 100 7,96

Kişisel Gelir Vergisi 34,11 85,00 6,77

Kurumlar Vergisi 5,99 15,00 1,19

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019) 

Tablo 14, mahalli idarelerin gelir vergisi gelirlerini göstermektedir. Mahalli idare-
ler toplam gelir vergisi gelirlerinin mahalli idareler toplam vergi gelirlerine oranı 
% 5 düzeyindedir. Toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise % 0,82 düzeyin-
dedir. Tablodan anlaşılacağı üzere, mahalli idarelerin gelir vergisinin % 81’i kişi-
sel gelir vergisi gelirleri, % 18’i ise kurumlar vergisi gelirlerinden oluşmaktadır.

Tablo 14: Mahalli İdarelerin Gelir Vergisi Gelirleri (1990-2017 Ort. %)

Mahalli İdare 
Vergi Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Mahalli İdare 
Gelir Vergisi 

İçerisindeki Payı

Toplam Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Toplam Gelir 
Vergisi

5,76 100 0,82

Kişisel Gelir Vergisi 4,68 81,29 0,67

Kurumlar Vergisi 1,08 18,71 0,15

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)

2.2. Servet Üzerinden Alınan Vergiler

2.2.1. Veraset ve Tereke Vergileri (Inheritance Tax and Estate Tax)

ABD’de Veraset ve Tereke vergileri hem federal düzeyde hem de eyaletler tarafın-
dan alınan bir vergi türüdür. Tereke vergisi terekenin tamamı üzerinden alınırken, 
veraset vergisi ise mirasçılara intikal eden miras payları üzerinden alınmaktadır. 
Veraset ve tereke vergilerinde mahalli idareler ve eyaletler arasında uygulama açı-
sından farklılıklar bulunmaktadır. Federal hükümet mirasın paylaşımından önce 
vergiyi tereke vergisi olarak almaktadır. Eyaletler düzeyinde bu vergi türü farklı-
lıklar göstermektedir. Örneğin bazı eyaletler mirasın dağıtılmasından önce ve son-
rasında vergi almaktadırlar (Öz & Akdemir, 2002). Eyaletlerde mükellef muris 
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ise bu vergi tereke vergisi (State death tax/the estate tax) olarak adlandırılmakta-
dır. Tam tersine mükellef mirasçı (mirası alan) ise, veraset vergisi (inheritance tax) 
olarak adlandırılmaktadır. ABD’de tereke vergisi, ölen bir kimsenin sahip olduğu 
tüm para ve mal varlığı üzerinden alınmaktadır. Federal hükümete ödenen vera-
set vergisi ödendikten sonra, terekeden pay alan veya kendisine eyalette kendisine 
bir mal intikal eden kimseler miras payı üzerinde ayrıca veraset vergisi ödemek 
zorundadırlar (Yurtsever & Şafak, 2012). Eyaletlere ödenen veraset ve tereke ver-
gileri federal düzeyde ödenen servet vergilerinden indirilebilmektedir (Öz & Ak-
demir, 2002). Eyalet düzeyinde bazı eyaletler veraset vergisi alırken tereke vergisi 
almamaktadırlar. Ya da her iki vergiyi alan eyaletler bulunmaktadır. ABD’de top-
lamda 12 eyalet ve District of Columbia eyaleti tereke (state death tax/the estate 
tax) vergisi alırken 6 eyalet ise veraset (inheritance tax) vergisi almaktadır (Scar-
boro, 2019). Eyaletlerin uyguladıkları vergi oranları ve istisnalar kendi kanunla-
rına göre değişiklik göstermektedir. Tablo X’te çeşitli eyaletlerde uygulanan veraset 
ve tereke vergilerine ait oranlar ve istisna tutarları gösterilmektedir. Tereke vergisi 
Washington (WA), Oregon (OR), Minnesota (MN), Illinois (IL), New York (NY), 
Maine (MA), Massachusetts (MA), Vermont (VT), Rhode Island (RI), Connec-
ticut (CT) eyaletleri ve District of Columbia (DC)’de alınmaktadır. Veraset ver-
gisi ise Nebraska (NE), Iowa (IO), Kentucky (KY), Pennsylvania (PA) ve New 
Jersey (NJ) eyaletlerinde alınmaktadır. Maryland eyaletinde ise hem veraset ver-
gisi hem de tereke vergisi tahsil edilmektedir.
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Tablo 15: Eyalet Düzeyinde Veraset ve Tereke Vergileri (2018)

Eyalet Tereke Vergisi (Estate Tax) Veraset Vergisi 
(Inheritance Tax)

Washington (WA) ü (%10-%20) - (2.193 Milyon $) X

Oregon (OR) ü (%10-%16) - (1 Milyon $) X

Minnesota (MN) ü (%13-%16) - (2.4 Milyon $) X

Illinois (IL) ü (%0,8-%16) - (4 Milyon $) X

New York (NY) ü (%3.06-%16) - (5.25 Milyon $) X

Maine (MA) ü (%8-%12) - (5.6 Milyon $) X

Ma s s a c h u s e t t s 
(MA) ü (%0.8-%16) - (1 Milyon $) X

Vermont (VT) ü (%16) - (2.75 Milyon $) X

Rhode Island (RI) ü (%0.8-%16) - (1.538 Milyon $) X

Connecticut (CT) ü (%7.2-%12) - (2.6 Milyon $) X

District of 
Columbia (DC) ü (%6.4-%16) - (11.2 Milyon $) X

Maryland (MD) ü (%16) - (-) ü (%0-%10)- (4 Milyon $)

Nebraska (NE) X ü (%11-%18)

Iowa (IO) X ü (%0-%15)

Kentucky (KY) X ü (%0-%16)

Pennsylvania (PA) X ü (%0-%15)

New Jersey (NJ) X ü (%0-%16)

Kaynak: Morgan Scarboro, 2019

2.2.2. Servet Vergisi (Property Tax)

Servet vergileri, servetin kullanımı, sahipliği veya transferi üzerinden alınan vergi-
lerdir. Genel olarak servet vergilerinin konusu servet veya servet unsuru olarak gö-
rülen menkul veya gayrimenkul değerlerin tamamı veya belirli bir kısmıdır. Burada 
servet unsuru birçok ülke uygulamasında farklı olarak tanımlansa da geniş anla-
mıyla gerçek veya tüzel kişilerin iktisadi değerleri olarak belirtilebilir. Servet vergi-
leri uygulama açısından iki farklı şekilde alınabilir. Bunlardan ilki, alınan verginin 
konusu servetin birikimidir. Örneğin gerçek bir kişinin sahip olduğu araba, ev vb. 
İkinci durumda ise verginin konusu servetin el değiştirmesidir. Bunun yanında 
servet vergileri, belirli zaman aralıklarında, bir kereliğine veya sahipliğin değiştiği 
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aşamada alınır. ABD’de mahalli idarelerinin vergi gelirlerinin önemli bir kısmını 
oluşturan servet vergisi emlak vergisi ve menkul servet vergisi olmak üzere iki tür-
dür (Demir, 2008). Servet vergileri herhangi bir servetin sahipliği üzerinden alın-
maktadır. Servet vergileri mahalli düzeyde servetin değeri veya gelir potansiyeli  
-ticari servet varlıkları- üzerinden hesaplanmaktadır. Servet vergileri her eyalette 
farklı uygulandığından ortak bir servet vergisi uygulaması yoktur (U.S. Bureau 
of the Census, 2006). Servetin değeri üzerinden her bir eyalette servetin değeri 
üzerinden tek bir oran veya servetin sınıflandırmasına bağlı olarak oranlar sınıf-
landırılmaktadır (U.S. Bureau of the Census, 2006). Servet gerçek servet (arazi 
ya da bina vb.), şahsi servet (kara ve deniz araçları vb.) ve menkul servet (para, 
hisse senedi, tahvil vb.) olarak sınıflandırılmaktadır (U.S. Bureau of the Census, 
2006). Gerçek servet vergisi ya da emlak vergisi, binalar, araziler ve diğer mal-
lardan alınmaktadır (Öz & Akdemir, 2002). Emlak vergisinin kapsamı eyaletten 
eyalete değişmektedir. Hatta birçok eyalette kendi içerisindeki bölgelerde de de-
ğişiklik göstermektedir (Loughead, 2019). Bununla birlikte birçok eyalette zirai 
araziler, devlet malları, eğitim ve kütüphane malları, halk sağlığı ile ilgili mallar 
ve dini mallar bu vergi kapsamına dahil edilmemektedir (Öz & Akdemir, 2002). 
Emlak vergilerinin mahalli idare gelirlerinin toplamı içerisinde payı oldukça yük-
sek seyretmektedir.

Vergi oranları ve istisnalar eyalet ve eyaletlerin kendi içerisinde de farklılık göster-
diğinden karşılaştırma yapabilmek için seçilmiş eyaletlerin toplam kişi başına ser-
vet vergisi gelirleri Tablo 16’da gösterilmiştir. 2016 yılında ABD’de eyalet ve ma-
halli idarelerde toplanan kişi başına servet vergisi geliri ortalama kişi başına 1556 
dolardır (Loughead, 2019). Tablo 16, kişi başına en yüksek ve en düşük geliri 
toplayan 10 eyaletin kişi başına servet vergisi geliri, toplam eyalet gelirleri içeri-
sinde servet vergisinin oranı, ortalama vergi oranlarını ve kişi başı reel milli gelir 
düzeylerini göstermektedir. Tablodan anlaşılacağı üzere, eyaletlerin toplam vergi 
geliri içerisindeki payı içerisinde servet vergisinin payı oldukça önemli düzeyler-
dedir. Kişi başına düşen servet geliri tutarları ile eyaletlerin toplam gelirleri içeri-
sindeki payı birlikte artış göstermektedir. Bunun yanında kişi başına düzen reel 
milli gelir düzeyleri yüksek olan eyaletlerde de servet vergisinin yüksek düzeylerde 
gerçekleştiği belirtilebilir.
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Tablo 16: Seçilmiş Eyaletlerde Servet Vergisi Gelirleri

Kişibaşına 
Gelir Sıralama 

(2018)

Kişibaşına 
Servet Vergisi 

Geliri

Toplam Eyalet 
Vergi Geliri 
İçerisindeki 

Pay

Ortalama 
Vergi Oranı 

(2019)

District of 
Columbia $176.534 $3,535 %32,6 %0,46

New Jersey $62.263 $3,127 %46,6 %1,89

New 
Hampshire $55.744 $3,115 %64,7 %1,86

Connecticut $67.784 $2,927 %40,5 %1,63

New York $73.531 $2,782 %31,1 %1,40

Vermont $47.921 $2,593 %43,9 %1,59

Alabama $40.279 $548 %17,1 %0,33

Oklahoma $48.954 $699 %20,2 %0,86

Arkansas $38.467 $712 %53,7 %0,52

New Mexico $44.187 $768 %19,7 %0,55

Kentucky $41.659 $775 %20,3 %0,80

Kaynak: Strachman & Loughead, 2019; Loughead, 2019; Bureau of Economic Analysis U.S. 
Department of Commerce, 2019

Eyaletlerin servet vergisi gelirleri Tablo 17’de gösterilmektedir. Eyalet servet vergisi 
gelirlerinin toplam eyalet vergi gelirleri içerisindeki payı oldukça düşük düzeyler-
dedir. Buna benzer şekilde toplam vergi gelirleri içerisindeki payı da oldukça dü-
şük düzeylerde seyretmektedir. Eyaletlerin servet vergi gelirleri; emlak vergisi (% 
39), veraset ve tereke vergisi (%25), menkul servet vergisi (%23) ve diğer servet 
vergisi gelirlerinden oluşmaktadır.
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Tablo 17: Eyaletlerin Servet Vergisi Gelirleri (1990-2017 Ort. %)

Eyaletlerin 
Vergi Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Eyalet Servet 
Vergisi 

İçerisindeki Payı

Toplam Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Toplam Servet 
Vergisi 3,82 100 0,76

Emlak Vergisi 1,50 39,62 0,30

Veraset ve Tereke 
Vergisi 0,99 25,27 0,20

Menkul Servet 
Vergisi* 0,87 23,11 0,17

Diğer Servet 
Vergileri** 0,46 12,00 0,09

*Menkul servet vergisi, mali işlemler ve sermaye vergisi işlemlerini temsil etmektedir.
**Servet üzerindeki diğer sürekli vergileri kapsamaktadır. Eyaletler ve mahalli idarelerde 
farklılık gösterdiği için detaylandırılmamıştır. 

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)

Mahalli idarelerin servet vergisi gelirleri eyaletlere kıyaslandığında Amerikan vergi 
sistemi içerisinde oldukça yüksek seviyelerde olduğu görülmektedir. Mahalli idare-
lerin servet vergisi gelirleri toplam vergi gelirlerinin % 10’una tekabül etmektedir. 
Mahalli idarelerin kendi gelirleri içerisinde ise yaklaşık % 72’lik bir paya sahiptir. 
Mahalli idarelerin servet vergisi gelirleri kendi içerisinde değerlendirildiğinde ise 
servet vergilerinin %98’i emlak vergisi gelirlerinden oluşmaktadır. Buradan yola 
çıkılarak mahalli idareler düzeyinde tahsil edilen emlak vergisinin toplam vergi 
gelirleri içerisindeki payının %10’luk bir paya sahip olduğu ve Amerikan vergi 
sistemi içerisinde oldukça önem arz ettiği belirtilebilir.
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Tablo 18: Mahalli İdarelerin Servet Vergisi Gelirleri (1990-2017 Ort. %)

Eyaletlerin 
Vergi Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Eyalet Servet 
Vergisi 

İçerisindeki Payı

Toplam Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Toplam Servet 
Vergisi 72,84 100 10,41

Emlak Vergisi 71,38 98,00 10,20

Veraset ve Tereke 
Vergisi 0,02 0,03 0,00

Menkul Servet 
Vergisi* 0,71 0,98 0,11

Diğer Servet 
Vergileri** 0,72 0,99 0,10

*Menkul servet vergisi, mali işlemler ve sermaye vergisi işlemlerini temsil etmektedir.
**Servet üzerindeki diğer sürekli vergileri kapsamaktadır. Eyaletler ve mahalli idarelerde 
farklılık gösterdiği için detaylandırılmamıştır. 

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)

2.3. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler

2.3.1. Satış ve Tüketim Vergileri

ABD’de satış ve tüketim vergileri hem eyaletler ve mahalli idareler düzeyinde 
hem de federal yönetim düzeyinde tahsil edilmektedir. Fakat genel itibariyle de-
ğerlendirildiğinde satış vergilerinin eyaletler ve mahalli idareler düzeyinde tahsil 
edildiği görülmektedir. Eyaletler düzeyinde satış vergileri genel ve özel satış ver-
gileri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Öz & Akdemir, 2002). Genel satış ver-
gileri satışların belirli bir yüzdesinden düz oranlı ya da artan oranlı olarak tahsil 
edilmektedir. Bu oranları eyalet ya da mahalli idarelerde birbirinden farklılık gös-
termektedir. Genellikle mahalli idareler düzeyinde dizayn edilmişlerdir. Özel sa-
tış vergileri (özel tüketim vergileri) ise belirli mal ya da hizmetler üzerinden alın-
maktadır. Özel satış vergileri üreticiler, satıcılar veya tüketicilerin birinden ya da 
tamamından tahsil edilmektedir (Öz & Akdemir, 2002). Özel satış vergilerinde 
malın fiyatı ya da malın miktarı esas alınarak belirlenmektedir. 45 eyalet ve Dist-
rict of Columbia bölgesinde tüm mal ve belirli hizmetler üzerinden genel satış ver-
gisi (general sales taxes) tahsil edilmektedir (Tax Policy Center, 2019). 35 eyalette 
ise mahalli idareler düzeyinde tahsil edilmektedir (Tax Policy Center, 2019). Ge-
nel satış vergileri genellikle mal ve hizmetlerin teslimleri üzerinden nihai safhada 
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alınmaktadır (Demir, 2008; Tax Policy Center, 2019). Alaska, Delaware, Mon-
tana, New Hampshire ve Oregon eyaletlerinde genel satış vergisi alınmamaktadır 
(Walczak & Drenkard, 2018). Fakat eyalet düzeyinde genel satış vergisi alınmasa 
bile mahalli idareler düzeyinde bu vergi tahsil edilebilmektedir. Örneğin Alaska 
eyaletinde eyalet düzeyinde satıl vergisi alınmadığı halde mahalli idareler düze-
yinde bu vergi uygulanmaktadır. Gıda, ilaç, ders kitabı, okul malzemeleri, giyim, 
gazete gibi bazı maddeler satış vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu istisna 
eyaletler ve mahalli idarelerin tasarrufunda değişiklik göstermektedir. Örneğin 
bazı eyaletler sadece hane halkının ev için aldığı gıda maddelerini istisna etmek-
tedir. İşyeri statüsündeki lokantalar bu istisnadan faydalanamamaktadır (Tax Po-
licy Center, 2019). Benzer şekilde belirli dönemlerde veya vergi tatillerinde be-
lirli maddeler satış vergisinden istisna tutulmaktadır. Okul dönemlerinden önce 
giyim ve okul gereçlerinin bazı eyaletlerde istisna tutulması buna örnek gösterile-
bilir. Tüm eyaletler hizmetler üzerinden satış vergisi tahsil etse de genellikle istis-
nalar yaygın durumdadır (Tax Policy Center, 2019). Genel satış vergilerine ilave-
ten eyaletler, genellikle kiralama veya taşıt kiraya verme işlemlerine veya otomobil 
gibi bazı ürünlerin eyalet dışından satın alınmaları durumunda kullanım vergisi 
(use tax) uygulamaktadırlar (Demir, 2008; Tax Policy Center, 2019). Bu vergi 
eyalette oturanların eyalet dışından mal alarak eyalet satış vergisinden kaçınma-
larını önlemek amacıyla alınmaktadır (Demir, 2008). Bu vergi genel satış vergi 
oranlarıyla aynı tutarda uygulanarak satış vergileri ödenmediğinde alınmaktadır 
(Tax Policy Center, 2019). Tablo 19, 2018 yılına ait eyaletler düzeyinde genel sa-
tış vergisi oranlarını özetlemektedir. Colorado % 2,9 ile en düşük vergi oranına 
sahiptir. Bu eyalet dışında % 4 ‘ten daha düşük vergi oranına sahip eyalet bulun-
mamaktadır. Indiana, Mississippi, Rhode Island ve Tennessee eyaletleri en yük-
sek vergi oranlarına sahiptir. Bunun yanında Alaska, Delaware, Montana, New 
Hampshire ve Oregon eyaletlerinde genel satış vergisi alınmamaktadır (Walczak 
& Drenkard, 2018; Tax Policy Center, 2019).
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Tablo 19: Eyaletler Düzeyinde Genel Satış Vergisi Oranları (2018)
Eyalet Vergi Orani Eyalet Vergi Orani

Alabama 4 Nebraska 5,5

Alaska - Nevada 6,85

Arizona 5,6 New Hampshire -

Arkansas 6,5 New Jersey 6,625

California 7,25 New Mexico 5,125

Colorado 2,9 New York 4

Connecticut 6,35 North Carolina 4,75

Delaware - North Dakota 5

Florida 6 Ohio 5,75

Georgia 4 Oklahoma 4,5

Hawaii 4 Oregon -

Idaho 6 Pennsylvania 6

Illinois 6,25 Rhode Island 7

Indiana 7 South Carolina 6

Iowa 6 South Dakota 4,5

Kansas 6,5 Tennessee 7

Kentucky 6 Texas 6,25

Louisiana 5 Utah 5.95

Maine 5,5 Vermont 6

Maryland 6 Virginia 5,3

Massachusetts 6,25 Washington 6,5

Michigan 6,0 West Virginia 6

Minnesota 6,875 Wisconsin 5

Mississippi 7 Wyoming 4

Missouri 4,225 Dist. Of Columbia 5,75

Montana -

Kaynak: The Tax Policy Center’s Brifing Book, 2019

Amerikan Vergi Sistemi’nde belirli mal ve hizmetler üzerinden özel tüketim ver-
gileri (özel satış vergisi-selective sales taxes) alınmaktadır. Hem eyalet düzeyinde 
hem de mahalli idareler düzeyinde ayrı ayrı da tahsil edilebilen özel tüketim ver-
gileri genel satış vergisi oranlarından farklı oranlarda alınmaktadır (Demir, 2008; 
Tax Policy Center, 2019). Özel tüketim vergileri arasında en yaygın olanları tütün 
mamullerinden alınan özel tüketim vergisi (Tobacco taxes), alkol üzerinden alınan 
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özel tüketim vergisi (Alcohol taxes) ve akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim 
vergisidir (Motor Fuel Taxes). Tütün mamülleri özel tüketim vergisi hem maktu 
olarak hem de oransal olarak tahsil edilebilmektedir. Genellikle paket üzerinden 
belli bir tutar olarak alınmaktadır. 2016 yılında eyalet ve mahalli idareler düze-
yinde toplam 18 milyar dolar vergi geliri tütün mamullerinden tahsil edilmiştir. 
Bu tutar ise eyalet ve mahalli idarelerin topladığı özel satış vergilerinin (182 mil-
yar dolar -2016) yaklaşık yüzde 10’una tekabül etmektedir (Tax Policy Center, 
2019). Alkollü içecekler üzerinden alınan özel tüketim vergisi alkolün satış fiyatı 
üzerinden alınmaktadır. 2016 yılında eyaletler ve mahalli idareler düzeyinde top-
lam 16 milyar dolar vergi geliri tahsil edilmiştir. Özel tüketim vergileri arasında 
en önemli yere sahip olan akaryakıt özel tüketim vergisidir. Akaryakıt özel tüketim 
vergisi galon başına dağıtıcı firma tarafından tahsil edilmektedir (Demir, 2008). 
2015 yılında eyalet ve mahalli idareler toplamda 44 milyar dolar akaryakıt özel 
tüketim vergisi tahsil etmişlerdir. Bu da özel tüketim vergilerinin % 25’ine teka-
bül etmektedir. Bu vergilerin yanında eyalet ve mahalli idareler düzeyinde eğlence 
vergileri (Amusements), sigorta primi vergisi (Insurance Premiums), bahis ver-
gisi (Pari-mutuels) ve kamu hizmetleri kullanım ücretleri (Public Utilities) tahsil 
edilmektedir (Tax Policy Center, 2019). Bunun yanında alkol üretimi, toptan ve 
perakende satışı, ihracatı, eğlence organizasyonu ve araçları, avcılık ve balıkçılık 
vb. gibi bir çok faaliyet için eyalet ve mahalli idareler düzeyinde lisans vergisi (Li-
cense Taxes) vergisi tahsil edilmektedir. Amerikan vergi sisteminde tüm bu vergi-
lerin yanında eyaletler düzeyinde doğal kaynaklar vergisi (Severance Tax) bulun-
maktadır. Otuz dört Eyalet düzeyinde tahsil edilen doğal kaynaklar vergisi, ham 
petrol, doğal gaz, kömür madeni gibi diğer eyaletlerin tüketimine yönelik olan 
yenilenemeyen doğal kaynakların çıkarılmasından alınmaktadır.

Tablo 20: Eyalet ve Mahalli İdareler Düzeyinde Satış Vergileri (2016)

Genel Satış Vergileri Özel Satış Vergileri Toplam Satış 
Vergileri

Gelir 
(Milyar $)

Kendi 
Gelirleri 

İçerisindeki 
Pay %

Gelir 
(Milyar $)

Kendi 
Gelirleri 

İçerisindeki 
Pay %

Gelir 
(Milyar $)

Kendi 
Gelirleri 

İçerisindeki 
Pay %

Eyalet ve 
Mahalli 
İdareler

377 16 182 8 559 24

Eyalet 291 23 150 12 441 35

Mahalli 
İdareler

85 8 32 3 118 11

Kaynak: Tax Policy Center, 2019
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Tablo 20, eyalet ve mahalli idareler düzeyinde tahsil edilen satış vergilerini özet-
lemektedir. Eyalet ve mahalli idarelerin elde ettiği toplam satış vergisi geliri 2016 
yılı için 559 milyar dolar civarındadır. Bu tutarın toplam gelirler içerisindeki payı 
% 24 civarındadır. Toplam satış vergilerinin yaklaşık % 32’sini özel satış vergileri, 
% 68’ini ise genel satış vergileri oluşturmaktadır. Toplam satış vergilerinin % 78’i 
eyaletler, % 22’si ise mahalli idareler düzeyinde tahsil edilmiştir. Eyalet ve mahalli 
idareler harcama vergileri açısından kıyaslandığında servet vergilerindeki durumun 
tersi söz konusudur. Toplam veri gelirleri içerisinde, eyaletlerin elde ettiği harcama 
vergileri mahalli idarelerin elde ettiği harcama vergilerinin yaklaşık üç katı civa-
rında % 11 seviyelerindedir. Eyalet düzeyinde harcama vergileri kendi içerisinde 
% 57 genel satış vergilerinden, % 38 özel satış vergilerinden, % 13 performans 
faaliyetleri ve mal kullanımı üzerindeki vergilerden oluşmaktadır. Bunun yanında 
harcama vergileri eyaletlerin toplam vergi gelirlerinin % 56’sına tekabül etmektedir.

Tablo 21: Eyaletlerin Harcama Vergileri (1990-2017 Ort. %)

Eyaletlerin 
Vergi Gelirleri 

İçerisindeki 
Payı

Eyalet 
Harcama 
Vergisi 

İçerisindeki 
Payı

Toplam Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki 
Payı

Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler 56,01 100 11,13

Genel Satış Vergileri 32,21 57,53 6,40

Özel Satış Vergileri (Özel Tüketim 
Vergileri) 15,98 28,52 3,18

Performans Faaliyetleri ve Mal 
Kullanımı Üzerindeki Vergiler 7,82 13,95 1,55

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019) 

Tablo 22, mahalli idarelerin elde ettiği harcama vergilerini özetlemektedir. Ma-
halli idareler düzeyinde harcamalar üzerinden alınan vergiler mahalli idarelerin 
elde ettiği toplam vergi gelirleri içerisinde % 21’lik paya sahiptir. Toplam vergi 
gelirleri içerisinde de %3’lük paya sahiptir. Mahalli idarelerin harcama vergileri 
kendi içerisinde genel satış vergileri (%52), özel satış vergileri (%22) ile perfor-
mans faaliyetleri ve mal kullanımı üzerindeki vergilerden (%24) oluşmaktadır.
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Tablo 22: Mahalli İdarelerin Harcama Vergileri (1990-2017 Ort. %)

Mahalli İdare 
Vergi Gelirleri 

İçerisindeki 
Payı

Mahalli İdare 
Harcama 
Vergisi 

İçerisindeki 
Payı

Toplam 
Vergi 

Gelirleri 
İçerisindeki 

Payı

Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler 21,41 100 3,05

Genel Satış Vergileri 11,33 52,92 1,62

Özel Satış Vergileri (Özel Tüketim 
Vergileri) 4,74 22,16 0,68

Performans Faaliyetleri ve Mal 
Kullanımı Üzerindeki Vergiler 5,34 24,92 0,75

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019) 

3. FEDERAL YÖNETİM TARAFINDAN ELDE EDİLEN 
VERGİLER

ABD vergi sisteminde federal yönetim; gelir, harcamalar ve servet üzerinden vergi 
salma ve tahsil etme yetkisine sahiptir. Federal yönetimin sahip olduğu vergisi sa-
yısı eyalet ve mahalli idarelerin vergi sayılarına nazaran daha az olmasına rağmen 
tahsil ettiği vergi miktarı toplam vergi gelirlerinin 2/3’üne tekabül etmektedir. 
Federal yönetimin genel olarak tahsil ettiği vergi türleri kişisel gelir vergisi, ku-
rumlar vergisi, satış ve tüketim vergileri, sosyal güvenlik vergileri, veraset ve ba-
ğış vergisi ile gümrük vergilerinden oluşmaktadır. Sosyal güvenlik vergileri hariç 
tutulduğunda Amerika vergi gelirlerinin yaklaşık % 42’si federal hükümet tara-
fından toplanılmaktadır. Sosyal güvenlik vergilerinin de yaklaşık % 24’e tekabül 
ettiği düşünüldüğünde vergisi sistemindeki vergilerin yaklaşık % 66’sı federal yöne-
tim tarafından tahsil edilmektedir. Federal yönetim gelirlerinin yaklaşık % 99’luk 
kısmı vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Federal yönetim gelirleri, federal fonlar (Fe-
deral Funds) ve trust fonlar (trust fonlar) çerçevesinde yönetilmektedir. Gelir yö-
netiminin federal düzeyde bu şekilde oluşturulmasının nedeni bu fonlarda tahsis 
ilkesini uygulamaktır. Bu amaçla, federal fonlar sınıfındaki gelirler genellikle sa-
vunma ve adalet hizmet harcamaları için, trust fonlar sınıfındaki gelirler ise sos-
yal amaçlı transfer harcamaları ile devletin temel hizmetlerini yerine getirebilmek 
için yapmış olduğu harcamalar için kullanılmaktadır. Bu çalışma Amerikan vergi 
sistemine odaklandığı için bundan sonraki değerlendirmeler vergiler bazında yapı-
lacaktır. Tablo 23, 1990-2017 yılları arasında federal yönetimin tahsil ettiği vergi 
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gelirlerini göstermektedir. Federal yönetimin elde ettiği vergi kalemlerinin top-
lam vergi gelirleri içerisindeki payları; kişisel gelir vergisi (% 46), kurumlar ver-
gisi (%10), sosyal güvenlik vergileri (%37), özel tüketim vergileri (%2), gümrük 
vergileri (%1) ve diğer vergiler (%2) olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak değer-
lendirildiğinde, federal yönetimin vergi gelirlerinin yaklaşık % 56’sı gelir vergile-
rinden, % 37’si ise sosyal güvenlik vergilerinden oluşmaktadır.

Tablo 23: Federal Yönetimin Elde Ettiği Vergi Türlerinin Toplam Vergi Gelirleri 
İçerisindeki Payları (%)

Eyaletlerin Toplam Vergi Geliri 100

Kişisel Gelir Vergisi 46,20

Kurumlar Vergisi 10,28

Sosyal Güvenlik Vergileri 37,50

Özel Tüketim Vergileri (Alkol, Tütün ve Diğerleri) 2,42

Gümrük Vergiler 1,28

Diğer 2,32

Kaynak: U.S. Census Bureau, Annual Survey of State and Local Government Finances (2019)

3.1. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

3.1.1. Kişisel Gelir Vergisi

ABD vergi sisteminde vergi yetkisi eyaletler, mahalli idareler ve federal hükümete 
verilmiştir. Kişisel gelir vergisinde de eyaletler ve mahalli idarelerin federal hükü-
metten ayrı olarak gelir vergisi salma ve oranlarını belirleme yetkisi mevcuttur. Fe-
deral hükümet tarafından toplanan kişisel gelir vergisi eyaletler ve mahalli idareler 
tarafından alınan kişisel gelir vergisinden ayrı olarak toplanmaktadır. Genel itiba-
riyle eyaletlerin kişisel gelir vergisi matrahları federal kişisel gelir vergisi matrahı 
esas alınarak hesaplanmaktadır. Federal hükümet geliri vergilendirdikten sonra eya-
letler ya da mahalli idareler, federal gelir vergisi matrahını esas alarak tekrar düşük 
oranlar ile geliri vergilendirmektedir (Kaya vd., 2017). Ayrıca eyaletlere ödenen 
vergi federal gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılabilmekte ya da eyalet 
ve mahalli idarelere ödenen gelir vergisi, federal gelir vergisi matrahının hesaplan-
masında gider olarak gösterilebilmektedir (Erdal, 2013b; Kaya vd., 2017). Fede-
ral kişisel gelir vergisi, ABD vergi gelirlerinin önemli bir kısmını karşılamaktadır.
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Kişisel gelir vergisinin konusu “gross income” olarak ifade edilen kaynağı ne olursa 
olsun elde edilen gelirin tamamıdır. ABD vergi kanunlarında aksi belirtilmedikçe 
her türlü kaynaktan elde gelir brüt gelir vergisine dahil edilmiştir (Erdal, 2013b). 
Kanunen tatmin edici bir tanım olmamasına rağmen kaynak ayırımı yapılmak-
sızın her türlü gelirin vergilendirilmeye tabi tutulacağı öngörülmüştür (Erdal, 
2013b). Kişinin mal varlığında sağlanan her türlü artış gelirin kapsamına dahil 
edilmiştir (Erdal, 2013b). ABD vergi kanununda brüt gelir içerisinde -bu unsur-
larla sınırlı olmamak kaydıyla- ücretler (ücret harici tazminat, ikramiye, ek ücret, 
işçi tazminatı gibi kazanımlar dahil), ticari işlerden doğan gelir, faiz gelirleri, kira 
gelirleri, kâr payı, nafaka, telif, hayat sigortasından elde edilen gelirler, emekli-
lik ödemeleri, alacaklı tarafından vazgeçilen borçlar, adi ortaklıklardan elde edi-
len gelirler ve veraseten intikalden doğan gelirler dahil edilmiştir (Erdal, 2013b). 
Bunun yanında ABD gelir vergisi sisteminde kişisel gelir vergisine tabi ortaklıklar 
vardır. Bunlar; ferdi teşebbüsler (Sole Proprietorship), ferdi ortaklıklar (partner-
ship), limited şirketler (Limited Liability Company-LLC), kooperatifler (coope-
rative) ve S tipi şirketler (Corporation S)’dir (Kaya vd., 2017). Bu ortaklık türleri 
genel itibariyle vergi mükellefi sayılmamaktadırlar. Fakat ortaklar bu tür girişim-
lerden elde ettikleri kazançları şahsi beyannamelerinde bildirmek zorundadırlar. 

ABD vergi sisteminde kişisel gelir vergisinin mükellefi, ABD vatandaşları ve ül-
kede ikamet eden yabancılardır (Demir, 2008; Kaya vd., 2017). Ayrıca ABD va-
tandaşları ülke dışında elde ettikleri gelirler üzerinden de vergilendirilmektedirler. 
ABD’de yabancı ikamet edenler için 183 günden fazla kaldıklarında hem ABD 
hem de diğer ülkelerde elde ettikleri kazançlar üzerinden tam mükellefiyet kap-
samında vergilendirilirler (Kaya vd., 2017). 

ABD gelir vergisinde, her türlü hediyeler, miras yoluyla edinilen malvarlığı, si-
gortalı şahsın ölmesi sonucu hak sahibine hayat sigortasından yapılan ödemeler, 
güvenlik faaliyetlerinin icrası sırasında ölen görevlinin yakınlarına bu amaçla ya-
pılan ödemeler, öğrencilere burs olarak verilen yardımlar, şahsa veya mala bir baş-
kası tarafından verilen zarar sonucu hükmedilen tazminatlar, işveren tarafından 
ödenen işçinin çocuğunun kreş masrafları, işyerinde işçinin bedelsiz olarak isti-
fadesine sunulan spor salonu kullanımı, işveren tarafından ödenen işçinin lisans 
ve yüksek lisans eğitimine ilişkin ders ücretleri, işveren tarafından ödenen işçinin 
evlatlık edinme masrafları, işveren tarafından işçiye emsal bedelinden düşük fi-
yatla mal satılması, maliyet bedeli ölçülemeyecek derecede küçük olan ve işçiye 
sağlanan hizmetler, işveren tarafından işçiye sağlanan taşıt giderleri, eyalet veya 
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mahalli idareler tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinden elde edilen faiz 
gelirleri, beş yılda bir defa olmak üzere en az iki yıl süreyle ikamet edilen konu-
tun satışından elde edilen gelirin 250.000 USD’lik kısmı, (Evli ve ortak beyan-
name verilmesi halinde 500.000 USD), kiracı tarafından kiralanan mala eklenen 
ve iktisadi değerini veya ömrünü uzatan ancak kira süresi sonunda mal sahibine 
terk edilen varlıklar istisna olarak tutulmuştur (Erdal, 2013b). 

Federal kişisel vergi tarifesi artan oranlıdır. Tarife dilimlerinde yer alan sınırlar her 
yıl TÜFE’ye göre düzenlenmektedir (Kaya vd., 2017). Vergi tarifesi kişilerin şahsi 
durumlarını göz önüne alınarak 4 grup halinde dizayn edilmiştir. Bu dört ayrı 
tarife tipi bekar (single), evli ortak beyan (married with jointly), evli ayrı beyan 
(married filing seperately), hane halkı reisi beyanı (head of household) şeklinde-
dir. Tablo 24’te Federal yönetim tarafından tahsil edilen kişisel gelir vergisine ait 
artan oranlı tarife özetlenmiştir. Tabloda vergi dilimlerine isabet oranların %10 ile 
%37 arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bekar ve evli ayrı beyan matrah 
dilimleri aynı olduğu için sadece bekar tarife tipi gösterilmiştir.

Tablo 24: Federal Kişisel Gelir Vergisi Tarifesi (2019)

Oran Bekar, Vergiye Tabi 
Gelir Evli Ortak Beyan Hane Halkı Reisi 

Beyanı

10% $0- $9,700 $0-$19,400 $0-$13,850

12% $9,701-$39,475 $19,401-$78,950 $13,851-$52,850

22% $39,476-$84,200 $78,951-$168,400 $52,851-$84,200

24% $84,201-$160,725 $168,401-$321,450 $84,201-$160,700

32% $160,726-$204,100 $321,451-$408,200 $160,701-$204,100

35% $204,101-$510,300 $408,201-$612,350 $204,101-$510,300

37% $510,300 üzeri $612,350 ve üzeri $510,300 ve üzeri

Kaynak: El-Sibaie, 2019

Amerikan vergi sisteminde gelir olağan gelir (ordinary income) ve sermaye iradı 
(capital gain-loss) olarak ikiye ayrılmıştır. Olağan gelir ve sermaye iradına uygu-
lanacak olan kanun hükümleri de farklılık göstermektedir. Olağan gelir içerisinde 
ücretler, ticari işlerden doğan gelir, faiz gelirleri, kira gelirleri, kâr payı, nafaka, te-
lif, hayat sigortasından elde edilen gelirler, emeklilik ödemeleri, alacaklı tarafın-
dan vazgeçilen borçlar, adi ortaklıklardan elde edilen gelirler ve veraseten intikal-
den doğan gelirler dahil edilmiştir (Erdal, 2013b). Kanunlara göre olağan gelir 
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kapsamı dışında kalan tüm varlıkların sermaye varlığı olduğu kabul edilmiştir (Er-
dal, 2013b). Uzun dönem sermaye iratları olağan gelir tarifesinden farklı şekilde 
vergilendirilmektedir (El-Sibaie, 2019). Tablo 25’te sermaye iratlarının 2019 yılı 
için vergi tarifesi özetlenmektedir.

Tablo 25: Sermaye İratları Vergi Tarifesi (2019)

Oran Bekar, Vergiye Tabi 
Gelir Evli Ortak Beyan Hane Halkı Reisi 

Beyanı

10% $0- $39,375 $0- $78,750 $0- $52,750

15% $39,376-$434,550 $78,751-$488,850 $52,751-$461,700

20% $434,551 ve üzeri $488,851 ve üzeri $461,701 ve üzeri

Kaynak: El-Sibaie, 2019

Kişisel gelir vergisi matrahı ile ödenecek vergi tutarının hesaplanması aşağıdaki 
tabloda özetlenmiştir. Vergilendirilebilir gelir, bir kişinin veya şirketin elde ettiği 
gelir miktarıdır (Kaya vd., 2017). Temel olarak toplam brüt gelirden (gross in-
come) vergi yılında belirlenmiş giderlerin düşülmesiyle düzeltilmiş gelire ulaşıl-
maktadır. Düzeltilmiş gelirden standart indirimler ve şahsi muafiyetler düşülmek-
tedir. Böylelikle vergilendirilebilir gelire (taxable income) ulaşılmaktadır. Sonraki 
aşamada vergiye tabi olan gelire artan oranlı vergi tarifesine göre isabet eden oran 
ile çarpılarak ön vergi hesaplamaktadır (tentative tax) (Demir, 2008). Son ola-
rak vergi indirimleri (tax credit) düşürülmek suretiyle mükellefin ödeyeceği veya 
mükellefe iade edilecek tutara ulaşılmaktadır (Demir, 2008). Tablo 26, ABD’de 
kişisel gelir vergisi beyannamesinin (1040 N.) temel kalemlerini göstermektedir.

Tablo 26: Kişisel Gelir Vergisinin Hesaplanması
Gelir (Gross Income)

Giderler (Deductions)

Düzeltilmiş Gelir (Adjusted Gross Income)

Diğer İndirimler (Itemized – Standart Deduction)

Kişisel İstisna (Personal Exemptions)

Matrah (Taxable Income)

Hesaplanan Vergi (Tentative Tax)

Vergi İndirimi (Tax Credit)

Ödenmesi Gereken Vergi – Vergi İadesi (Tax Due- Tax Refund)

Kaynak: Erdal,2013b.
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ABD gelir vergisinde brüt gelirden giderler indirildikten sonra düzeltilmiş gelire 
ulaşılmaktadır. Gelir Kanunu’nun 62. Maddesinde giderler, ticari faaliyetin icra 
edilebilmesi için gerekli olan giderler (maaş ödemeleri, kira giderleri vb.), her türlü 
malın satışından doğan zararlar, gelir elde etme amaçlı olarak elde tutulan her türlü 
mala atfedilen giderler ve amortisman giderleri olarak sayılmıştır (Erdal, 2013b). 
Düzeltilmiş gelirden diğer indirimlerin ve kişisel istisnaların düşülmesiyle ise ver-
gilendirilebilir gelire ulaşılmaktadır. Vergilendirilebilir gelire ulaşılırken diğer in-
dirimlerin toplamı ve standart indirim tutarı kıyas edilerek tutar olarak fazla olanı 
indirime konu olmaktadır (Erdal, 2013b). Standart indirim, ABD vatandaşları ve 
tam mükellefiyet kapsamında olan yabancı mükelleflere yıllık minimum belirli bir 
tutarı düzeltilmiş gelirden indirmesine olanak tanımaktadır. Tablo 27’de 2018 ve 
2019 yıllarına ait standart indirim tutarları gösterilmektedir.

Tablo 27: Standart İndirim Tutarları*

Beyanname Tipi 2018 2019

Bekar $12,000 $12,200

Evli Ortak Beyan $24,000 $24,400

Evli Ayrı Beyan $12,000 $12,200

Hane halkı Reisi Beyanı $18,000 $18,350

*Mükellefin 65 yaş üstü ve engelli olması durumunda standart indirime belirli tutarlarda ilave 
yapılır.

Kaynak: El-Sibaie, 2019

Gelir vergisi hesaplanmasında mükellefler, standart indirim yerine diğer indirim 
(kalem indirim-ayrıntılı indirim) hakkını da kullanabilmektedir (Kaya vd., 2017). 
Ayrıntılı indirimler, mükellefin yıl içerisinde yaptığı sağlık harcamaları (her türlü 
tedavi giderleri, reçeteli ilaç giderleri, tedavi araçlarına yaptığı harcamalar, sağlık 
hizmeti için kullanılan araç giderleri, sağlık sigortası primleri, alkol-uyuşturucu 
rehabilitasyon harcamaları, obezite programı harcamaları), yatırım faaliyetleri, öğ-
renci kredileri ve satın alınan ev için ödenen faizler, kamuya yararlı kuruluşlar için 
yapılan bağış ve yardımlar (belirli sınırlarda), doğal afet sonucu zarara uğrayan mal 
bedelleri ve diğer harcamalar (mesleki organizasyonlara ödenen aidatlar, iş kıyafet-
leri için yapılan harcamaları, vergisel konulara ilişkin mahkeme ücretleri, iş arama 
masrafları ve vergisel dokümanların muhafazası için ödenen harcamalar) olarak 
hükme bağlanmıştır (Kaya vd., 2017; Erdal, 2013b). ABD vergi sisteminde ver-
giler federal, eyalet ve mahalli idareler düzeyinde alındığı için kaynakların tekrar 
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vergilendirilmemesi açısından vergi indirimi önem arz etmektedir. İndirilebilecek 
vergiler, eyalet, yerel ve yabancı ülke emlak vergileri, menkul mallara ilişkin eya-
let vergileri, eyalet ve yerel yönetimlere ait gelir vergisi, eyalet ve yerel yönetim-
lere ait satış vergisi ve yabancı ülkelerde ödenen vergiler olarak sayılmaktadır (Er-
dal, 2013b). ABD gelir vergisi sisteminde en geçim indirimine benzer kişilerin 
şahsi durumunu (bekar, evli, çocuklu vb.) dikkate alan kişisel istisnalar mevcut-
tur. 2018 yılında yapılan değişikle 2019 yılında kişisel istisna düzenlenmesi uy-
gulanmamıştır (El-Sibaie, 2019).

Amerikan gelir vergisinde vergi güvenlik müessesesi sayılabilecek alternatif mini-
mum kişisel gelir vergisi (AMT) uygulaması mevcuttur. Türkiye’de bir dönem uy-
gulamada olan Hayat Standardı Esası’na benzerlik gösteren alternatif minimum 
kişisel gelir vergisi, mükelleflerin gelirlerinin gelir vergisinden kaçırmalarını ön-
lemek amacıyla en az düzeyde bile olsa vergi ödemelerini sağlamak amacıyla ko-
nulmuştur (Demir, 2008). Kendine ait muafiyet tutarlarına sahip olan alternatif 
minimum kişisel gelir vergi ayrı hesaplanarak hesaplanmış gelir vergisinden daha 
fazla tutarda ise mükellef bu vergiyi ödemek zorunda kalmaktadır. Düşük ve orta 
gelirli mükellefleri korumak amacıyla alternatif minimum kişisel gelir vergisinden 
mükellefler gelirlerinin bir kısmını istisna edebilmektedirler (El-Sibaie, 2019). 2019 
yılında bekarlar için istisna tutarı $71,700 iken evli ortak beyanname verenler için 
ise 111,700 $ olarak belirlenmiştir (El-Sibaie, 2019). % 26 ve % 28 olmak üzere 
iki ayrı vergi oranı mevcut olup, alternatif kişisel minimum geliri 194,800 dolar-
dan fazla olanlar % 28 oranında vergi ödeyeceklerdir (El-Sibaie, 2019). Alterna-
tif minimum kişisel gelir vergisinde muafiyetler, mükelleflerin belirli bir gelirine 
kadar olanak tanımaktadır. AMT eşiği olarak belirtilen tutarları geçen mükellefle-
rin muafiyet tutarları aşamalı olarak kaldırılır. İkinci eşikten daha fazla geliri olan 
mükelleflerin ise muafiyet tutarları tamamen kaldırılmaktadır. Örneğin 2019 yı-
lında bekarlar için ikinci muafiyet eşiği tutarı 510,300 $ iken evli ve ortak beyan-
name verenler için ise 1,020,600 $ tutarındadır (El-Sibaie, 2019).

3.1.2. Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi, ABD’de tüzel kişiliğe sahip olan kurumların kazançları üzerin-
den alınan gelir vergisi türüdür. Kurumlar vergisinin mükellefleri sermaye şirket-
leri, sigorta şirketleri, vakıf ve dernekler ve diğer kurumlar olarak belirlenmiştir 
(Kaya vd., 2017). Anonim şirket türlerinden C Corporation (Standart Corpora-
tion) olarak adlandırılan şirketler, ortaklarından ayrı hukuki statüye sahip olup 
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merkezi ve yöneticisi olan ve faaliyetleri devamlı olan kurum türleridir (Kaya vd., 
2017; Demir, 2008). Ferdi teşebbüsler, ferdi ortaklıklar, limited şirketler, koope-
ratifler ve S tipi ortaklıklarda her bir ortak kendi kâr payı nispetinde kişisel ge-
lir vergisi ödemek durumundadır. C Corporation tipi anonim şirketler için söz-
leşmelerinin resmi dairelerde düzenlenmiş olması ve hisse senetlerinin çıkarılmış 
olması gerekmektedir (Demir, 2008). Kurumlar vergisi hem eyaletler düzeyinde 
hem de federal hükümet düzeyinde tahsil edilen bir vergi türüdür. ABD vergi sis-
teminde kurum geliri geniş bir kapsamda tanımlanmış ve kanunlarda istisna edil-
meyen ve kurumun her türlü kaynaklarından elde ettiği gelirlerin toplamı kurum 
kazancı olarak tanımlanmıştır (Demir, 2008; Aydın, 1999). Vergi sisteminde Ku-
rumlar vergisi matrahı ve kazançtan yapılacak indirimler Tablo 28’de özetlenmiştir.

Tablo 28: ABD Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanması

Brüt Gelir

Hizmet gelirleri, brüt karlar, kâr payları, kira gelirleri, faiz gelirleri, gayrimenkul satış 
gelirleri, diğer gelirler

(-)

İndirim ve Zararlar

Gayrimenkul satış zararları, ücret giderleri, tamir ve bakım giderleri, şüpheli alacaklar, kira 
giderleri, vergiler, faiz giderleri, amortisman giderleri, reklam giderleri, çalışanlara ait sosyal 

güvenlik giderleri, bağış ve yardımlar, kuruluş ve organizasyon giderleri

(=)

Özel İndirimden Önceki Vergiye Tabi Matrah

(-)

Net faaliyet zararları, özel vergi indirimleri

(=)

Vergiye tabi gelir

Kaynak: Aydın, 1999; Demir, 2008.

ABD kurumlar vergisi oranları 2018 yılına kadar % 35’lere kadar varan artan 
oranlı vergileme tarifesine sahipti. 2017 yılında yapılan vergi reformu ile birlikte 
(Tax Cuts and Jobs Act of 2017) kurumlar vergisi oranı % 21 olarak belirlen-
miştir (Tax Policy Center, 2019). Bununla birlikte kurumlar vergisinde uygula-
nan alternatif minimum kurumlar vergisi düzenlemesi de kaldırılmıştır (Tax Po-
licy Center, 2019). 



VERGI SISTEMLERI: SEÇILMIŞ ÜLKE ÖRNEKLERI

Ahmet Tekin, Ersin Nail Sağdıç

51

Tablo 29: Federal Yönetim Gelir Vergisi Gelirleri (1990-2017 Ort. %)*

Federal Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Federal Gelir 
Vergisi 

İçerisindeki Payı

Toplam Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Toplam Gelir Vergisi 56,48 100 37,21

Kişisel Gelir Vergisi 46,20 81,82 30,44

Kurumlar Vergisi 10,28 18,18 6,77

*Hesaplamalarda sosyal güvenlik vergileri dahil edilmiştir.

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)

Federal yönetimin tahsil ettiği gelir vergi gelirleri Tablo 29’te özetlenmiştir. Gelir 
vergisi federal yönetim için önemli bir gelir kaynağıdır. Toplam vergi gelirlerinin 
% 56’sı gelir vergisi gelirlerinden oluşmaktadır. Bu oran toplam vergi gelirlerinin 
de yaklaşık % 37’sine tekabül etmektedir. Bu açıdan federal yönetimin tahsil et-
tiği gelir vergisi gelirleri hem federal yönetim gelirleri hem de toplam vergi gelir-
leri içerisinde önemli bir paya sahiptir.

3.1.3. Sosyal Güvenlik Vergileri (Prim/Vergi/Katkı)

ABD’de vergi sistemi içerisinde çalışanların karşılaştıkları risklerin artması, çalı-
şan sayılarının artması, işverenlerin işgücü verimliliğini artırması, temel olarak ça-
lışanlar ve emeklilere yönelik ekonomik ve sosyal bir güvence sağlaması vb. gibi 
birçok nedenden dolayı sosyal güvenlik vergisi uygulaması yer almaktadır (Kaya 
vd., 2017; Öz & Akdemir, 2002). Federal düzeyde önemli bir gelir payına sa-
hip olan sosyal güvenlik vergileri, çalışanların sağlık harcamaları, ölüm ve kaza 
gibi durumlarda sosyal güvenliklerini garanti altına almaktadır (Kaya, vd. 2017). 
Vergi sisteminde sosyal güvenlik vergisi işveren ve işçi paylarından (çalışan) oluş-
maktadır. Federal düzeyde uygulanan sosyal güvenlik vergileri çalışanların ücret-
lerinden işveren tarafından kesilir ve sosyal güvenlik dairesini ödenmektedir (De-
mir, 2008). Kamu ve özel çalışanlarının tümü için geçerli olan bu vergi türüne 
aynı zamanda işverenlerde belirli tutar ya da oranlarda katkıda bulunmaktadır-
lar (Kaya vd., 2017; Demir, 2008). ABD’de ücretli maaşlı çalışanlar temel olarak 
sosyal güvenlik vergisi (social security payroll tax) ve sağlık sigortası vergisi (me-
dicare payroll tax) ödemektedirler. Sosyal güvenlik sistemi içerisinde yaşlılık, ma-
lullük ve ölüm sigortası programı (The old age, disability and survivor insurence) 
ve hastalık ve analık sigortası programı (medicare) işçi ve işveren primleri (vergi) 
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ile finanse edilmektedir. Sosyal Güvenlik İdaresi (Social Security Administration 
-SSA) yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası için sigortalılar ve işverenlerin prime 
esas kazançlarından belirli bir limiti aşmamak üzere toplam 12,4 oranında (2019) 
prim (payroll tax) tahsil etmektedir (Alper, 2008; Social Security Administration, 
2019). Ödenen prim içerisinde 6,2 oranında sigortalı (çalışan) payı, 6,2 oranında 
işveren payı bulunmaktadır. SSA hastalık ve analık sigortası programının finans-
manı için ayrıca çalışan ve işverenlerin gelirlerinden ayrı ayrı 1,45 oranında ol-
mak üzere toplamda 2,9 oranında prim tahsil etmektedir (Social Security Admi-
nistration, 2019). % 7,65 oranında çalışan payı, % 7,65 oranında işveren payı 
olmak üzere toplam prim oranı % 15,3’tür. Her iki sigorta türünde, kendi adına 
bağımsız çalışanlar aynı oranda primlerin tamamını ödemektedirler. Yaşlılık, ma-
lullük ve ölüm sigortası için kesilen primlere esas olan gelirler için belirli bir üst 
sınır vardır. Üst sınır üzerindeki tutarın üzerinden prim kesilmez. 2019 yılı için 
söz konusu üst sınır 132.900 $ olarak belirlenmiştir (Social Security Administ-
ration, 2019). Belirli dini grupların üyeleri, oturumu olmayanlar, ABD’de başka 
hükümetler için çalışan ve oturumu olmayanlar ile okuduğu okulda çalışan öğ-
renciler sosyal güvenlik vergilerinden muaf tutulmuşlardır. Bu iki temel güvenlik 
programının yanında sistem içerisinde iş kazaları sigortası programı (Worker’s com-
pensation program), işsizlik sigortası programı (state unemployment insurance), 
demiryolu çalışanları sosyal güvenlik programı (railroad retirement program) ve 
kamu görevlileri ve öğretmenlerin emeklilik programı (Government pension offset 
program - Teacher’s retirement program; Federal Employees Retirement System). 
Eyalet ve mahalli idareler tarafından düzenlenen iş kazaları sigortası ve işsizlik si-
gortası programı zorunlu olup primler işverenler tarafından karşılanmaktadır (Al-
per, 2008). ABD’de sosyal güvenlik sisteminde, emeklilik, malullük, sağlık, ölüm 
ve tamamlayıcı (belirli gelirin altındaki çocuk ve engelli yetişkinler için) hizmet-
lerinden faydalanabilmektedir (Social Security Administration, 2019).
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Tablo 30: ABD Sosyal Güvenlik Sistemi Genel Görünümü 

Ortalama 
aylık 

(fayda)

Nüfus (2019) 328 Milyon

Aktif Sigortalı Sayısı (2019) 175 Milyon

Sosyal güvenlik sisteminden toplam yararlanan sayısı 
(2019)

63,5 Milyon 1350 $

Emeklilik sisteminden toplam yararlanan sayısı (2019) 47,5 Milyon 1423 $

Ölüm Sigortasından toplam yararlanan sayısı (2019) 5,9 Milyon 1195 $

Malüllük sisteminden toplam yararlananların sayısı 
(2019)

10 Milyon 1100 $

Sosyal Güvenlik Fonları (2018) 2,894 Trilyon dolar

Yıllık Prim Gelirleri (Payroll Tax Contributions-2018) 885 Milyon dolar

Yıllık Toplam Sosyal Güvenlik Geliri (2018) 1,003 Trilyon dolar

Sosyal Güvenlik Harcamaları (2018) 1,000 Trilyon dolar

Kaynak: Alper (2008), s. 19’daki bilgilerden yararlanılarak yazarlar tarafından 
oluşturulmuştur. 

2019 yılı itibariyle sosyal güvenlik sisteminden aylık ve gelir almak suretiyle top-
lam 63,5 milyon kişi yararlanmaktadır. Sistemden yararlananların yaklaşık % 74’ü 
emeklilik (yaşlılık), % 15’i malullük ve % 9’u ölüm aylığı almaktadır. Amerikan 
sosyal güvenlik sisteminde 65 yaş ve üzeri her on kişiden dokuzu sosyal güven-
lik sisteminden yararlanmaktadır. ABD’de 2019 yılı için 175 milyon kişi sigorta 
kapsamındadır. 2018 yılında sosyal güvenlik gelirlerinin yaklaşık % 88’i işçi ve 
işverenlerden kesilen primlerden (payroll tax) karşılanmıştır. 2018 yılı elde edilen 
sosyal güvenlik gelirlerinin yaklaşık % 93 ‘ü ise yaşlılık (emeklilik) ve ölüm sigor-
tasının finansmanı için kullanılmıştır. Tablo 31, 1990-2017 yılları arasında (ort), 
Amerikan vergi sisteminde çalışan ve işverenlerden tahsil edilen sosyal güvenlik 
gelirlerini göstermektedir. Sosyal güvenlik vergi gelirleri; federal toplam vergi ge-
lirleri içerisinde % 37, toplam vergi gelirleri içerisinde ise % 24’lük bir paya sa-
hiptir. Sosyal güvenlik vergi gelirlerinin % 43’ü çalışanlardan, % 51’i işveren-
lerden, % 5’i ise serbest çalışan veya istihdam edilmeyenlerden tahsil edilmiştir. 
Sosyal güvenlik vergilerinin neredeyse tamamı federal düzeyde tahsil edilmektedir.
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Tablo 31: Sosyal Güvenlik Vergisi Gelirleri (1990-2017 Ort. %)*

Federal Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Federal Gelir 
Vergisi 

İçerisindeki Payı

Toplam Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Toplam SGVG 37,50 100 24,67

Çalışan SGVG 16,38 43,66 10,78

İşveren SGVG 19,15 51,09 12,59

Serbest Çalışan veya 
İstihdam Edilmeyen 
SGVG

1,97 5,25 1,30

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019).

Tablo 32, 1990-2017 yılları arasında Amerikan sosyal güvenlik sisteminin finans-
manını özetlemektedir. Sosyal güvenlik sistemi büyük oranda çalışan ve işverenle-
rin primlerinden oluşmaktadır. Sosyal güvenlik gelirlerinin yaklaşık % 62’si yaşlılık 
ve ölüm sigortası primlerinden, % 20’si hastalık ve analık sigortası primlerinden, 
% 10’u malullük sigortası primlerinden, % 5’i işsizlik sigortası primlerinden, geri 
kalan % 1,5’lik pay ise kamu çalışanları emeklilik primleri, demiryolu çalışanları 
primleri ve diğer sosyal güvenlik primlerinden oluşmaktadır. Sosyal güvenlik har-
camaları ise; sağlık yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik geçici yardımları için ya-
pılan harcamalar, gıda desteği programı harcamaları, düşük gelirli ailelere yönelik 
enerji yardımı programı harcamaları, federal konut yardımı harcamaları, emekli 
askerler ve gazilere yönelik hizmetler için yapılan harcamalar ile çocuk, kadın ve 
ailelere yönelik destek programı harcamalarından oluşmaktadır (Alper, 2008)3.

3 Amerikan sosyal güvenlik sistemi ile ilgili derin ve ayrıntılı bilgi için bkz. Alper (2008), 
“ABD Sosyal Güvenlik Sistemi Bir Model Olabilir mi? Tarihi Gelişim, Kurumsal Yapı, İşleyiş, 
Problemler ve Tartışmalar”, Çimento İşveren Dergisi, 4-31. 
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Tablo 32: Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı (1990-2017 Ort. %)

Toplam Sosyal Güvenlik Gelirleri 100

Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primleri (Old-age and survivors insurance) 62,36

Hastalık ve Analık Sigortası Primleri (Hospital insurance) 20,95

Malüllük Sigortası Primleri (Disability insurance) 10,17

İşsizlik Sigortası Primleri 5,21

Kamu Çalışanları Emeklilik Primleri 0,66

Demiryolu Çalışanları Sosyal Güvenlik Sistemi Primleri (Railroad 
retirement) 0,64

Diğer Sosyal Güvenlik Primleri* 0,01

*Federal, eyalet veya mahalli idareler bazında diğer primleri ifade eder.

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)

3.2. Servet Üzerinden Alınan Vergiler

3.2.1. Veraset ve Bağış Vergileri (Estate and Gift Tax)

Veraset ve intikal vergisi, mülkiyete dahil olan her türlü menkul ve gayrimenkul 
mallarının ölüme bağlı veya sağlar arasındaki intikalleri üzerinden alınmaktadır. 
Veraset vergisinin konusu, ölüme bağlı diğer kişilere intikal eden menkul ve gay-
rimenkulleri kapsarken, intikal vergisinin konusu ise ölüm olayı dışında diğer ki-
şilere intikal eden intikalleri kapsamaktadır. İntikal (bağış) vergileri kişinin sağ-
lığında yaptığı bağışlar üzerinden, veraset vergileri ölüm nedeniyle vuku bulan 
intikallerden alınmaktadır (Demir, 2008). Veraset vergileri uygulama açısından te-
reke vergisi ve miras payı vergi olarak ikiye alınmaktadır. Tereke vergisinde, vergi 
mirasçılara henüz intikal ettirilmeden alınmaktadır. Miras payı vergisinde ise her 
mirasçı kendine düşen pay üzerinden vergi ödemektedir. ABD’de veraset ve in-
tikal vergileri hem federal düzeyde hem de mahalli idareler düzeyinde alınmak-
tadır. Federal düzeyde alınan vergiler bağış (gift tax) ve veraset (estate tax) üze-
rinden alınmaktadır. Bunlara ek olarak nesil atlama vergisi de mevcuttur. Veraset 
vergisi ise ölen bir kişinin sahip olduğu tüm para ve diğer mal varlıkları üzerin-
den alınmaktadır. Veraset ve intikal vergisinde verginin matrahı ölüm anındaki 
servetin değeri oluşturmaktadır (Aydın, 2006). Tereke ve bağış vergileri verginin 
hesaplanması sırasında birleştirilip her iki vergiye ait indirim ve istisnalardan kü-
mülatif tutardan düşülmektedir. Kalan miktara ise artan oranlı bir vergi tarifesi 
uygulanmaktadır (Yurtsever & Şafak, 2012). 
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Bir kimsenin hayatta iken başkasına aktardığı para ve varlıklar federal hükümet 
tarafından bağış (gift tax) vergisi olarak tahsil edilmektedir. Verginin mükellefi 
bağışı yapandır (Aydın, 2006). Bağış vergisinde her türlü bağış vergilendirilebi-
lir olarak değerlendirilmektedir. Fakat bununla ilgili istisnalarda mevcuttur. Tak-
vim yılında belirlenen yıllık istisna tutarlarını aşmayan bağışlar, herhangi biri için 
ödenen sağlık ve eğitim harcamaları, eşe verilen bağışlar, bir politik organizasyo-
nun kullanımı için verilen bağış ve yardımlar ve hayır amaçlı olarak verilen ba-
ğışlar vergiden istisna tutulmuştur (Aydın, 2006; IRS, 2019). Bağış vergisinde 
yıllık uygulanabilir istisna tutarı 2019 yılı için 11.400.000 dolardır. Bunun ya-
nında bağış yapılan kişiye yönelik olarak yıllık istisna bulunmaktadır. Bu tutar 
2019 yılı için 15.000 dolardır. Veraset vergisi diğer servet vergileri gibi kanunda 
belirtilen istisna tutarlarının üzerinde kalan kısma uygulanmaktadır. ABD’de eşe 
bırakılan miras payının tamamı vergi matrahından indirilmektedir (Aydın, 2006). 
Yine eşe yapılan bağışların tamamı vergiden istisna edilmiş durumdadır (Aydın, 
2006). ABD vatandaşı olmayan eşler için istisna tutarı ise 2019 yılı için 155.000 
dolar olarak belirlenmiştir. Tüm bu istisna ve muafiyetlerin dışında hem veraset 
vergisinde hem de bağış vergisinde “Unified Credit” adı altında ayrı bir vergi in-
dirimi mevcuttur (Aydın, 2006). ABD vergi sisteminde federal düzeyde bağış ve 
veraset vergilerinin yanında nesil atlama vergisi (Generation-skipping transfer tax 
(GST)) mevcuttur. Nesil atlama vergisi bir sonraki nesile aktarılan servetin trans-
feri üzerinden alınmaktadır (Tax Policy Center, 2019). 1976 yılından bu yana 
uygulanan nesil atlama vergisi, herhangi bir kişinin ölüme bağlı tasarruflarının 
bir sonraki nesile aktarması üzerinden alınan vergidir (Aydın, 2006; Tax Policy 
Center, 2019). Nesil atlama vergisinde mükellef bağışı yapandır. Tablo 33’te ve-
raset ve intikal vergilerinde uygulanan istisna tutarları ve marjinal vergi oranları 
özetlenmiştir. ABD’de veraset ve intikal vergilerinde uygulanan istisna tutarları-
nın oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bağış vergilerinde yıllık istisna tutar-
ları da mevcuttur. Vergilendirilecek matraha söz konusu istisnalar ayrı ayrı düşül-
dükten sonra ulaşılmaktadır.
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Tablo 33: Veraset ve Bağış Vergilerinin İstisna Tutarları ve Maksimum (Marjinal) 
Vergi Oranları (2019)

Veraset 
(Tereke)

Maksimumum
Veraset Vergisi 

Oranı
GST Gift (Temel) Gift (Yıllık)

2010 $5,000,000 %35 $5,000,000 $1,010,000 $13,000

2011 $5,000,000 %35 $5,000,000 $5,000,000 $13,000

2012 $5,120,000 %35 $5,120,000 $5,120,000 $13,000

2013 $5,250,000 %40 $5,250,000 $5,250,000 $14,000

2014 $5,340,000 %40 $5,340,000 $5,340,000 $14,000

2015 $5,430,000 %40 $5,430,000 $5,430,000 $14,000

2016 $5,450,000 %40 $5,450,000 $5,450,000 $14,000

2017 $5,490,000 %40 $5,490,000 $5,490,000 $14,000

2018 $11,180,000 %40 $11,180,000 $11,180,000 $15,000

2019 $11,400,000 %40 $11,400,000 $11,400,000 $15,000

Kaynak: IRS, Estate and State Tax Form 706, 2019; Tax Foundation

ABD vergi sisteminde servet vergileri oldukça düşük düzeydedir. Federal düzeyde 
servet vergileri veraset ve bağış vergilerinden oluşmaktadır. Tablo 34’ten de anlaşı-
lacağı üzere, federal düzeyde tahsile dilen veraset ve bağış vergilerinin toplam fe-
deral vergi gelirleri içerisindeki payı % 1, vergisi sistemindeki toplam vergi gelir-
leri içerisindeki payı ise % 0,69 düzeylerindedir.

Tablo 34: Federal Yönetim Servet Vergisi Gelirleri (1990-2017 Ort. %)

Federal Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Federal Gelir 
Vergisi 

İçerisindeki Payı

Toplam Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Veraset ve Bağış 
Vergileri*
(Estate and Gift 
Taxes)

1,04 100 0,69

*Federal düzeyde elde edilen servet vergisi veraset ve bağış vergisidir. 

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)
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3.3. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler
3.3.1. Satış ve Tüketim Vergileri (Federal Excise Tax)

ABD’de federal düzeyde satış ve tüketim vergileri geniş tabanlı değildir. Satış ve 
tüketim vergileri genellikle eyaletler ve mahalli idareler düzeyinde dizayn edil-
miştir. Federal düzeyde tahsil edilen satış vergileri alkol, tütün mamülleri, petrol, 
gemi ve yolcu taşıma hizmeti, otoyol ve havaalanı inşası, haberleşme ve hava taşı-
macılığı vb. gibi belirli mal ya da hizmetler üzerinden alınan özel tüketim vergisi 
niteliğindedir. Özel tüketim vergileri, vergiye tabi olan lüks ya da belirli malların 
imalatı, ithalatı ve bazı hizmetlerin kullanımından alınmaktadır (Demir, 2008). 
Hava taşımacılığı (% 6,25-7,5), haberleşme (% 3-yerel telefon ve benzeri), kö-
mür madenciliği (% 4,4 veya ton başına 0,55 -1,10 $), ham petrol ve ürünleri 
(varil başına 9 cent), gemi ile yolcu taşımacılığı (yolcu başına 3 $), botlar için 
kullanılan dıştan takmalı motorlar (satış fiyatının % 3’ü), balıkçılık malzemeleri 
(satış fiyatının % 10’u), ok ve yay satışları (satış fiyatının % 11’i), yasal yakıt eko-
nomisi seviyelerine uymayan taşıtlar (satış fiyatının % 3’ü), dizel, parafin, sıkış-
tırılmış doğal gaz gibi yakıt türleri (varil başına 0,184-0,194 $), ağır tonajlı belli 
iş makineleri, kamyon ve otoyolda kullanılan traktörlerin satışı (satış fiyatının % 
12’si), güzellik ve solaryum salon hizmetleri (hizmet fiyatının % 10’u), yabancı 
sigorta şirketleri tarafından alınan sigorta poliçeleri (dolar başına 1-4 cent), oto-
yol kullanımı için üretilmiş belirli lastikler, belirli türdeki aşılar (doz başına 75 
cent), belirli imalat işleri vb. gibi kaynaklar üzerinden alınan vergiler federal dü-
zeyde alınan özel tüketim vergilerine örnek gösterilebilir. Federal hükümetin al-
mış olduğu özel tüketim vergileri, genel fonlara veya özel amaçlı fonlara transfer 
edilerek belirli amaçlarla kullanılmaktadır (Tax Policy Center, 2019). Genel fon-
lara ilişkin özel tüketim vergileri genellikle alkol, tütün, sağlık sigortası, yasal ya-
kıt seviyesine uymayan araçlar, ozon tabakasına zarar veren kimyasallar, güzellik ve 
solaryum salon hizmetleri ve medikal araçlar gibi kaynaklardan finanse edilmek-
tedir (Tax Policy Center, 2019). Sağlık, çevre ve ulaştırma gibi özel özel amaçlı 
fonlar ise havacılık faaliyetleri ve yakıtlardan elde edilen özel tüketim vergileriyle 
finanse edilmektedir (Tax Policy Center, 2019).
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Tablo 35: Federal Yönetim Harcama Vergisi Gelirleri (1990-2017 Ort. %)

Federal Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Federal Gelir 
Vergisi 

İçerisindeki Payı

Toplam Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı

Toplam Harcama 
Vergisi 4,72 100 3,11

Özel Tüketim 
Vergileri 2,42 51,06 1,59

Gümrük Vergileri 1,28 27,10 0,84

Diğer 1,03 21,83 0,68

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)

Amerikan vergi sisteminde federal düzeyde harcamalar üzerinden alınan vergi-
ler hem federal düzeyde  (% 4) hem de toplam vergi gelirleri içerisinde (% 3) 
oldukça düşük düzeylerde seyretmektedir. Tablo 35’te bu durum özetlenmiştir. 
Federal düzeyde toplam harcama vergisi gelirlerinin % 51’i özel tüketim vergisi 
gelirleri, %27’si gümrük vergi gelirleri, % 21’i ise diğer harcama vergisi gelirle-
rinden oluşmaktadır.

Şekil 3, federal düzeyde özel tüketim vergilerinin bileşimi göstermektedir. Ulaş-
tırma faaliyetiyle ilgili özel tüketim vergileri 2017 yılında 37,6 milyar $ tutarında 
gerçekleşmiş olup toplam özel tüketim vergi gelirlerinin % 45’ine tekabül etmek-
tedir. Söz konusu özel tüketim vergileri, uçak yakıtları, dizel ve parafin yakıtlar, 
ağır tonajlı araçlar ve vergilendirilebilir lastiklerden elde edilmektedir. Havacılık 
faaliyetlerinden elde edilen özel tüketim vergileri 2017 yılında 15 milyar $ tuta-
rında gerçekleşmiştir. Söz konusu verginin %90’ı uçak bileti ücretlerinden elde 
edilmiştir. Toplam özel tüketim vergi gelirlerinin % 18’ini oluşturmaktadır. Tütün 
mamülleri üzerinden alınan özel tüketim vergileri, paket başına yaklaşık 1 dolar 
olarak alınmakta olup, özel tüketim vergi gelirleri payı % 16 seviyelerindedir. Da-
mıtılmış her türlü alkol, şarap ve bira üzerinden alınan özel tüketim vergileri ise 
2017 9,9 milyar $ tutarında tahsil edilmiştir. Galon başına alınan bu vergi türü 
toplam vergi gelirlerinin yaklaşık % 12’sini oluşturmaktadır. Sağlık ile ilgili özel 
tüketim vergileri, sigorta şirketleri, belirli tür ilaçları üreten ve ihraç eden firma-
lar, yüksek primli sağlık sigorta poliçeleri (cadillac tax), medikal araçlar ve güzel-
lik-solaryum hizmeti sunan salon hizmetlerinden alınmaktadır. Söz konusu ver-
gilerin toplam geliri, 2017 yılında federal düzeyde 4,1 milyar $ olup, toplam özel 
tüketim vergi gelirlerinin % 5’ine tekabül etmektedir.
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Şekil 3: Özel Tüketim Vergilerinin Bileşimi (2017)

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)

3.3.2. Gümrük Vergileri (Custom Duties)

ABD’de vergi sistemi içerisinde ülke sınırlarına ithal edilen ve diğer ülkelere ihraç 
edilen bir çok mala gümrük vergisi konulmuştur. İthal edilen mallara uygulanan 
gümrük vergisi oran veya miktarları Uyumlaştırılmış Tarife Sistemi (Harmonized 
Tariff Schedule- HTS) ile tespit edilmektedir (Demir, 2008). Tarife kotaları II. 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ve Gümrük Tarifesi ve Ticaret 
Anlaşması’na (GATT) göre belirlenen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) ile 
Kalıcı Normal Ticari İlişkiler (Permanent Normal Trade Relations -PNTR) ku-
rallarına göre belirlenmektedir. GTS kapsamı dışındaki tarife ve oranları PNTR 
sistemi ile belirlenmektedir. Advalorem, spesifik veya kombine uygulanan güm-
rük vergileri ithal eden firma tarafından ödenmektedir. Malların tarife cetvelindeki 
oranları eski adıyla en çok kayrılan ülke sistemi (Most favoured nation) 1998 yı-
lından bu yana PNTR olarak değiştirilen sistemle belirlenir. Cetvelin birinci sü-
tunundaki nispeten daha düşük oranlı vergiler en çok kayrılan ülkeler (PNTR) 
için geçerlidir. İkinci sütundaki oranlar ise daha çok ticari ilişki geliştirememiş 
ülkeler olarak sınıflandırılan ülkeler için geçerlidir. ABD, Küba ve Kuzey Kore’yi 
normal ticari ilişki geliştirmemiş ülkeler arasında saymaktadır. Vergi oranları % 
0 ile % 37,5 arasında değişmektedir. Bazı elektronik aletler, orijinal resim tablo-
ları, 100 yıl üzerindeki antikalar vb. gibi bir çok ürüne gümrük vergisi uygulan-
mamaktadır. 2019 yılında ABD başkanı Donald Trump tarafından Çin mallarına 
uygulanan tarife oranlarının artırılmasından önce ABD, en az oranlı gümrük ta-
rifesine sahip ülkeler arasındaydı. Kişisel kullanım için ithal edilen 800 $’ı aşma-
yan mallarda gümrük tarifesi uygulanmamaktadır. 800 $ - 1800 $ arasında değer 
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sahip mallar için % 4 vergi oranı (2019) uygulanmaktadır. 1800 $ üzerinde tu-
tarlar için standart tarifeler geçerlidir.

4. SONUÇ

Devletlerin temel görevlerini yerine getirebilmek amacıyla yapmış oldukları harca-
malar günümüzde gittikçe artan bir eğilime sahiptir. Zira devletler temel görevle-
rinin yanı sıra yeni dünya düzeni çerçevesinde birçok yeni görev üstlenmektedir-
ler. Söz konusu faaliyet ve görevlerini yerine getirebilmek için de gelirlere ihtiyaç 
duyarlar. Devletler gelirlerinin önemli bir kısmını vergiler veya borçlanma yoluyla 
karşılamaktadırlar. Borçlanma da esasen sonraki nesillerin üstleneceği vergiler ola-
rak değerlendirildiğinde vergilerin devletlerin temel gelir kaynağı olduğu açıktır. 
Bu açıdan ülkeler, vergilerin ekonomik etkileri, vergi gelirlerinin etkilendikleri fak-
törler vb. gibi birçok hususu dikkate alarak vergi sistemlerini tasarlamaktadırlar. 
Vergi sistemleri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte vergilerin gelir getirici özellik-
leri temel alınarak bu süreçler gerçekleştirilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin vergi sistemlerinin incelenmesi, gelir idarelerinin gelir toplama yetenekle-
rini bu minvalde geliştirmelerine yardımcı olabilecektir. Bu çalışmada da buradan 
hareketle ABD vergi sistemi incelenerek literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

ABD vergi sisteminde federal yönetim, eyaletler ve mahalli idareler ayrı ayrı vergi 
salma ve vergi toplama yetkisine sahiptir. Buna mukabil tahsil edilen vergi türleri-
nin sayısı çok fazla olup mükelleflerin yükümlülükleri de farklılık göstermektedir. 
Mükellefler sadece ABD İç Gelir İdaresine (IRS) karşı sorumlu değil aynı zamanda 
eyalet ve mahalli idare yönetimlerine vergi açısından sorumludurlar. Bütün bunlar 
ele alındığında ABD vergi sisteminin oldukça ayrıntılı ve karmaşık bir yapıya sa-
hip olduğu belirtilebilir. Örneğin Amerika’da Amerikan Vergi Yasası’nın (U.S. Tax 
Code) sayfa uzunluğu ve karmaşık yapısı hala tartışılan bir konudur. Vergi yasası-
nın bu karmaşık yapısının yanında sık sık yapılan değişiklikler de vergi kanunla-
rının anlaşılması ve uygulanması açısından daha da güçlük yaratmaktadır. Vergi 
yasaları genel olarak değerlendirildiğinde İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve 
Çin gibi ülkelerin vergi sistemlerinden alınarak oluşturulmuştur. ABD vergi sis-
teminde tahsil edilen vergilerin milli gelire oranı 1990-2017 yılları arasında orta-
laması yaklaşık % 25’ler düzeyindedir. OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında (% 
34) vergi yükünün oldukça düşük olduğu görülmektedir. Vergi gelirleri bütçe ge-
lirlerinin yaklaşık % 83’ünü oluşturmaktadır. Toplam vergi gelirlerinin % 37’si 
kişisel gelir vergisi, % 9’u kurumlar vergisi, % 23’ü sosyal güvenlik vergileri, % 
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18’i harcama vergileri, % 12’si ise servet vergilerinden oluşmaktadır. Sosyal gü-
venlik vergileri dahil edildiğinde toplam vergi gelirlerinin yaklaşık % 66 (2/3)’sı 
federal yönetim tarafından tahsil edilmektedir. Bu açıdan federal yönetim vergi 
tahsil etme açısından önemli bir yere sahiptir. Federal yönetim gelirlerini, kişisel 
gelir vergisi (% 46), sosyal güvenlik vergileri (% 37) ve kurumlar vergisi (% 10) 
oluşturmaktadır. Toplam vergi gelirlerinin % 20’sini eyaletler, geri kalan kısmını 
(% 14) ise mahalli idareler tahsil etmektedir. Eyaletlerin en önemli gelir kaynak-
ları satış ve tüketim vergileri (% 48), kişisel gelir vergisi (% 34) ile kurumlar ver-
gisi (% 5)’dir. Mahalli idarelerin elde ettiği gelirlerinin büyük kısmını ise servet 
vergileri (% 72) ile satış vergileri (% 16) oluşturmaktadır. Amerikan vergi sistemi 
karmaşık bir yapıya sahip olmasına rağmen yukarıdaki verilen veriler ve vergileme 
süreçleri dikkate alındığında vergi adaleti açısından diğer ülkelere nispeten daha 
iyi bir vergi sistemine sahip olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda Amerika’da vergi 
bilincinin ve gelir idaresine karşı olan güvenin yüksek olduğu, vergi kayıp ve ka-
çaklarının oldukça düşük seviyelerde olduğu bilimsel çalışmalar ile ortaya konul-
maktadır. Bütün bunların yanında, vergi yasalarının karmaşık bir yapıya sahip ol-
ması ve sık sık değiştirilmesi, satış vergilerinin yönetim birimlerince farklı olması 
ve artan oranlı yapıda olması, gelir ve kurumlar vergilerinin benzer sorunlara sa-
hip olması tartışılan temel sorunlar arasındadır.
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Abstract

The tax system in Germany, which is one of the developed countries, has a very 
complex structure. In Germany, taxes are collected and regulated not only by the 
federal administration, but also by the states and municipalities. In this sense, the 
German tax system should be handled separately in these management levels. In 
general, it is seen that the taxes applied by the state and local governments are 
lower in terms of both income and collection compared to the taxes applied by 
the federal government. However, the importance of states and municipalities in 
the German tax system should not be ignored. Because, compared to many coun-
tries, the taxes collected by states and municipalities in Germany have an impor-
tant share in total tax revenues. In this study, the German tax system has been 
examined by making a distinction between federal and state-municipalities, and 
the collected taxes are revealed in detail.

Keywords: Tax System, Taxation, The German Tax System.

1. GİRİŞ

Alman vergi sisteminde vergiler federal hükümet, eyalet ve belediye düzeyinde ele 
alınmaktadır. Almanya’da kişisel gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer ver-
gisi federal yönetim tarafından düzenlenmekte ve tahsil edilmektedir. Ancak, gü-
nümüz vergi sisteminde en çok vergi hasılatı sağlayan bu vergilerden eyaletlere de 
pay verilmesi kanunlarla güvence altına alınmış bulunmaktadır. Eyalet ve belediye 
yönetimleri tarafından tahsil edilen ve gelirini oluşturan vergiler genel itibariyle 
düşük gelir potansiyeline sahip vergilerden oluşmaktadır. Federal hükümet hâki-
miyetinde bulunan vergiler ise kişisel gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer 
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vergisi, servet üzerinden alınan vergiler gibi tahsilat oranı yüksek vergilerdir. Bu 
vergilerin kanuni yapısında ve düzenlenmesinde federal hükümet tek yetkili or-
gandır ancak tahsilatında eyaletler görevlendirilmektedir.

Günümüz modern devletlerin gelirleri incelendiğinde, bütçe gelirlerinin en bü-
yük kaynağını vergilerin oluşturduğu görülmektedir. Öyle ki vergi gelirleri ülke-
nin kalkınmışlık seviyesine bağlı olarak bütçe gelirlerinin %80-90’ı oranlarında 
olduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda gelişmiş ülke yapısına sahip Almanya içinde 
vergi gelirleri önemli bir gelir kaynağıdır. Şekil 1’de Almanya’nın vergi gelirleri-
nin GSYH içerindeki yeri gösterilmektedir. Şekilden anlaşıldığı üzere Almanya’da 
vergi gelirleri 2005-2018 yılları içerisinde her dönem için GSYH içerisinde önemli 
paya sahiptir. Vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki payı 2010 yılındaki düşüş dı-
şında genel olarak artış trendi göstermektedir.

Şekil 1: Almanya’da Toplam Vergi Gelirlerinin GSYH’ye Oranı (2005-2018)

Kaynak: OECD RevenueStatistics 2020

Tablo 1’de Almanya’da yönetim düzeylerindeki vergi gelirlerinin toplam vergi ge-
lirlerine oranı gösterilmektedir. Merkezi hükümet vergi gelirlerinin yaklaşık olarak 
%30’una sahip olup, eyalet ve yerel yönetimlerden daha fazla gelir elde etmekte-
dir. Bunun yanı sıra önemli bir diğer nokta ise sosyal güvenlik fonlarının toplam 
değeridir. Sosyal güvenlik fonları merkezi hükümet gelirleri içerisinde yer almakta 
ve toplam vergi gelirlerine oranı 2005-2017 dönemi için ortalama %40 bir değer 
ortaya çıkmaktadır. Bu oran ve 2017 yılındaki 502 milyar Euro’luk hasılatıyla Al-
manya için şüphesiz büyük bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.
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Tablo 1: Yönetim Düzeylerine Göre Vergi Gelirlerinin Toplam Vergilendirme İçindeki 
Payı (2005-2017)

Yönetim 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Merkezi Hükümet 28,6 29,0 30,2 30,2 30,4 30,3 30,7 30,6 30,2 30,1 29,6 28,9 29,0

Eyalet 20,8 21,5 22,5 22,3 21,4 20,9 21,0 21,4 22,2 22,4 22,7 23,4 23,1

Yerel Yönetim 7,3 7,8 7,9 8,1 7,5 7,5 7,7 7,9 7,8 7,8 7,9 8,1 8,1

Sosyal Güvenlik Fonları 42,8 41,3 39,2 38,9 40,3 40,9 40,1 39,7 39,3 39,4 39,2 39,1 39,2

Avrupa Birliği Kurumları 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5

Kaynak:EuropeanCommission (2019), TaxationTrends in theEuropeanUnion Data forthe 
EU MemberStates, IcelandandNorway, Luxemburg, p.66.

Tablo 2’de ise dolaylı vergiler, dolaysız vergiler ve sosyal güvenlik katkılarının yıl-
lar itibariyle GSYH’ye oranları yer almaktadır. Tabloda 2017 yılı için %10,7 ora-
nındaki dolaylı vergilerin %13 oranındaki dolaysız vergilerden daha az hasılat kay-
dettiği görülmektedir. Ayrıca dolaysız vergi gelirlerine sosyal güvenlik katkıları da 
eklendiğinde bu oran %28,3 seviyelerine çıkmaktadır. Yani Almanya’da vergi ge-
lirlerinin büyük bir kısmını doğrudan vergilerden karşılamaktadır. 

Tablo 2: Vergi Gelirlerinin GSYH’ye Oranı (2005-2017)

Vergi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dolaylı Vergiler 10,5 1,4 10,9 10,9 11,4 10,9 11,1 11,1 11,0 10,9 10,9 10,8 10,7

KDV 6,1 6,1 6,8 6,9 7,2 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9

KDV Hariç İthalat Vergi 
ve Harçları 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

KDV ve İthalat Vergileri 
Hariç Ürünler 
Üzerindeki Vergiler

3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3

Üretim Üzerindeki Diğer 
Vergiler 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Dolaysız Vergiler 10,7 11,5 11,9 12,2 11,3 10,8 11,2 11,8 12,2 12,2 12,4 12,8 13,0

Kişisel Gelir Vergisi 7,8 8,0 8,4 9,0 8,9 8,1 8,2 8,6 8,9 8,9 9,0 9,1 9,4

Kurumlar Vergisi 2,3 2,8 2,8 2,5 1,9 2,1 2,4 2,5 2,4 2,4 2,3 2,6 2,7

Diğer 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0, 0,6 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0

Sosyal Katkılar 15,8 15,4 14,6 14,7 15,3 15,0 14,9 15,0 15,0 15,0 15,0 15,2 15,3

İşveren 6,8 6,6 6,3 6,3 6,5 6,5 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6

Hanehalkı 9,1 8,8 8,3 8,3 8,8 8,5 8,5 8,5 8,5 8,8 8,5 8,6 8,7

TOPLAM 37,0 37,3 37,4 37,7 38,0 36,7 37,2 38,8 38,2 38,1 38,4 38,8 39,1

Kaynak: EuropeanCommission (2019), TaxationTrends in theEuropeanUnion Data forthe 
EU MemberStates, IcelandandNorway, Luxemburg, p.66. 
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Bu çalışmada amaç, Alman vergi sisteminin genel yapısı hakkında bilgi aktarıl-
ması ve ardından vergilerin sağlamış olduğu gelirler göz önünde bulundurularak 
vergi sistemi içerisindeki yeri ve önemi noktasında açıklamalarda bulunulmasıdır.

2. ALMANYA’DA EYALET VE YEREL YÖNETİMLERDEN 
ALINAN VERGİLER

Alman vergi sisteminde yasa koyucu federal hükümettir. Ancak yasa koyucu hü-
kümet, bazı vergilerin tahsisini eyalet ve belediyelere bırakırken bazı vergilerin 
toplandıktan sonra federal hükümet, eyalet ve yerel yönetimler arasında pay edil-
mesini de anayasa ile güvence altına almıştır. Federal hükümet tarafından diğer 
yönetim birimlerine pay verilecek vergiler arasında kişisel gelir gelir vergisi, ku-
rumlar vergisi ve katma değer vergisi bulunmaktadır. Bu sebeple Almanya’da bu 
vergiler “ortak vergiler” olarak da nitelendirilmektedir.Eyalet ve belediyeler tara-
fından tahsil edilen vergiler; ticaret vergisi, emlak vergisi, emlak satış vergisi, kilise 
vergisi, köpek vergisi gibi düşük oranlı hasılat sağlayan vergilerdir. 

Yukarıda belirtilen vergilerden ilki, kurumlar vergisi ile birlikte ticari kazançlar üze-
rinden alınan ticaret vergisidir (Gewerbesteur). Yerel düzeyde alınan ticaret vergisi 
ticari kazanca sahip gerçek ve tüzel kişilerden alınmaktadır. Kolektif Şirketler, Ko-
mandit Şirketler ve Limited Komandit Şirketler, Alman vergi sisteminde genelde 
ticari kazanç elde etmekte olduğu belirtilmiştir. Ticaret vergisinde genel olarak 
bir orandan bahsetmek mümkün değildir. Bunun sebebi, Almanya’daki belediye-
ler tarafından bu oranın farklı şekillerde uygulanmasıdır (Yılmaz, 2019). Günü-
müzde en az 80.000 nüfusa sahip olan belediyeler %12,6 ile %20,3 arasında ti-
caret vergisi uygulamaktadır (PwC, 2020). Bununla birlikte ticaret vergisinde de 
istisnalar mevcuttur. Serbest bir şekilde çalışanlar ve avukatlar, doktorlar, gazete-
ciler, sanatçılar vb. kişiler ticaret vergisi ödememekte, başka bir deyişle bu kişiler 
ticaret vergisinden muaf olmaktadır (Handbook Germany, 2020).

Servet üzerinden alınan vergilerden emlak vergisi (Grundsteuern) Alman vergi sis-
teminde önemli bir rol oynamaktadır. 1938 yılından itibaren taşınmazlara uygu-
lanan vergiler ile ortaya çıkan emlak vergisi, Almanya’da federal yapının bulun-
ması sebebiyle farklı oranlarda uygulanmaktadır. Belirtilen bu farklılığa rağmen 
emlak vergisinde uygulama alanı bulunan genel kurallar da bulunmaktadır. Al-
manya’da taşınmazlar zirai ve binalı şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Bu anlamda 
emlak vergisi de iki farklı ayrıma tabi tutulmaktadır (Kurt, 2018, ss.58-59). Zirai 
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grupta; tarımsal ve orman işletmelerinin sahip olduğu araziler bulunmaktadır(Kurt, 
2018, ss.58-59). Binalı grubunda ise; arsa ve binalar bulunmakta, bu gruba haiz 
taşınmazlar farklı oran ve biçimlerde vergilendirilmektedir (Kurt, 2018, ss.58-59). 

Almanya’da emlak vergisi tutarına; taşınmazın değeri, belediyelere göre değişen em-
lak vergisi oranı ve belediyeler tarafından belirlenen çarpan değeriyle ulaşılmakta-
dır (Gürbüz, 2015, s.36). Emlak vergisi taşınmazın bulunduğu belediye tarafından 
bina mülkiyeti için %0,35 ve tarımsal mülkiyet için %0,6’lık temel oran kulla-
nılması sonucu belediye çarpanının da hesaba katılmasıyla elde edilen sonuç tu-
tarınca tahsil edilmektedir. Bahsi geçen çarpanlar belediyeye göre değişmekle bir-
likte, emlak vergisi oranları da beraberinde farklılık göstermektedir. Bu farklılık 
tarımsal ve bina mülkiyeti bazında ortaya çıkmasının yanında bir de sınai mül-
kiyet bu aşamada devreye girmektedir. Sınai mülkiyet için emlak vergisi oranları 
belediyelerce %0,5 ile %3 arasında uygulanmaktadır (KPMG,2019). Almanya’da 
emlak vergisinin yanında bir de emlak satış vergisi bulunmaktadır. Emlak satış 
vergisi, gayrimenkulün satış değeri/fiyatı üzerinden %3,5 ile %6,5 arasında de-
ğişen oranlarda uygulanmaktadır. Emlak satış vergisi, aynı zamanda elinde gayri-
menkul bulunduran şirketteki hisselerin %95’i ya da daha fazlasının, doğrudan 
veya dolaylı olarak ilk kez yeni bir hissedara devretmesi ya da birleştirmesi du-
rumunda da uygulanmaktadır (Deloitte, 2020). Emlak satış vergisi oranı, gayri-
menkulün bulunduğu eyalete bağlı olarak değişmektedir (Deloitte, 2020). Tablo 
3’te eyaletlere göre emlak vergisi oranları yer almaktadır. Tabloya göre emlak ver-
gisi oranının %3,5 ile en düşük olduğu eyaletler Bavyera, Saksonya olurken en 
yüksek vergi oranı %6,5 ile Brandenburg, Kuzey Ren-Vestfalya, Saarland, Sch-
leswig-Holstein,Thüringen eyaletleridir.

Tablo 3: Almanya Eyaletlere Göre Emlak Satış Vergisi Oranları

Vergi Oranı Eyaletler

%3,5 Bavyera, Saksonya

%4,5 Hamburg,

%5,0
Baden-Württemberg, Bremen, Aşağı 

Saksonya, Rheinland-Pfalz, Saksonya-
Anhalt

%6,0 Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern

%6,5 Brandenburg, Kuzey Ren-Vestfalya, 
Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen

Kaynak:Obst (2020), PropertyTaxes in Germany 2020.
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Almanya’da motorlu taşıtlar vergisi (Kraftfahrzeugsteuer) eyalet düzeyinde bir 
vergidir. Motorlu taşıtlar vergisi oranlarını, matrahını ve indirim miktarlarını 
merkezi yönetim düzenlemekle birlikte, eyaletler tarafından tahsili gerçekleştiril-
mektedir. Bununla birlikte Alman vergi sisteminde motorlu taşıtlar vergisinin mü-
kellefiyeti, aracın tescili ile başlamakta, araç sicilden çıkartıldığında mükellefiyet 
sona ermektedir (Karadeniz, 2011, ss.166-168). Almanya’da kayıtlı otomobiller, 
Alman motorlu taşıtlar vergisine tabidir. Yabancı tescilli otomobiller ise Alman-
ya’da 1 yıldan kısa süre için kullanılması halinde vergiden muaftır ancak 1 yıldan 
uzun süreli kullanımlar motorlu taşıtlar vergisine tabidir (PwC, 2019, s.148). Al-
manya’da motorlu taşıtlar vergisi temelde iki ögeden meydana gelmektedir. Bun-
lar, temel motorlu taşıtlar vergisi ve karbondioksit (CO2) vergisidir. Temel mo-
torlu taşıtlar vergisinin oranı benzinli araçlarda 100 cc’de 2 Euro, dizel motorlu 
araçlarda 9,50 Euro’dur(Ekinci ve Gönüllüoğlu, 2012, s.37). Karbondioksit ver-
gisine bakıldığında, 120g/km’den yüksek emisyona sebebiyet veren taşıtlar için 
g/km başına 2 Euro olduğu görülmektedir (Ekinci ve Gönüllüoğlu, 2012, s.37).

Tablo 4’te Almanya’da motorlu taşıtlar vergisinden sağlanan gelir ve bu gelirin 
toplam vergi gelirleri içerisindeki payı gösterilmektedir. Tabloya göre 2005-2018 
dönemi için motorlu taşıtlar vergisinden sağlanan vergi geliri küçük dalgalanma-
lar dışında bir artış eğilimi göstermektedir. Ancak tahsilatta artış eğilimi olma-
sına rağmen toplam vergi gelirleri içerindeki oranı ise sürekli düşüş göstermekte-
dir. 2005 yılında motorlu taşıtlar vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı 
%1,1 olurken, 2018 yılına gelindiğinde bu oran %0,7 seviyesine gerilemiştir. Bu-
radan hareketle MTV’nin Alman vergi sisteminde nicelik bakımından öneminin 
yıllar itibariyle azaldığı söylenebilir. 
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Tablo 4: Motorlu Taşıtlar Vergisi Gelirleri ve Toplam Vergi Geliri İçindeki Payı 
(2005-2018)

Yıl MTV 
Gelirleri

Toplam Vergi Geliri MTV Geliri/Toplam Vergi 
Geliri

2005 8.673 779.390 1,11

2006 8.937 825.493 1,08

2007 8.898 876.915 1,01

2008 8.842 907.083 0,97

2009 8.201 887.700 0,92

2010 8.488 903.285 0,93

2011 8.422 965.108 0,87

2012 8.443 1.003.787 0,84

2013 8.490 1.039.213 0,81

2014 8.501 1.077.725 0,78

2015 8,805 1.127.408 0,78

2016 8.952 1.182.264 0,76

2017 8.948 1.231.275 0,73

2018 9.047 1.293.023 0,70

Kaynak: OECD RevenueStatistics 2020.

Almanya’da eyalet ve yerel yönetimler tarafından alınan bir diğer vergi kilise ver-
gisidir. Alman vergi idarelerinin, kamu tüzel kişisi olarak tanınan dini topluluk-
lar adına kilise vergisi ödemelerini toplama yetkisi bulunmaktadır. Bu da eyalet-
lerin vergiyi tahsil edip, daha sonra bu topluluklara aktarmaktadır. Söz konusu 
büyük kiliselerde ise kilise vergisi, gelir vergisi ile beraber devlet tarafından tah-
sil edilmekte ve bireylerin aylık maaşlarından otomatik olarak kesilmektedir(RU-
B,s.113). Kilise vergisinin oranı yalnızca Bavyera ve Baden-Württemberg eyalet-
lerinde %8 şeklinde uygulanmakla birlikte, diğer tüm eyaletlerde bu oran %9’dur 
(Handbook Germany, 2020). 

Tablo 5’te Alman vergi sisteminde yer alan başlıca vergiler belirtilmekte olup, bu 
vergilerin kanuni düzenlemesinde yetkili organ ve tahsilatında yetkili makamlarda 
açıklanmaktadır. Tabloda gösterildiği üzere vergilendirme yetkisi genel olarak fe-
deral hükumete ait olup, eyaletlerin ve belediyelerin vergilendirme yetkileri ol-
dukça sınırlı olduğu görülmektedir.
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Tablo 5: Almanya’da Vergi Türleri ve İdare-Tahsis Cinsinden Yeri

Sıra No Vergi Türü Yasa Koyucu Gelirin Tahsis 
Yeri

Yetkili İdare

1 Akaryakıt Vergisi Federasyon Federasyon Federasyon 
(Gümrük)

2 Ara Mamul Vergisi Federasyon Federasyon Federasyon

3 Av ve Balıkçılık Vergisi Eyalet İlçe/Belediye İlçe/Belediye

4 Bahis ve Piyango Vergisi Federasyon Eyalet Eyalet

5 Bira Vergisi Federasyon Eyalet Federasyon 
(Gümrük)

6 Dar Mükellefiyette 
Tevkifat

Federasyon Federasyon/
Eyalet

Eyalet*

7 Dayanışma Vergisi Federasyon Federasyon Eyalet*

8 Eğlence Vergisi Eyalet Belediye Belediye

9 Elektrik Vergisi Federasyon Federasyon Federasyon 
(Gümrük)

10 Emlak Vergisi Federasyon Belediye Eyalet/Belediye

11 Emlak Alım Vergisi Federasyon Eyalet** Eyalet

12 Gayrimenkul Kıymet 
Artış Vergisi

Federasyon Federasyon/
Eyalet

Eyalet*

13 Gelir Vergisi Federasyon Federasyon/
Eyalet***

Eyalet*

14 Gümrük Resimleri AB/ Federasyon AB Federasyon 
(Gümrük)

15 İçki Vergisi Eyalet İlçe/Belediye İlçe/Belediye

16 İhracat (Çıkış) Resmi AB/ Federasyon AB Federasyon 
(Gümrük)

17 İkinci Ev Vergisi Eyalet Belediye Belediye

18 İşletme(Ticaret) Vergisi Federasyon Belediye*** Eyalet/ Belediye

19 İthalat (Toptan) Satış 
Vergisi

Federasyon Federasyon/
Eyalet

Federasyon 
(Gümrük)

20 Kahve Vergisi Federasyon Federasyon Federasyon 
(Gümrük)

21 Katma Değer Vergisi Federasyon Federasyon/
Eyalet

Eyalet*

22 Kilise Vergisi Eyalet Kilise Eyalet/Kilise

23 Konyak Vergisi Federasyon Federasyon Federasyon 
(Gümrük)
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Sıra No Vergi Türü Yasa Koyucu Gelirin Tahsis 
Yeri

Yetkili İdare

24 Köpek Vergisi Eyalet Belediye Belediye

25 Köpüklü Şarap Vergisi Federasyon Federasyon Federasyon 
(Gümrük)

26 Kumarhane Resmi Federasyon/
Eyalet

Eyalet Eyalet

27 Kurumlar Vergisi Federasyon Federasyon/ 
Eyalet

Eyalet*

28 Meşrubat Vergisi Eyalet Belediye Belediye

29 Motorlu Taşıtlar Vergisi Federasyon Eyalet Eyalet

30 Sigorta Vergisi Federasyon Eyalet Eyalet

31 Süt Kotası Resmi AB/ Federasyon AB Federasyon 
(Gümrük)

32 Şeker Üretim Resmi AB/ Federasyon AB Federasyon 
(Gümrük)

33 Tarım Resmi AB/ Federasyon AB Federasyon 
(Gümrük)

34 Tütün Vergisi Federasyon Federasyon Federasyon 
(Gümrük)

35 Ücret Vergisi Federasyon Federasyon/
Eyalet***

Eyalet*

36 Veraset ve İntikal Vergisi Federasyon Eyalet Eyalet

37 Yangına Karşı Koruma 
Vergisi

Federasyon Eyalet Eyalet

*Federasyon görevi olarak
**Belediyeler ve Belediye Birlikleri Eyalet yasaları vasıtasıyla emlak vergisinden pay alırlar
***Belediye payı dahil
****Federasyon ve eyaletlere tevzi olarak

Kaynak: Can (2004), Almanya’da Devletin Yapısı ve Vergi Sisteminin Anayasal Temelleri.

3. ALMANYA’DA FEDERAL YÖNETİM TARAFINDAN 
ALINAN VERGİLER

3.1. GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

3.1.1. Kişisel Gelir Vergisi

Gelir üzerinden alınan iki vergiden biri olan kişisel gelir vergisi, Almanya’da vergi 
gelirleri içerisinde önemli bir rol üstlenmektedir. Almanya’da kişisel gelir vergisi, 
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bireyin ilgili yıldaki nominal vergilendirilebilir gelirin bir fonksiyonu olarak he-
saplanmaktadır (Bach, Corneo&Steiner, 2012, p.3). Dünyanın birçok yerinde ol-
duğu gibi Almanya’da da kişisel gelir vergisi artan oranlı olarak uygulanmakta ve 
bu vergi tüm gerçek kişileri kapsamaktadır(Yılmaz, 2019, s.14).

Almanya’da tüm yerleşik kişiler, dünya çapında elde ettikleri gelirlerden vergilendiril-
mektedirler. Yerleşik olmayan kişiler ise genellikle stopaj yoluyla sadece Almanya’da 
elde ettikleri gelire göre vergilendirilmektedirler. Almanya’da vergiye tabi gelirler 
aşağıda belirtilen kategorilerden elde edilen gelirleri kapsamaktadır (PwC, 2020):

• Zirai ve Orman Kazançları

• Ticaret veya İş Kazançları

• Serbest Meslek Kazançları

• İstihdam Kazançları

• Sermaye Yatırımından Elde Edilen Kazançlar

• Kiralar ve Telif Haklarından Elde Edilen Kazançlar

• Vergi Kanunlarında Belirtilmiş Diğer Kazançlar 

Yukarıda belirtilen kazançların haricinde, Almanya’da yaşayan kişilerin, gelir ver-
gisi ödeme zorunluluğunun bulunmadığı kazançlar da mevcuttur. Ebeveyn parası, 
işsizlik parası, eğitim bursu gibi kazançlar, gelir vergisi kapsamına girmemektedir 
(Handbook Germany, 2020). Bu durum aynı zamanda Almanya’da “mini-job” 
olarak ifade edilen yarı zamanlı çalışanları da kapsamakta ve belli bir miktarının 
altında kazanç elde edilen kişileri de gelir vergisi ödemesinden muaf tutmaktadır 
(Handbook Germany, 2020).

Alman vergi sisteminde, ne miktarda vergi ödeneceği, bireylerin vergi sınıflarına 
göre değişkenlik göstermektedir. Bahsedilen vergi sınıfı bireylerin gelirine ve ha-
yat şartlarına bağlıdır. Bu kapsamda Alman vergi sisteminde altı vergi sınıfı bu-
lunmaktadır3(Berlin.de, 2020). Burada kişisel gelir vergisinin işleyişi ön plana çık-
maktadır. Çalışanlar açısından gelir vergisi, maaşlarından direkt olarak kesilmesiyle 
ödenmektedir. İşverenler, kesilen bu vergiyi, vergi dairesine aktarmaktadır. İşve-
renler tarafında aktarılan vergiler; ücret vergisi (Lohnsteuer), dayanışma vergisi 

3 1. Sınıf: Bekar/Boşanmış, 2. Sınıf: Tek Ebeveyn, 3. Sınıf: Evli, eşi çalışmıyor/Evli, eşi kendinden 
daha düşük maaş alıyor, 4. Sınıf: Evli, eşi kendine yakın tutarda bir maaş alıyor, 5. Sınıf: Evli, 
eşi kendinden daha yüksek maaş alıyor, 6. Sınıf: İkinci bir geliri ya da ikinci bir işi olan.
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(Solidaritätszuschlag), gerekli hallerde kilise vergisi (Kirchensteuer) ve sosyal si-
gorta kesintileridir (Berlin.de, 2020). Belirtilen vergilerden dayanışma vergisinin 
oranı %5,5, kilise vergisinin oranı ise çoğu eyalette %9 olarak uygulanmaktadır.
Almanya’da gelir üzerinden alınan vergilerden bir diğeri bordro ve işgücü vergisi-
dir. Resmi olarak Almanya’da bordro vergisi bulunmamakla birlikte işverenin üc-
ret vergisi, bir çalışanın maaşından aylık olarak kesilmekte ve bu vergi, vergi da-
iresine aktarılmaktadır (Deloitte, 2020). 

Tablo 6: Almanya’da Gelir Vergisi Oranları

Bekar Bireyler İçin 
Vergilendirilebilir Gelir 

Aralığı (Euro)

Evli Bireyler İçin 
Vergilendirilebilir Gelir 

Aralığı (Euro)

Vergi Oranı
(%)

0-9,408 0-18,816 0

9,408-57,051 18,816-114,102 14

57,051-270,500 114,102-541,000 42

270,500 ve üstü 541,000 ve üstü 45

Kaynak: PwC (2020), Germany Individual – Taxes on PersonalIncome. 

Tablo 6’te Almanya da uygulanan kişisel gelir vergisi oranlarına yer verilmiştir. Tab-
lodan Almanya da evli ve bekar bireyler için ayrı vergi oranları uygulandığı ve oran 
yapısının 4 kademeli olduğu görülmektedir. Bu kademelerden ilkine göre geliri 
olan mükelleflerin %0 oranında gelir vergisi uygulandığı yani diğer bir deyişle ilk 
kademedeki gelire sahip bireylerden kişisel gelir vergisi alınmadığı görülmektedir.
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Tablo 7: Kişisel Gelir Vergisinin Yönetimler Arası Payı ve Toplam Vergi Gelirlerine 
Oranı (2005-2018)

YIL

Federal Eyalet Yerel Yönetim

Toplam 
Gelir

Toplam 
Gelir/
TVG

Toplam 
Gelir

Toplam 
Gelir/
TVG

Toplam 
Gelir

Toplam 
Gelir/
TVG

2005 77.468 9,9 70.916 9,1 31.261 4

2006 85.746 10,4 78.698 9,5 35.552 4,3

2007 94.673 10,8 86.535 9,9 37.640 4,3

2008 104.143 11,5 95.450 10,5 40.701 4,5

2009 97.501 11,0 88.765 10 37.344 4,2

2010 95.037 10,5 87.003 9,6 37.347 4,1

2011 103.438 10,7 94.784 9,9 40.449 4,2

2012 112.186 11,2 102.911 10,7 43.467 4,3

2013 117.051 11,3 107.348 10,3 46.082 4,4

2014 122.582 11,4 112.340 10,4 47.536 4,4

2015 129.712 11,5 118.806 10,5 50.328 4,7

2016 135.799 11,5 124.411 10,5 53.625 4,5

2017 144.796 11,8 132.616 10,8 56.657 4,6

2018 152.317 11,8 139.627 10,8 59.287 4,6

Kaynak: OECD RevenueStatistics (2020).

Daha önce de değinildiği üzere federal hükumetin yetkili kılındığı kişisel gelir 
vergisinde, elde edilen tahsilat federal, eyalet ve yerel yönetim birimleri arasında 
pay edilmekte ve uygulama anayasal güvence altında bulunmaktadır. Bu noktada 
Tablo 7 incelendiğinde kişisel gelir vergisinden elde edilen hasılatın 2005-2018 
yılları arasında dağılımı ve bu dağılımda toplam vergi gelirleri içerisindeki payları 
belirtilmiştir. Tabloda kişisel gelir vergisinden sağlanan hasılatın sürekli artış gös-
terdiği görülmektedir. Aynı zamanda bu hasılatın toplam itibariyle vergi gelirleri 
içerisinde ki payı da 2005 yılında %24 iken 2018 yılına gelindiğinde %25,2 se-
viyesine ulaştığı görülmektedir. Yıllar itibariyle vergi gelirleri içerindeki payı ince-
lendiğinde ise genel bir artış eğilimi olduğu görülmekte ve kişisel gelir vergisinin 
nicelik yönünden istikrarlı bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır.
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3.1.2. Kurumlar Vergisi

Almanya’da ticari kazançların üzerinden alınan iki vergi mevcuttur. Bunlardan birin-
cisi kurumlar vergisi, diğeri ticaret vergisidir. Ancak federal düzeyde kurumlar ver-
gisi ön plana çıkmaktadır. Bu vergilerile birlikte tıpkı kişisel gelir vergisinde olduğu 
gibi dayanışma vergisi de alınmaktadır. Ticari kazançlar üzerinden alınan ilk vergi 
kurumlar vergisi(Körperschaftsteuer)’dir.Almanya’da faaliyet gösteren herhangi bir 
tüzel kişi, dünya çapında elde ettiği gelirleri üzerinde vergilendirilmektedir. Burada 
ticari yıllık hesaplar vergilendirilebilir gelirin temelini oluşturmaktadır. Vergiye tabi 
gelir Kurumlar Vergisi Kanunu’nca belirtilen şekilde vergilendirilmektedir. Kurum-
lar vergisi oranı %15 olarak uygulanmaktadır. Buna ek olarak kurumlar vergisinde 
bazı istisnalar bulunmaktadır. Almanya’da hisse satışından elde edilen sermaye ka-
zançlarını bildiren Alman veya yabancı bir şirketin kurumlar vergisinden muaf edil-
mesi, bu istisnaların en önemlisi olarak görülmektedir (Badura, 2006, ss. 313-314).

Tablo 8: Almanya’da Kurumlar Vergisinin Detayları

Vergi Oranları

Kurumlar Vergisi Oranı %15

- Merkezi Yönetim Ek Vergisi %0,825

- Bölgesel Yönetim Ek Vergisi -

- Yerel Yönetim Ek Vergisi -

En Yüksek Yasal Kurumlar Vergisi Oranı (Ek 
Vergiler Dahil)

%15,825

KOBİ’ler İçin Özel Vergi Oranı Yok

Vergi Matrahı

Dünya Çapında Elde Edilen Gelirler

Vergi Güvenlik Önlemleri

Faiz İndirimi Sınırları Var 

Transfer Fiyatlandırması Kuralları Var

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Var

Yalnızca Pasif Gelirleri İçin Kontrol Edilen 
Yabancı Şirket

Var

Kurumsal Özsermaye Ödeneği

Yok

Kaynak: EuropeanCommission (2015), NationalTaxSystems: Structureand Recent Develop-
ments, p.101.
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Tablo 8’de Almanya’da uygulanan kurumlar vergisi oranları ve vergiden kaçınma 
önlemleri yer almaktadır. Tabloda genel kurumlar vergisi oranının %15’e ek ola-
rak, merkezi yönetim tarafından uygulanan %0,825 oranında bir merkezi yöne-
tim ek vergisi de yer almaktadır. KOBİ’lerin kurumlar vergisi mükellefi olmadığı 
ve Almanya’da yer alan kurumlar vergisi mükellefi şirketlerinin kurumlar vergisi 
matrahını dünya çapında elde etmiş olduğu gelirlerin oluşturduğu açıklanmakta-
dır. Ayrıca kurumlar vergisi mükellefi şirketlerin vergiden kaçınmalarının önüne 
geçilebilmesi adına önlemlerin olduğu da ifade edilmektedir. 

Tablo9: Almanya’da Ticari Kazanç Üzerinden Alınan Vergilerin Oranları

Oranlar

Kurumlar Vergisi Oranı %15 (dayanışma vergisi dahil %15,825), 
artı %7-17 arasında değişen belediye ticaret 
vergisi

Yerleşik Olmayan Şube (Şirket) Vergi Oranı %15 (dayanışma vergisi dahil %15,825), 
artı %7-17 arasında değişen belediye ticaret 
vergisi

Sermaye Kazancı Vergisi Oranı %15 (dayanışma vergisi dahil %15,825), 
artı %7-17 arasında değişen belediye ticaret 
vergisi; %95 belli koşular altında muaf 

Kaynak:Deloitte (2020), International Tax Germany Highlights 2020.

Tablo 10’da kişisel gelir vergisinde olduğu gibi federal yönetimin kontrolü altında 
bulunan ancak gelirlerini eyalet ve yerel yönetimler arasında pay edilmesi anayasa 
ile kontrol altına alınmış bulunan kurumlar vergisinin bu payları ve toplam vergi 
gelirlerine olan oranlarına yer verilmiştir. 
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Tablo 10:Kurumlar Vergisinin Yönetimler Arası Payı ve Toplam Vergi Gelirlerine 
Oranı (2005-2018)

YIL

Federal Eyalet Yerel Yönetim

Toplam 
Gelir

Toplam 
Gelir/
TVG

Toplam 
Gelir

Toplam 
Gelir/
TVG

Toplam 
Gelir

Toplam 
Gelir/
GSYH

2005 11915 1,53 12587 1,61 15464 2

2006 15490 1,82 16302 1,97 18714 2,27

2007 16436 1,87 17258 1,97 21054 2,4

2008 12712 1,4 14041 1,55 21761 2,4

2009 7300 0,82 8279 0,93 16951 1,9

2010 9498 1,05 10580 1,17 18352 2

2011 11696 1,21 12911 1,34 20791 2

2012 12270 1,22 13477 1,34 21512 2

2013 13623 1,32 14619 1,41 15505 1,5

2014 13668 1,27 14714 1,37 22301 2,7

2015 13941 1,24 15046 1,34 23554 2,1

2016 17616 1,5 18565 1,57 26235 2,2

2017 19281 1,57 20244 1,64 27011 2,2

2018 21419 1,66 22474 1,74 28546 2,2

Kaynak: OECD RevenueStatistics 2020.

3.1.3. Sosyal Güvenlik Katkıları (Vergi-Paylar)

Gelir üzerinden alınan vergilerden bir diğeri sosyal güvenlik katkıları(vergi ve pay-
lar)dır. Sosyal güvenlik payları ücretlinin elde etmiş olduğu gelire oranla değişik-
lik göstermektedir. Almanya’da 2020 yılı itibariyle sosyal güvenlik katkı paylarını 
temel olarak şu şekilde belirtmek mümkündür(PwC, 2020):

• Emeklilik sigortası: Yıllık 82.800 Euro gelir üst sınırına kadar %18,6 (yeni 
federal eyaletlerde 77.400 Euro). %9,3’lük katkı hem işveren hem de çalışan 
tarafından karşılanmaktadır.

• İşsizlik sigortası: Yıllık 82.800 Euro gelir üst sınırına kadar %2,4 (yeni fede-
ral eyaletlerde 77.400 Euro). %1,25’lik katkı hem işveren hem de çalışan ta-
rafından karşılanmaktadır.
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• Sağlık sigortası: Yıllık 56.250 Euro gelir üst sınırına kadar %14,6’dır. %7,3’lük 
katkı hem işveren hem de çalışan tarafından karşılanmaktadır.

• Uzun süreli bakım sigortası: Yıllık 56.250 Euro gelir üst sınırına kadar %3,05 
(23 yaşından başlayarak çocuk sahibi olmayan bireyler için %3,3). Katkı işve-
ren tarafından %1,525 oranında, çalışan tarafından da yine %1,525 (çocuk 
sahibi olmayan bireyler için %1,55) oranında karşılanmaktadır.

Tablo 11: Sosyal Güvenlik Katkılarından Elde Edilen Gelirler ve Bu Gelirlerin Vergi 
Gelirleri İçindeki Payı (2005-2018)

YIL
Çalışan İşveren Serbest Çalışan ya da 

İstihdam Edilmeyen 
Toplam

SGVG SGVG/TVG SGVG SGVG/TVG SGVG SGVG/TVG SGVG SGVG/TVG

2005 135.775 17,4 149.191 19,1 25.335 3,3 310.301 39,3

2006 139.198 16,8 150.772 18,3 26.301 3,2 316.271 38,3

2007 141.079 16,1 152.198 17,4 27.317 3,1 320.594 36,6

2008 144.182 15,9 155.468 17,1 30.803 3,4 330.453 36,4

2009 150.578 17 160.936 18,1 31.144 3,5 342.658 38,6

2010 155.283 17,2 167.206 18,5 31466 3,5 353.955 39,2

2011 164.960 17,1 173.782 18 33.283 3,4 372.025 38,5

2012 170.564 17 179.852 18 33.073 3,3 383.489 38,3

2013 174.333 16,8 184.217 17,7 33.745 3,2 392.295 37,7

2014 181.611 16,9 191.369 17,8 34.704 3,2 407.684 37,9

2015 188.972 16,8 199.153 17,7 36.508 3,2 424.633 37,7

2016 199.378 16,9 206.925 17,5 38.710 3,3 445.013 37,7

2017 209.593 17 216.423 17,6 40.454 3,3 466.470 37,9

2018 219.530 17 226.042 17,5 41.721 3,2 487.293 37,7

Kaynak: OECD RevenueStatistics 2020.

Tablo 11’de sosyal güvenlik katkılarından elde edilen gelirler ve bunların toplam 
vergi gelirlerine oranı yer almaktadır. Tabloya göre 2005-2018 döneminde her yıl 
için çalışandan sağlanan hasılat işveren katkısından daha düşüktür. Bu iki kesim 
dışında daha az hasılat sağlanan kesim ise serbest çalışan grubudur. Bu üç kesim-
den elde edilen gelirlerin vergi gelirine oranlarında dalgalanmalar görülse de ge-
nel trendleri sabit olduğu yönündedir. Aynı zamanda gerek toplam gerekte ayrı 
ayrı ele alındığında hasıla tutarı her geçen yıl artış göstermektedir.
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3.2. HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

3.2.1. Katma Değer Vergisi

Almanya’da Katma Değer Vergisi(Umsatzsteuer)’nin bir standart oranı, bunun 
yanında bir de indirilmiş oranı bulunmaktadır(Boeters, Böhringer, Büttner&K-
raus, 2010, s.2). Standart KDV oranı Almanya’da %19, indirilmiş KDV oranı 
ise %7’dir(Deloitte, 2020).

Tablo 12: Almanya’da Standart ve Azaltılmış KDV Oranları ve Kategoriler
Kategoriler KDV 

Oranı (%)
Açıklamalar

1. Gıda Maddeleri 7, 19

2. Su Kaynakları 7 Şişelenmiş su için geçerli değildir.

3. Eczacılık İle İlgili Ürünler 7, 19 Sadece sağlık koruması amacıyla 
kullanılan ürünler için

Engelli Bireyler İçin Tıbbi Ekipman 7, 19

4. Çocuklar İçin Araba Koltukları 19

5. Yolcu Taşımacılığı 7, 19 Uzun mesafeli seyahatte yerel ve 
demiryolu taşımacılığı* 

6. Kitaplar 7, 19 Elektronik kitapları da kapsamaktadır.
İçeriği reşit olmayan bireyler için 
zararlı veya yoğunlukla reklam 
yayınlamaya ayrılmış kitaplar

Fiziksel Destek Araçlarına İlişkin 
Diğer Kitaplar

7 Sesli kitaplar

19

Gazeteler 7, 19 Elektronik gazeteleri de 
kapsamaktadır.
İçeriği reşit olmayan bireyler için 
zararlı veya yoğunlukla reklam 
yayınlamaya ayrılmış gazeteler

Süreli Yayınlar 7, 19 Elektronik süreli yayınları da 
kapsamaktadır.
İçeriği reşit olmayan bireyler için 
zararlı veya yoğunlukla reklam 
yayınlamaya ayrılmış süreli yayınlar

7. Kültürel Etkinlik ve Tesis 
Hizmetlerine Giriş (Sinema, 
Tiyatro, Müzeler, Hayvanat 
Bahçeleri vb.)

KDV’den 
Muaf
7, 19

Eğlence Parklarına Giriş 7,19 Sadece belirli durumlar için geçerlidir.
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8. Ücretli TV/Kablolu TV 19

9. Yazarlar, Besteciler Vb. 7

10. Toplu Konut 19

11. Tarımsal Girdiler 7

12. Otel Konaklama 7, 19 Yalnızca kısa dönem kalkmalar için

13. Spor Etkinliklerine Giriş 7, 19 Ortak kamu yararı ölçütlerinin 
sağlanması durumunda 

14. Spor Tesislerinin Kullanımı KDV’den 
Muaf
19

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar 
tarafından spor veya beden eğitimi 
ilişkin hizmetler

15. Cenaze İşlemleri İle İlgili 
Hizmetler

19

16. Aşağıdakileri Küçük Onarımı:
Bisiklet, Ayakkabı, Deri Ürünleri, 
Giyim ve Ev Tekstili 

19

17. Evde Bakım Hizmetleri KDV’den 
Muaf
19

18. Kuaförlük 19

Kaynak:EuropeanCommission, VAT RatesApplied in theMemberStates of theEuropeanUnion, 
2020. 

Almanya’da KDV’nin alımında diğer vergilerde olduğu gibi pek çok istisnai du-
rum bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı; ihracat, Avrupa Birliği içindeki ihracat, 
birkaç durumda uzun vadeli kira gelirleri, sosyal istisnalardır(Ecovis, 2015). Ayrıca 
banka, sağlık hizmetleri ya da topluluk çalışmaları benzeri hizmetler de KDV’den 
muaftır(Yılmaz, s.18). Belirtilen istisna ve muafiyetlerin yanı sıra KDV raporları, 
yıllık ciroya bağlı olarak aylık veya üç aylık olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. 
Bununla birlikte Almanya’da vergi kanununda özellikle küçük işletmeler için bazı 
özel hükümlerbulunmaktadır. Buna göre, KDV alt sınırı, bir önceki yılda 17.500 
Euro’yu aşan cirolar şeklinde ifade edilmektedir(Worldwide-Tax, 2020).
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Tablo 13: Yönetim Bazında KDV Gelirleri (Milyon Euro) ve Toplam Vergi Gelirleri 
İçindeki Payı (2005-2018)

YIL Federal
(I)

Eyalet
(II)

Yerel 
Yönetim

(III)

Toplam 
KDV 

Gelirleri
(I+II+III)

Toplam 
Vergi 

Gelirleri

KDV/
Toplam 

Vergi Geliri

2005 74.361 62.851 2.909 140.121 779.390 18

2006 78.352 66.053 3.052 147.457 825.493 17,9

2007 93.200 73.771 3.416 170.387 876.915 19,4

2008 95.770 76.900 3.518 176.188 907.083 19,4

2009 95.854 78.613 3.553 178.020 887.700 20

2010 96.231 80.699 3.603 180.533 903.285 18,7

2011 102.456 83.976 3.797 190.229 965.108 19,7

2012 103.809 86.665 3.879 194.353 1.003.787 19,4

2013 105.355 88.032 3.939 197.326 1.039.213 19

2014 108.708 90.593 4.100 203.401 1.077.725 18,9

2015 110.451 96.751 4.734 211.936 1.127.408 18,8

2016 108.178 105.958 4.464 219.100 1.182.264 18,5

2017 115.002 105.765 6.134 226.901 1.231.275 18,4

2018 116.624 111.313 7.512 235.449 1.293.023 18,2

Kaynak: OECD RevenueStatistics 2020.

Tablo 13’de toplam KDV gelirinin yönetimler arasında paylaşımı ve toplam hası-
lanın vergi gelirlerine oranı yer almaktadır. Tabloya göre KDV’den en yüksek payı 
federal hükümet alırken en düşük payı belediyeler almaktadır. Tabloda KDV’nin 
vergi gelirlerine oranı incelendiğinde yıllar itibariyle küçük değişiklikler göster-
diği görülmektedir. 2005 yılında bu oran %18 olurken, 2018’de %18,2 seviye-
sindedir. KDV’nin toplam vergi gelirine payının görüldüğü en yüksek oran 2009 
yılında %20 ve en düşük oran ise 2006 yılında %17,9’dur. Bu bağlamda vergi 
gelirleri içerisinde KDV’nin sabit kalabilen istikrarlı bir yapıya sahip olduğunu 
söylemek mümkündür.

3.2.2. Tüketim Vergisi

Almanya’da kapsamlı bir özel tüketim vergisi yerine, özel tüketim vergisi nis-
petinde bir tüketim vergisi alınmaktadır. Tüketim vergisi sınırlı sayıda mallar 
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üzerinden tahsil edilmektedir. Bu mallar mineral yağlar, alkollü/alkolsüz içecek-
ler, enerji ürünleri ve elektrik, tütün ürünlerinden olmak üzere toplamda 7 mal 
grubu üzerinden alınmaktadır.

Tablo 14: Tüketim Vergisinden Elde Edilen Gelir ve Toplam Vergi Gelirleri İçindeki 
Payı (2005-2018)

YIL

Mineral 
Yağlar

(I)

Tütün
(II)

Enerji
(III)

Diğer
(IV)

Tüketim 
Vergisi Geliri
(I+II+III+IV)

Tüketim 
Vergisi 
Geliri/

Toplam Vergi 
Geliri

2005 40.047 14.412 6.411 4.315 65.185 8,4

2006 40.436 14.284 6.295 4.646 65.661 9

2007 38.877 14.108 6.439 4.387 63.811 7,3

2008 39.415 13.588 6.262 4.138 63.583 7

2009 39.693 13.503 6.251 4.237 63.684 7,2

2010 39.601 13.453 6.167 4.231 63.452 7

2011 40.279 14.455 7.278 4.331 66.343 6,9

2012 39.351 14.249 6.970 4.298 64.868 6,5

2013 39.260 14.131 6.987 4.246 64.624 6,2

2014 39.829 14.332 6.741 4.201 65.103 6

2015 39.605 14.963 6.560 4.192 65.320 5,8

2016 40.135 14.062 6.507 4.220 64.924 5,5

2017 40.998 14.299 7.003 4.209 66.509 5,4

2018 40.834 14.254 6.848 4.206 66.142 5,1

Kaynak: OECD RevenueStatistics 2020.

Tablo 14 incelendiğinde en fazla tüketim vergisi geliri sağlayan mallar sırasıyla mi-
neral yağlar, tütün ve enerjidir. Tüketim vergisi gelirlerinin tahsilatı 2005 ve 2018 
yılları arasında küçük değişiklikler gösterse de genel olarak aynı düzeyde seyretti-
ğini söylemek de yanlış olmayacaktır. Toplam vergi gelirleri artarken tüketim ver-
gisinden sağlanan gelirin sabit kalması, toplam vergi gelirleri içerisindeki oranının 
2015 yılında %8,4’ten 2018 yılına gelindiğinde %5,1’e düşmesine neden olmuş-
tur. Tablo 15’te enerji grubuna ait mallardaki vergileme değerleri yer almaktadır. 
Bu gruptaki malların vergilendirilmesi maktu vergi şeklinde uygulanmaktadır.
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Tablo 15: Enerji Malları Üzerinden Alınan Vergi Tarifesi (2015)
Petrol Her 1,000 Litrede

Kurşunlu 721,00
Kurşunsuz 654,50
Gaz Yağı Her 1,000 Litrede

İtici Gaz Kullanımı 470,40
Sanayi/Ticari Kullanım 470,40

Isınma/İşletme İçin Kullanım 46,01
Isınma/İşletme Dışı Kullanım 61,35

Mineral Yağı Her 1,000 Litrede
İtici Gaz Kullanımı 654,50

Sanayi/Ticari Kullanım 654,50
Isınma/İşletme İçin Kullanım 654,50
Isınma/İşletme Dışı Kullanım 654,50

Ağır Yakıt Her 1,000 Kilogramda
Isınma/İşletme İçin Kullanım 25,00
Isınma/İşletme Dışı Kullanım 25,00

LPG Her 1,000 Kilogramda
İtici Gaz Kullanımı 180,32

Sanayi/Ticari Kullanım 180,32
Isınma/İşletme İçin Kullanım 45,45
Isınma/İşletme Dışı Kullanım 60,60

Doğal Gaz Her Gigajulde
İtici Gaz Kullanımı 3,86

Sanayi/Ticari Kullanım 3,86
Isınma/İşletme İçin Kullanım 1,14
Isınma/İşletme Dışı Kullanım 1,53

Kömür Her Gigajulde
Isınma/İşletme İçin Kullanım 0,33
Isınma/İşletme Dışı Kullanım 0,33

Kok Kömürü Her Gigajulde
Isınma/İşletme İçin Kullanım 0,33
Isınma/İşletme Dışı Kullanım 0,33

Linyit Kömürü Her Gigajulde
Isınma/İşletme İçin Kullanım 0,33
Isınma/İşletme Dışı Kullanım 0,33

Elektrik Her MWh’de
İşletme İçin Kullanım 15,37
İşletme Dışı Kullanım 20,50

Kaynak:EuropeanCommission (2015), TaxationandCustomsUnion.
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3.3. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
3.3.1. Veraset ve İntikal Vergisi

Almanya’da servet üzerinden alınan vergilerin başında veraset ve intikal vergisi 
(Erbschaft- undSchenkungsteuer) gelmektedir. Veraset ve intikal vergisinin alınma 
amacı, miras ya da bağışlama vasıtasıyla elde edinilen varlıklarla mirasçının ya da 
lehine bağışlama yapılan bireyin gelirinde meydana getirdiği artıştır. Veraset ve 
bağışlama vergisi olarak da adlandırılan bu vergi, Alman vergi sisteminde sübjek-
tif vergi şeklinde nitelendirilmektedir. Bunun sebebi de vergilendirme esnasında 
vergi borcu olan kişinin, kişisel durumunun göz önüne alınmasıdır(Furtun, 2009, 
ss.585-586). Veraset ve intikal vergisi gelirleri, Almanya’da eyaletler tarafından top-
lanmasına rağmen, bu vergi federal düzeyde düzenlenmektedir(EY, 2018, s. 133).

Alman vergi sisteminde veraset ve intikal vergisinde hayatını kaybeden kişinin ya 
da mirasçının Almanya’da ikamet etmesi gerekmektedir. Bununla birlikte Alman 
vatandaşları yurtdışında 5 yıldan uzun süre kalmaması ya da herhangi bir süre şartı 
olmaksızın yurtdışında kamu görevlisi şeklinde çalışması durumunda tüm mirası 
ile vergilendirilmektedir(Ecovis, 2016). Almanya’da bireyler için veraset ve inti-
kal vergisi oranı %7 ile %50 arasında değişmektedir(Deloitte, 2020). Diğer ver-
gilerde olduğu gibi Almanya’da veraset ve intikal vergisinde bazı istisnalar bulun-
maktadır. Örneğin; eşler için uygulanan istisna tutarı 500.000 Euro, çocuklar için 
400.000 Euro ve dar mükellefler için ise 2.000 Euro’dur(Kılıçaslan, 2011, s.342). 
Bunun yanında iş yerine ait gayrimenkul ya da varlıkları için de veraset ve intikal 
vergisinde belirli istisnalar bulunmaktadır. Belli koşullar altında ticari mülklerin 
mirası %85 ile %100 oranında vergiden muaf tutulabilmektedir(Deloitte, 2020). 
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Tablo 16: Veraset ve İntikal Vergisi Gelirleri ve GSYH’ye Oranı (2005-2018)

YIL Toplam Gelir (Milyon Euro) Toplam Gelir/TVG

2005 4.097 0,5

2006 3.796 0,4

2007 4.203 0,5

2008 4.772 0,5

2009 4.550 0,5

2010 4.405 0,5

2011 4.246 0,4

2012 4.305 0,4

2013 4.633 0,4

2014 5.452 0,5

2015 6.290 0,5

2016 7.007 0,6

2017 6.114 0,5

2018 6.814 0,5

Kaynak: OECD RevenueStatistics 2020.

Tablo 16’da veraset ve intikal vergisinden sağlanan tahsilat ve bu tahsilatın GSYH 
içerisindeki payı gösterilmektedir. Tabloya göre veraset ve intikal vergisinden sağla-
nan gelir 2005-2018 dönemi için 2006 ve 2017 yıllarındaki düşüşün dışında genel 
olarak artış göstermektedir. Ancak veraset ve intikal vergisi toplam vergi gelirlerine 
oranı küçük dalgalanmalar dışında yatay bir trende sahip olduğu da görülmektedir.

4. SONUÇ

Toplumsal hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan geliri elde edebilmek 
için devletler bir takım gelir sağlayıcı kaynaklar kullanmaktadır. Bu kaynaklardan 
günümüzde en değerlisi ise şüphesiz vergilerdir. Vergilerin kaynağı ise gelir, tüke-
tim ve servettir. Almanya için bu gelir kaynakları göz önüne alındığında en fazla 
gelir, gelir üzerinden alınan vergilerden sağlanmaktadır. Öyle ki Almanya’da ge-
lir üzerinden alınan vergilere sosyal güvenlik katkı payı dahil edildiğinde %65-
70 seviyelerinde seyrettiği görülmektedir. Sosyal güvenlik vergi-payı %38 oranla 
toplam vergi gelirinin en yüksek payına sahip alanı oluşturmaktadır. Kişisel gelir 
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vergisi de aynı şekilde Almanya için önemli bir gelir kaynağıdır. Kişisel gelir vergi-
sinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı 2018 yılı için %27 olduğu göz önüne 
alındığında oldukça önemli bir gelir kaynağı olduğu ortaya çıkmaktadır. Kurum-
lar vergisi ise OECD ortalamasının altında bir gelir sağlamaktadır. Almanya’da-
kurumlar vergisi vergi gelirlerine ortalama %4-5 oranında katkı sağlamaktadır. 

Almanya da tüketim üzerinden alınan vergiler ise gelir üzerinden alınan vergilere 
göre daha az gelir oluşturmaktadır. Tüketim vergilerinin toplam vergi gelirleri içe-
risindeki payı 2018 yılı için %27,5’tir. Tüketim vergileri içerisindeki en önemli 
vergi ise %20 ile KDV’dir. Servet üzerinden alınan vergiler ise toplam vergi gelir-
leri içerisinde %2,4 gibi oldukça küçük bir orana sahiptir. Son olarak Alman vergi 
sisteminin dolaysız vergi ağırlıklı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Vergi sis-
temi içerisinde ödeme gücüne ulaşmada daha yararlı olduğu ve bu sebeple adil 
bir vergileme yapısı sağladığı gerekçesiyle dolaysız vergiler, Almanya gibi gelişmiş 
ülkeler tarafından öncelikli olarak kullanılmaktadır. Vergilemede adalet bakımın-
dan eleştirilen dolaylı vergiler ise Almanya’da daha az vergi geliri sağlamakta yani 
dolaysız vergilere kıyasla daha az öneme sahip olduğu görülmektedir.
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Abstract

Tax systems, which are designed considering their economic effects, should also 
consider the factors that will affect tax collection in the society where it will be 
affected. In this context, tax systems may differ according to the characteristics 
of each country. In this study, the general structure of the Bulgarian tax system 
has been examined and how the tax system is applied with which tax types are 
evaluated. It is seen that Bulgaria has put into effect many tax regulations in the 
transition from the rigid political and economic structure to the market economy 
since the first quarter of the 1990s. At the same time, updating the tax regulati-
ons within the scope of European Union membership can be considered as the 
basic steps taken to make the system understandable and simple. Within the fra-
mework of these regulations, Bulgaria has become the country with the lowest 
income and corporate tax rates in the European Union. Despite having positive 
repercussions for the country, the frequent implementation of these regulations 
has been criticized.

Keywords: Tax Systems, Taxation, The Bulgarian Tax System. 

1. GİRİŞ

Güneydoğu Avrupa’da Balkan yarımadası olarak anılan bölgenin doğusunda yer 
alan Bulgaristan; doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, batısında Sırbistan ve 
Makedonya, güneyinde Yunanistan ve güneydoğusunda ise Türkiye ile çevrili bir 
ülkedir. Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip olan ülke, Avrupa’nın en yoksul devletle-
rinden biridir. Bununla birlikte Avrupa Birliği içerisinde üye ülkeler arasında da 
refah seviyesi en düşük olan üyelerden biridir (Atasoy, 2010, ss. 212). Bulgaristan, 
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coğrafi açıdan savaşların ve çatışmaların durulmadığı ve buradan hareketle Avru-
pa’nın en geri kalmış bölgesinde yer almaktadır. Ülkenin nüfus ve yüzölçümü ba-
kımından küçük olmasının yanı sıra uluslararası ilişkilerde de tarih boyunca başka 
ülkelerin gölgesi altında bulunması, 1945-1990 yılları arasında Varşova Paktı ve 
COMECON üyesi olarak SSCB gölgesinde sosyalist ekonomi kapsamında katı 
devletçi politikalarla özel teşebbüsün ve serbest girişimlerin engellenerek varlığını 
sürdürmesi iktisadi açıdan da yeterince gelişememesinin nedenlerindendir (Ru-
sev 1997’den aktaran Atasoy 2010, ss. 212-213). 

1990 yılı itibariyle yeniden yapılanma sürecine giren ülkenin çok partili demok-
ratik rejimi benimsemesiyle insan hakları, azınlık hakları, sanat, basın ve yayın 
özgürlüğü, ekonomik girişimcilik gibi birçok alanda kişisel hak ve özgürlüklerin 
gelişmesi sağlanmıştır. Ancak bu geçiş döneminde de nüfusta Komünist Parti dö-
neminden bu yana süren azalma devam etmiştir (Ertin, 2015, ss. 135). Özellikle 
1984-1989 yılları arasında Bulgaristan topraklarında yaşayan Türklere yönelik uy-
gulanan asimilasyon politikası sonrasında, 1989 yılında, ülkeden önemli bir göç 
dalgası başlamış ve yaklaşık 350 bin Türk soydaş Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç 
etmiştir. Ülkede yaşanan şiddetli siyasi ve ekonomik krizle birlikte toplumdaki bi-
reyler arasındaki gelir seviyesi farklılıklarının artması, işsizlik ve yoksulluğun tır-
manması, eğitim ve sağlık gibi temel kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar da 
nüfusu önemli ölçüde etkilemektedir (Bell, 1997, ss. 353). Komünist ekonomiden 
piyasa ekonomisine geçiş sürecinde ekonomide yaşanan olumsuzluklar Bulgaristan 
vatandaşlarının da daha iyi şartlar için Avrupa ülkelerine göç sürecini başlatmış-
tır. Rusya eksenli politikaları terk edip kısa bir süre içerisinde AB ve ABD güdü-
müne girerek 2004 yılında NATO 2007 yılında ise Avrupa Birliği tam üyeliğine 
dâhil edilse de bu sürecin etkilerinin Bulgaristan için oldukça ağır olduğu görül-
mektedir. Fakir Avrupalıların zengin bölgelere göç etmesi gibi bir sonuç doğuran 
serbest dolaşım imkânlarından faydalanarak daha yüksek refah ve gelir seviyesi 
beklentisiyle ülkeden ayrılıp diğer gelişmiş ülkelere göç eden Bulgaristan vatan-
daşlarının sayısının günümüzde toplam 2 milyona yaklaştığı görülmektedir. Ül-
kedeki demografik hareketlilik ise gelişme ve iktisadi kalkınmayı olumsuz yönde 
etkileyen önemli faktörlerden biridir (Atasoy, 2010, ss. 213). 

Her ülke vergilerden elde ettiği gelirleri etkin bir şekilde tahsil etmek ister. Bu 
durumun sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesi ise ancak vergi sistem-
lerinin basitleştirilmesiyle mümkün olur. Bu amaçla gidilen bir vergi reformu-
nun başarıya ulaşması için en önemli koşul kolay anlaşılır, şeffaf ve basit bir vergi 
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sisteminin oluşturulmasıdır (Arıkan ve Bahçe, 2011, ss. 58). Bulgaristan’ın da bu 
amaçla sıkça başvurduğu vergisel düzenlemeler sonrasında daha basit ve anlaşılır 
bir vergi sistemi oluşturmayı amaçladığı görülmektedir. 

2. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BULGARİSTAN VERGİ 
SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

Günümüzde Bulgaristan’da uygulanan vergi sisteminin öncekilere göre basit, an-
laşılır ve şeffaf bir dizaynının olması amacıyla birçok düzenleme yapıldığı görül-
mektedir. Bu düzenlemelerin bir kısmı reform niteliğinde değerlendirilebilecek ve 
önemli etkileri olan sistem değişiklikleridir. Bunun yanında yeni vergilerin ihdası-
nın yanında mevcut vergilerdeki oran değişiklikleri ise bu reformların en önemli 
kısımlarını oluşturmaktadır.

1991 yılında kabul edilen Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası’nda vergi ödevi ile 
ilgili olarak 60. madde “her vatandaş gelir ve mallarıyla orantılı olarak, ka-
nunla belirtilen vergi ve harçları ödemelidir” ifadesi yer almaktadır. Anayasa-
nın 61. maddesi ise vergi imtiyazları veya ek vergilerin kanunla konulabileceğini 
ifade eder. Vergilerin konulması ve merkezi vergilerin boyutunun belirlenmesi gibi 
görevler ise 84. maddede Ulusal meclisin görevleri arasında sayılmaktadır. Yerel 
vergiler hakkındaki hüküm ise 141. maddede yer almaktadır. Buna göre; bele-
diye meclisi, yerel vergilerin boyutunu yasalar çerçevesinde oluşturulan kurallar 
altında belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Bulgaristan’da toplanan vergiler merkezi ve yerel vergiler olarak ikiye ayrılmakta-
dır. Merkezi vergi gelirlerini oluşturan vergiler ise dolaylı olarak toplumun tüm 
kesimlerinden alınan vergiler ve doğrudan kanunda belirtilen mükelleflerden tah-
sil edilen dolaysız vergiler başlığı altında değerlendirilebilir. Bununla birlikte idare 
ve tahsil yetkisinin yerel yönetimlere bırakıldığı ve yerel vergiler şeklinde ifade edi-
len bazı vergi türleri de Bulgaristan vergi sistemi içerisinde yer almaktadır. Tablo 
1’de mevcut sistemdeki vergiler yer almaktadır.
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Tablo 1: Bulgaristan Vergi Sisteminin Genel Yapısı

BULGARİSTAN VERGİ SİSTEMİNİN YAPISI

MERKEZİ VERGİLER YEREL VERGİLER

Dolaylı Vergiler Dolaysız Vergiler

Katma Değer Vergisi
Tüketim Vergileri
Sigorta Primi Vergisi

Kurum Gelirleri Vergisi
Stopaj Vergisi
Belirli Giderler İçin Tek Seferlik 
Vergiler
Alternatif Vergi
Kişisel Gelir Vergisi

Emlak Vergisi
Veraset Vergisi
Bağış Vergisi
İntikal Vergisi
Taşıt Vergisi
Götürü Vergi
Turist Vergisi
Diğer Yerel Vergiler

Kaynak: Republic of Bulgaria, Ministry of Finance (Министерството на финансите), 
minfin.bg/en/774 (e.t.: 30.03.2020)

Tablo 1’de yer alan vergilerin birçoğu ve özellikle gelirleri merkezde toplanan ver-
giler ayrı ayrı kanunlar şeklinde uygulanmaktadır. Yerel vergilerin önemli bir kısmı 
ise Yerel Vergi ve Harçlar Kanunu kapsamında uygulanmaktadır.

Bulgaristan’da vergi alanında geçmişteki uygulamalar ve yapılan çalışmalar ince-
lendiğinde henüz bir öncekine uyum sağlanmadan vergi sisteminin hızlı deği-
şikliklere başvurularak değiştirildiği görülmektedir. Birçok ekonomik ve politik 
gerekçe öne sürülerek yapılan değişikliklerin en önemlileri 1997 yılında gerçek-
leştirilmiştir. Aynı yıl içerisinde birçok verginin uygulama boyutunda art arda ya-
pılan değişiklikler bu sürecin en önemli örneklerindendir. Ani kararlarla birlikte 
hızlı değişimlerin gerçekleştiği böyle bir ortamda denetim, şeffaflık ve mükellef-
lerin gönüllü uyumundan söz etmek pek mümkün değildir. Özellikle gerçek ki-
şilerin vergilendirilmesinde dilimli artan oranlı verginin dilim aralığına karar ve-
rilememesi ve oranlar ile ilgili değişiklikler önemli bir sistem sorununu ortaya 
çıkartmıştır (Sarakostov, 2016, ss. 19-20). 

Bulgaristan, 1997 yılının son çeyreğinde, cumhuriyet tarihinin en önemli vergi 
reformunu gerçekleştirmiştir. 1997 yılı değişiklikleri öncesi ülkede gerçek kişi ge-
lirleri üzerine sosyal sigorta primi ödemeleri hariç % 20 - % 40 arasında bir vergi 
oranı uygulandığı bilinmektedir. Kurum kazançları üzerindeki vergi oranı ise ilgili 
dönemde % 22’dir. Vergi sisteminde gerçekleştirilen düzenlemeler ve sonrasında 
Avrupa Birliği üyeliğine giden yolda başlatılan uyum süreci, vergi sisteminde de 
sabit oranlı vergiler uygulamaya yönelik girişimleri hızlandırmıştır. 1998 yılından 
2001 yılına kadar ülkede uygulanan dolaysız vergi oranlarında kademeli olarak 
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indirimler gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte özellikle kurumlar vergisine odaklanan 
vergi reformu çalışmalarının en önemli çıktısı ise 2000 yılında ülke tarihinde ya-
bancı yatırımların ilk defa 1 milyon Euro’yu aşması olmuştur. 2001 yılından iti-
baren ise ülkedeki yabancı yatırımların artması ve ekonomik büyümenin hız-
landırılması amacıyla kurumlar vergisi oranında indirime gidilme çalışmalarına 
devam edilmiştir. Ancak kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisi oranları arasında 
çıkan önemli fark, gerçek kişi mükellefleri de şirketleşmeye yöneltmiş ve böylece 
bir vergi arbitrajı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte kayıt dışı gelir ve istihdamın 
vergi sistemi üzerindeki baskısının devam etmesi, gelir vergisi oranlarında da dü-
zenleme yapılması konusunda baskıları arttırmıştır. Ancak Bulgaristan’da günü-
müzde bazı vergi türlerinde halen uygulanmasına devam edilen düz oranlı vergi 
uygulamasına geçilmesi hususunda reform adımlarının nedenlerinin başında ge-
len maddelerden biri ise Bulgaristan’ın bulunduğu çevrede kendinden güçlü eko-
nomilere sahip ülkelerle yoğun bir rekabet içerisine girmiş olmasıdır. Bununla be-
raber Bulgaristan, bulunduğu çevrede sabit oranlı vergiyi uygulayan ilk ülke de 
değildir. Aynı dönemde sabit oranlı vergi uygulamasına geçen Estonya ve diğer 
reformist Baltık ülkeleriyle birlikte kitlesel bir vergi kaçakçılığıyla mücadele eden 
Rusya, hem gelirin toplanması hem de yatırım, istihdam ve ekonomik kalkınma-
nın teşvik edilmesine yönelik adımlar atmışlardır. Romanya, Slovakya, Gürcistan, 
Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve Macaristan gibi ülkelerce de düz 
oranlı vergilere geçiş yapılmıştır (Angelov, 2016, s. 24-25). Bulgaristan’ın bu sü-
reçte avantaj sağlamayı planladığı nokta ise bulunduğu bölgede en düşük vergi 
oranlarını uygulayacak olmasıdır. 

Bulgaristan’da 1997 yılında % 40’larda olan kurumlar ve gelir vergisi oranları ül-
kenin Avrupa Birliği’ne tam üye olarak dahil edildiği 2007 yılına kadar planlı bir 
şekilde indirilmiştir. Tablo 2’de de görüldüğü üzere 2008 yılına gelindiğinde ku-
rumlar vergisi ve kişisel gelir vergisi oranlarının arasında bir fark kalmadığı gö-
rülmektedir. 

Tablo 2: 1997-2008 Yılları Arasında Bulgaristan’da Kurumlar ve Gelir Vergisi Oranları (%)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kurumlar Vergisi Oranı 40.20 37.00 34.30 32.50 28.00 23.50 23.50 19.50 15.00 15.00 10.00 10.00

En Yüksek Gelir Vergisi 
Oranı 40.00 40.00 40.00 40.00 38.00 29.00 29.00 29.00 24.00 24.00 24.00 10.00

Aradaki Fark -0.2 3 5.7 7.5 10 5.5 5.5 9.5 9 9 14 0

Kaynak: Staikov, 2016, s. 30
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Vergi sisteminde gerçekleştirilen düzenlemelerle yabancı yatırımcılar için hazırla-
nan birçok rapor ve rehberde, düşük vergi ve ücretler, az kural ve yüksek iş yapma 
özgürlüğüne sahip olunması gibi hususlar da yatırım ortamı için olumlu faktör-
ler olarak ifade edilmektedir (De-Hoon, 2020). Yatırımların ülkeye çekilmesi en 
önemli ekonomik hedeflerdendir. Bu bağlamda gerçekleştirilen oran indirimleri 
ise yeni bir vergi reformu olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca ülkede kanunen be-
lirlenen yüksek işsizlik bulunan bölgeler için % 0 kurumlar vergisi oranı imkânı 
da bulunmaktadır. Bunun için birtakım şartlar gerekse de bu şartların kolayca 
yerine getirilebilecek şartlar olduğu görülmektedir. Burada en önemli şart ise bir 
üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve en az 10 kişinin istihdam edilmesi husu-
sudur. Ancak bu durumda ilgili bölgelerde kurulan şirketler 5 yıl süre ile kurum-
lar vergisinden muaf tutulacaktır. 5 milyon Euro’nun üzerinde ve en az 50 kişiye 
istihdam sağlayan yatırımlara da katma değer vergisi muafiyeti sağlanmaktadır. 
Bulgaristan’ın diğer AB üyesi ülkelere kıyasla daha düşük kurumlar ve gelir vergi 
oranlarına sahip olması, işletmelerin maliyetlerini de düşürmesi ülkeyi cazip bir 
yatırım rotası haline getirmektedir (SBTM, 2015). 

Tablo 3’te 2004-2020 yılları arasında Avrupa Birliği üye ülkeleriyle birlikte içinde 
Birleşik Krallık oranlarının da dâhil edildiği 28 ülkenin (AB-28) gelir vergisi oran-
larının ortalaması ile Ekonomik ve Parasal Birliğe dâhil olan 19 (AB-19) ülke-
deki gelir vergisi oranlarının ortalaması yer almaktadır. Buradan da görülebileceği 
gibi Bulgaristan’ın 2008 yılında uygulamaya koyduğu oran öncesinde Romanya, 
Estonya, Slovakya gibi ülkelerin diğer üye ülkelere göre daha düşük gelir vergisi 
oranlarına sahip olduğu görülmektedir. Bulgaristan, 2018 yılına kadar birlik içe-
risinde en düşük gelir vergisi oranına sahip tek ülke iken Romanya’nın da gelir 
vergisi oranını % 10’a düşürmesiyle 2018 yılı itibariyle birlik içinde en düşük ge-
lir vergisine sahip iki ülkeden biri olmuştur. 
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Tablo 3: 2004-2020 Yılları Arasında Avrupa Birliği Ülkelerinde Gelir Vergisi Oranları (%)
Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belçika 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.8 53.8 53.7 53.2 53.2 53.2 53.1 53.1

Bulgaristan 29.0 24.0 24.0 24.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Çekya 32.0 32.0 32.0 32.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Danimarka 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.1 55.4 55.4 55.4 55.6 55.6 55.8 55.8 55.8 55.9 55.9 55.9

Almanya 47.5 44.3 44.3 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5

Estonya 26.0 24.0 23.0 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

İrlanda 42.0 42.0 42.0 41.0 41.0 46.0 47.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 40.0

Yunanistan 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 49.0 49.0 49.0 46.0 46.0 48.0 48.0 55.0 55.0 55.0 54.0

İspanya 45.0 45.0 45.0 43.0 43.0 43.0 43.0 45.0 52.0 52.0 52.0 45.0 45.0 43.5 43.5 43.5 43.5

Fransa 53.4 53.5 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 46.6 50.3 50.3 50.3 50.2 50.2 50.2 51.5 51.5 51.5

Hırvatistan 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 56.1 50.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 42.5 42.5 42.5 42.5

İtalya 46.1 44.1 44.1 44.9 44.9 44.9 45.2 47.3 47.3 47.3 47.8 48.8 48.8 47.2 47.2 47.2 47.2

Güney Kıbrıs 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0

Letonya 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 23.0 26.0 25.0 25.0 24.0 24.0 23.0 23.0 23.0 31.4 31.4 31.4

Litvanya 33.0 33.0 27.0 27.0 24.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 27.0 32.0

Lüksemburg 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 42.1 41.3 43.6 43.6 43.6 43.6 45.8 45.8 45.8 45.8

Macaristan 38.0 38.0 36.0 40.0 40.0 40.0 40.6 20.3 20.3 16.0 16.0 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Malta 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0

Hollanda 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 51.8 49.5

Avusturya 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

Polonya 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0

Portekiz 40.0 40.0 42.0 42.0 42.0 42.0 45.9 50.0 49.0 56.5 56.5 56.5 56.5 56.2 53.0 53.0 53.0

Romanya 40.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 10.0 10.0 10.0

Slovenya 50.0 50.0 50.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

Slovakya 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Finlandiya 52.1 51.0 50.9 50.5 50.1 49.1 49.0 49.2 49.0 51.1 51.5 51.6 51.6 51.4 51.1 51.1 51.1

İsveç 56.5 56.6 56.6 56.6 56.4 56.5 56.6 56.6 56.6 56.7 56.9 57.0 57.1 57.1 57.1 57.2 52.3

Birleşik Krallık 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 50.0 50.0 50.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0

İzlanda 43.6 41.7 38.7 35.7 35.7 45.2 46.1 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.3 46.3 46.3 46.2 46.2

Norveç 47.5 43.5 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 39.0 39.0 38.7 38.5 38.4 38.2 38.2

OOrtalama 

AB-28 41.8 40.4 39.9 39.7 38.4 38.0 38.5 38.4 38.7 39.2 39.2 39.0 38.9 39.0 39.0 39.4 39.0

AB-19 41.0 40.6 39.9 39.4 39.1 38.8 39.7 40.6 41.1 42.3 42.3 42.0 42.0 42.3 42.6 43.2 42.9

Kaynak: European Commission, Taxations and Customs Union. https://ec.europa.eu/
taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en (e.t.:27.05.2020)
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Tablo 4’te ise 2004 - 2020 yılları arasında Avrupa Birliği üye ülkeleriyle birlikte 
içinde Birleşik Krallık oranlarının da dâhil edildiği 28 ülkenin (AB-28) kurum-
lar vergisi oranlarının ortalaması ile Ekonomik ve Parasal Birliğe dâhil olan 19 
(AB-19) ülkedeki kurumlar vergisi oranlarının ortalaması yer almaktadır. Bulga-
ristan’ın 2007 yılındaki kurumlar vergisi düzenlemesiyle oranı % 10 olarak uy-
gulamaya başlamasından önce de birlik içerisinde düşük kurumlar vergisi oranına 
sahip İrlanda, Güney Kıbrıs, Romanya, İzlanda, Litvanya gibi ülkelerin arasında 
bulunduğu görülmektedir. Ancak % 10’luk oran uygulamasıyla birlik içinde en 
düşük kurumlar vergisi oranına sahip olan ülke Bulgaristan olmuştur. 2020 yılına 
gelindiğinde ise Bulgaristan’ı, % 10.8’lik kurumlar vergisi oranı ile Macaristan ve 
% 12.5 oran ile İrlanda izlemektedir. Ancak diğer ülkelerde yer alan düşük ku-
rumlar vergisi uygulamalarının yanında gelir vergisi oranları göz ardı edilmekte-
dir. Bulgaristan’ın ise her iki vergi türünde mükellefler için düşük oranlar uygu-
landığı görülmektedir. Avrupa Birliği perspektifi açısından da bu husus istisnai 
bir durum olarak ifade edilebilir.



VERGI SISTEMLERI: SEÇILMIŞ ÜLKE ÖRNEKLERI

Ahmet Tekin, Ersin Nail Sağdıç

101

Tablo 4: 2004-2020 Yılları Arasında Avrupa Birliği Ülkelerinde Kurumlar Vergisi Oranları (%)

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belçika 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 29.6 29.6 25.0

Bulgaristan 19.5 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Çekya 28.0 26.0 24.0 24.0 21.0 20.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0

Danimarka 30.0 28.0 28.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.5 23.5 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0

Almanya 38.3 38.4 38.4 38.4 29.4 29.4 29.5 29.6 29.6 29.6 29.7 29.8 29.8 29.9 29.9 29.9 29.9

Estonya 26.0 24.0 23.0 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

İrlanda 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Yunanistan 35.0 32.0 29.0 25.0 35.0 35.0 24.0 20.0 20.0 26.0 26.0 29.0 29.0 29.0 29.0 28.0 24.0

İspanya 35.0 35.0 35.0 32.5 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 28.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Fransa 35.4 35.0 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 36.1 36.1 38.0 38.0 38.0 34.4 44.4 34.4 34.4 32.0

Hırvatistan 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 18.0 18.0 18.0 18.0

İtalya 37.3 37.3 37.3 37.3 31.4 31.4 31.4 31.4 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 27.8 27.8 27.8 27.8

Güney Kıbrıs 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Letonya 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0

Litvanya 15.0 15.0 19.0 18.0 15.0 20.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Lüksemburg 30.4 30.4 29.6 29.6 29.6 28.6 28.6 28.8 28.8 29.2 29.2 29.2 29.2 27.1 26.0 24.9 24.9

Macaristan 17.6 17.5 17.5 21.3 21.3 21.3 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 10.8 10.8 10.8 10.8

Malta 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0

Hollanda 34.5 31.5 29.6 25.5 25.5 25.5 25.5 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Avusturya 34.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Polonya 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0

Portekiz 27.5 27.5 27.5 26.5 26.5 26.5 29.0 29.0 31.5 31.5 31.5 29.5 29.5 29.5 31.5 31.5 31.5

Romanya 25.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0

Slovenya 25.0 25.0 25.0 23.0 22.0 21.0 20.0 20.0 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0

Slovakya 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 23.0 22.0 22.0 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0

Finlandiya 29.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 24.5 24.5 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

İsveç 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 26.3 26.3 26.3 26.3 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 21.4 21.4

Birleşik Krallık 30.0 30.0 30.0 30.0 28.0 28.0 28.0 26.0 24.0 23.0 21.0 20.0 20.0 19.0 19.0 19.0 19.0

İzlanda 18.0 18.0 18.0 18.0 15.0 15.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Norveç 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 27.0 27.0 25.0 24.0 23.0 22.0 22.0

OOrtalama 

AB-28 26.6 25.2 25.1 24.4 23.7 23.7 23.2 23.0 22.9 23.2 22.9 22.8 22.5 22.2 21.9 21.8 21.4

AB-19 27.8 26.7 26.5 25.7 25.1 25.2 24.5 24.3 24.3 25.0 24.7 24.6 24.3 24.6 24.1 24.0 23.4

Kaynak: European Commission, Taxations and Customs Union. https://ec.europa.eu/
taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en (e.t.:27.05.2020)
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2.1. Bulgaristan’da Merkezi Vergiler

Bulgaristan vergi sisteminde merkezde toplanan vergilerin başında, dolaysız ola-
rak toplanan gelir ve kurumlar vergisi yer almaktadır. Bununla birlikte ülkede 
en önemli vergi geliri olarak tüketim üzerinden alınan ve dolaylı bir vergi olan 
katma değer vergisi de merkezi vergiler arasında yer almaktadır. Ülkede merkezi 
vergiler toplam vergi gelirleri içerisinde en önemli paya sahiptir. Tablo 5’te 2006 
- 2018 yılları arasında vergi türlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki dağılı-
mını gösteren bilgiler yer almaktadır. Buna göre son yıllarda gerçekleştirilen ver-
gisel düzenlemelerin yerel vergi gelirlerinin payına az da olsa katkı yaptığı görü-
lürken diğer bir gelir kalemi olarak sosyal güvenlik primi ödemelerinin de artış 
eğilimi içinde olduğu görülmektedir. 

Tablo 5: Vergi Türlerinin Toplam Vergiler İçerisindeki Payı (%)
Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Merkezi Vergiler 70.6 72.4 72.2 70.1 71.1 70.0 71.1 70.3 68.9 69.8 69.6 68.3 67.4

Yerel Vergiler 2.3 2.6 2.9 2.8 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 2.9 3.2 3.1 3.0

Sosyal Güvenlik Pr. 27.0 24.4 24.1 26.6 25.6 26.5 25.5 26.2 27.6 26.8 26.6 28.1 29.0

AB Kurumları : 0.6 0.8 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6

Kaynak: European Commission, Taxations and Customs Union. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-
taxation/data-taxation_en (e.t.:27.05.2020)

Tablo 6’da ise 2006 - 2018 yılları arasında Avrupa Birliği üye ülkeleriyle birlikte 
içinde Birleşik Krallık verilerinin de dâhil edildiği 28 ülke (AB-28) ile Ekonomik 
ve Parasal Birliğe dâhil olan 19 (AB-19) ülkedeki merkezi vergilerin toplam vergi 
gelirlerine oranı yer almaktadır. Bulgaristan’da toplanan merkezi vergilerin top-
lam vergi gelirleri içerisinde payının AB-28 ve AB-19 ortalamalarına göre daha 
yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 6: Merkezi Hükümet Tarafından Toplanan Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri 
İçindeki Payı (%)

Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AB28 55.1 55.4 54.0 51.7 53.3 52.7 52.6 52.8 53.2 53.7 52.9 52.7 52.4

AB19 45.8 46.1 45.1 43.5 44.8 44.0 43.7 44.2 44.2 44.0 43.7 43.9 43.7

Bulgaristan 70.6 72.4 72.2 70.1 71.1 70.0 71.1 70.3 68.9 69.8 69.6 68.3 67.4

Kaynak: European Commission, Taxations and Customs Union. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-
analysis-taxation/data-taxation_en (e.t.:27.05.2020)
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Bulgaristan’da vergi gelirleri içerisinde en önemli payı merkezde toplanan vergiler 
oluşturmaktadır. Ancak bunların arasında ise dolaylı ve dolaysız vergi ayrımı ya-
pıldığında en önemli gelir kalemini dolaylı vergiler ve bu kapsamda katma değer 
vergisinden elde edilen gelir oluşturmaktadır. Tablo 7’de 2006 - 2018 yılları ara-
sında Avrupa Birliği üye ülkeleriyle birlikte içinde Birleşik Krallık verilerinin de 
dâhil edildiği 28 ülke (AB-28) ile Ekonomik ve Parasal Birliğe dâhil olan 19 (AB-
19) ülkedeki katma değer vergisi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı 
yer almaktadır. Buna göre Bulgaristan’da toplanan katma değer vergisinin toplam 
vergi gelirleri içerisinde payının AB-28 ve AB-19 ortalamalarına göre daha yük-
sek olduğu görülmektedir.

Tablo 7: KDV’nin Toplam Vergiler İçindeki Payı (%)
Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AB28 17.6 17.8 17.5 17.1 18.1 18.2 18.0 17.9 18.0 18.1 18.1 18.1 18.2

AB19 17.0 17.2 16.9 16.6 17.3 17.2 16.8 16.7 16.8 16.9 17.0 17.0 17.1

Bulgaristan 34.9 31.1 33.8 31.1 33.3 32.1 33.6 32.7 31.3 30.6 31.2 30.3 30.4

Kaynak: European Commission, Taxations and Customs Union. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-
analysis-taxation/data-taxation_en (e.t.:27.05.2020)

Tablo 8’de ise 2006 - 2018 yılları arasında Avrupa Birliği üye ülkeleriyle birlikte 
içinde Birleşik Krallık verilerinin de dâhil edildiği 28 ülke (AB-28) ile Ekonomik 
ve Parasal Birliğe dâhil olan 19 (AB-19) ülkedeki katma değer vergisi gelirlerinin 
GSYH içindeki payı yer almaktadır. Burada da Bulgaristan’da katma değer vergi-
sinin GSYH içinde de Avrupa ülkelerine kıyasla daha fazla bir yer tutmakta ol-
duğu görülebilmektedir. 

Tablo 8: KDV’nin GSYH İçindeki Payı (%)
Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AB28 6.7 6.8 6.6 6.4 6.7 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1

AB19 6.6 6.7 6.5 6.3 6.6 6.6 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9

Bulgaristan 10.3 9.8 10.4 8.4 8.7 8.1 9.0 9.3 8.9 8.9 9.1 8.9 9.1

Kaynak: European Commission, Taxations and Customs Union. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-
analysis-taxation/data-taxation_en (e.t.:27.05.2020)

2.1.1. Gelir Vergisi

Bulgaristan’da gelir vergisi sistemi kişilerin gelirleri ve kurum kazançlar üzerinden 
alınan vergiler olmak üzere iki ayrı yapıdan oluşmaktadır. Bu vergiler birbirine en-
tegre vergiler değildir. Gerçek kişileri vergilendiren kişisel gelir vergisi kapsamında 
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vergilendirilebilir gelir ifadesi, kanunda yer almamakla birlikte gelir kaynakları ile 
ilişkilendirilmek suretiyle tespit edilmektedir. Kaynağa bağlı olarak gelir türleri ise 
sırasıyla istihdam gelirleri, sahibi olunan işyerinden elde edilen gelir, diğer kişisel 
işletmelerden elde edilen gelir, kira geliri, hak veya mülkiyetin devredilmesinden 
elde edilen gelir, diğer kaynaklardan elde edilen gelir şeklinde sınıflandırılmakta-
dır. Dolayısıyla vergilendirilebilir gelir, kanunda vergilendirilemez olarak ifade edi-
len kalemler haricinde tüm kaynaklardan elde edilen gelirdir (Kalchev, 2014, s. 
37). Ülke kanunlarına göre vergilendirilebilir gelir kavramı; genel itibariyle istih-
dam, işletme faaliyetleri ya da mesleki faaliyetlerden elde edilen gelirleri, sermaye 
kazancı, kira gelirleri, banka hesaplarından elde edilen her türlü faizi kapsamak-
tadır. Bu noktada vergi oranı % 10 olarak uygulanırken banka hesaplarından elde 
edilen faiz getirileri % 8 (yerleşik olmayanlar için % 10), kâr payı aktarımları ise 
% 5 oranında vergilendirilmektedir (PITA). Bununla birlikte bireylerin taşınmaz 
satışlarından elde etmiş oldukları sermaye kazançları da vergiye tabi tutulmakta-
dır. Ancak bu hususta bazı istisnalar belirlenmiştir. Sermaye kazançları kişisel ge-
lir vergisi oranı üzerinden vergilendirilmektedir. Bulgaristan ve AB üye ülkelerin 
borsalarında işlem gören hisselerin elden çıkarılmasından doğan kâr veya zararlar 
ise vergiden muaf tutulmuştur. Vergiye tabi gelirin hesaplanmasında gelirin türüne 
bağlı olmak üzere bazı kesintiler ve ödenekler mevcuttur (PITA). 

Vergiye tabi gelir temelde üç aşamada hesaplanmaktadır. İlk aşamada her bir ge-
lirin kaynağı ayrı ayrı tespit edilmektedir. İkinci aşamada ise bu tutarlar toplan-
makta ve üçüncü aşamada ise vergi indirimleri toplam matrahtan indirilmektedir. 
Devamında ise vergi oranı uygulanmaktadır. Toplam vergi tabanının daraltılma-
sında belirlenen vergi indirimlerinin başında ise çalışma kapasitesi düşük olan ki-
şiler için 2020 yılı için 7.920 Bulgar Levası tutarında bir istisna tutarı gelmekte-
dir. Bu tutar toplam matrahtan düşülmektedir. Bireysel sosyal güvenlik primleri 
için ise ek gönüllü emeklilik ödemeleri ile gönüllü hayat ve sağlık sigortası öde-
melerinin % 10’luk kısmı matrahtan indirilebilmektedir. Bağışlar ile ilgili ise top-
lam vergi matrahının % 65’ini geçmemek şartı ile kanunda belirtilen bağış tü-
rüne göre % 5’inin, % 15’inin veya % 50’sinin matrahtan indirilebilme imkânı 
sağlanmıştır (PITA).

Ülkede % 10 sabit oran şeklinde düzenlenen kişisel gelir vergisinin oranı 1 Ocak 
2008 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Avrupa Birliği’nin en düşük sabit 
vergi oranı olan % 10’luk oranı uygulamaya başlayan Bulgaristan’ın düz oranlı 
gelir vergisi sistemini Doğu Avrupa’da yabancı yatırımcıları çekmeyi ve şeffaflığı 
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arttırmayı iddia eden bir sistem olmasından dolayı tercih ettiği bilinmektedir 
(Mitchell, 2007).

Bulgaristan’da bireyler, yerleşiklik ölçütü göz önünde bulundurularak vergilendi-
rilmektedir. Bulgaristan vatandaşı olan gerçek kişi mükellefler dünyada herhangi 
bir yerde elde etmiş olduğu gelirlerinden dolayı Bulgaristan’da da vergi ödemekle 
yükümlü olacaklardır. Ancak yerleşik olmayan yani Bulgar vatandaşı olmayan ki-
şilerin Bulgaristan’da gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetlerden veya Bulgaristan’daki 
mülkünün elden çıkarılması faaliyetinden dolayı gelir elde etmesi durumunda vergi 
de ödemesi gerekecektir. Yerleşik olmayanların Bulgaristan’da gelir elde etmiş sa-
yılması hususunda oldukça geniş bir yasal tanım bulunmaktadır. Bulgaristan sı-
nırları içerisinde istihdam edilme veya hizmet sunumu sonucu elde edilen gelir, 
nereden ya da kim tarafından ödenirse ödensin Bulgaristan kaynaklı gelir olarak 
kabul edilir. Bu durum gayrimenkullerin satışından ya da kiralanmasından do-
layı elde edilen gelirlerde de aynıdır (PWC, 2020). 

Bireyin yerleşik olarak kabul edilerek vergi mükellefi sıfatına haiz olabilmesi için 
ise yasada bazı şartlar sayılmıştır;

i) Kişinin Bulgaristan’da kalıcı bir adresi olması, 

ii) Herhangi bir 12 aylık dönemde toplam 183 günden fazla ülkede ikamet etmesi, 

iii) Devlet, devlet kuruluşlarınca veya Bulgar firmaları tarafından yurt dışına gön-
derilen bireyler ya da yaşamsal çıkarlarının merkezi Bulgaristan’da bulunan birey-
ler de kişisel gelir vergisi mükellefi olarak sayılır. Ancak bireylerin ülkede kalıcı 
bir adresi bulunmakla birlikte yaşamsal çıkarlarının merkezi ülkede olmayan bi-
reyler Bulgar vergi mükellefi olarak kabul edilmez (Deloitte, 2020).

Kanuni düzenlemeler ve vergi anlaşmaları kapsamında yabancılara vergi indirimi 
ve muafiyetlerin sağlanması ülke vergi sistemi kapsamında mümkün olmakla bir-
likte yabancı ülke vatandaşının ülkesiyle hiçbir anlaşma bulunmaması durumunda 
Bulgaristan’ın tek taraflı vergi indirimi uygulaması da bulunmaktadır. Kişisel gelir 
vergisi bir takvim yılında elde edilen gelir miktarı üzerinden hesaplanır. Her bir 
bireyin kendi beyanını yapması esastır. Kişisel gelir vergisi mükelleflerinin yıllık 
beyannamelerini hazırlarken uyacakları kuralların yanında bir de açıklama yüküm-
lülükleri bulunmaktadır. Beyannamenin hazırlanması esnasında faaliyetlere ilişkin 
de yıllık bir raporun oluşturulması ve beraberinde sunulması gerekmektedir. Emek 
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gelirleri ise kaynakta kesinti yoluyla vergilendirilmektedir. Vergilendirme dönemi 
boyunca yalnızca emek geliri elde eden kişi için ödenen geçici verginin, ödenmesi 
gereken yıllık vergiye eşit olması koşuluyla bu kişinin ayrıca yıllık gelir vergisi be-
yanında bulunması gerekmemektedir. Ancak diğer tüm durumlarda kişinin ver-
gilendirme dönemini takip eden yılın Nisan ayının 30. gününe kadar beyanna-
mesini verip ödemesini yapması gerekmektedir. Mukim olmayan bir şirket veya 
bireye ödenen temettüler ve tasfiye, bir vergi anlaşması kapsamında daha düşük 
bir oran uygulanmadığı sürece % 5 oranında stopaja tabidir. AB üyesi bir ülkede 
vergi mukimi olan bir tüzel kişiye ödenecek temettü ve tasfiye gelirleri, yerleşik 
kişilere yapılan ödemelerde % 5 oranında stopaj vergisi uygulamasına konu edil-
memektedir (Deloitte, 2020).

2.1.2. Kurumlar Vergisi

Bulgaristan kanunları kapsamında tescil edilen bir şirketin Bulgaristan’da yerle-
şik olduğu kabul edilmektedir. Bulgaristan’da yerleşik kabul edilen şirketler dünya 
çapındaki tüm gelirleri üzerinden vergilendirilirken yerleşik olmayan şirketlerden 
ise yalnızca Bulgaristan kaynaklı gelirleri üzerinden vergi alınır. Şirket şubeleri de 
aynı yöntemle ancak Bulgar ticaret sicilinde olmaları şartıyla vergilendirilmekte-
dir (Deloitte, 2020). Bununla birlikte kurumlar vergisine göre vergilendirilebilir 
gelir ifadesi, kâr ve zarar hesaplamalarıyla birlikte kanunda belirtilen giderler de 
düşüldükten sonra ortaya çıkan muhasebe kârlarını nitelemektedir. Ülkede uygu-
lanan kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle %10 olarak belirlen-
miştir (CITA). Bu oran Avrupa Birliği’nde uygulanan en düşük kurumlar vergisi 
oranıdır. Ülkede kurumlar vergisi dışında kurumlar için ek vergi bulunmamakla 
birlikte alternatif bir vergi de uygulanmamaktadır. Bunun yanında başka bir Bul-
gar şirketinden temettü geliri alan bir Bulgar şirketinin bu işlemi de vergiye tabi 
değildir. Avrupa Birliği’nde yerleşik olarak bulunan bir mükelleften alınan temet-
tüler de vergilendirilebilir gelirden hariç tutulmaktadır. Bunun dışında muaf sa-
yılmayan temettüler ise haliyle genel vergilendirilebilir kârın bir parçası olarak ka-
bul edilmektedir. Şirketin sermaye kazançlarından elde ettiği gelirler de kurum 
gelirleri arasında kabul edilir ve aynı oran nispetinde vergilendirilir. Ancak Bul-
garistan’da ya da diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki borsalarda işlem gören hisse-
lerin elden çıkarılmasından doğan kazanç veya kayıplar muafiyet kapsamında tu-
tulmuştur (Deloitte, 2020). 
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Vergi teşvikleri ise iç hukuk uyarınca yatırımlar ve ekonomik olarak dezavantajlı 
bölgelerde yeni istihdam alanlarının oluşturulması için uygulanmaktadır. Bununla 
birlikte Avrupa Birliği hibeleri de kabul edilmektedir. Ülkede kurumlar vergisi bir 
takvim yılı için hesaplanır. Şirketlerin vergilendirilebilir gelirlerine göre kurum-
lar vergisi borcunu aylık ya da üçer aylık dönemlerde ödemeleri gerekmektedir. 
Bulgaristan Kurumlar Vergisi Kanunu (CITA) md. 84’e göre 2020 yılı için, bir 
önceki yılda net satış geliri 3.000.000 Bulgar Levasını aşan mükellefler kurum-
lar vergisi borcunu aylık dönemler halinde peşin öderken bu tutarı aşmayan mü-
kellefler ise kurumlar vergisini üçer aylık dönemler için hesaplamak suretiyle pe-
şin ödeme yapmaktadırlar. Buradaki peşin ödeme kavramı, ödemelerin ilgili yıl 
bitmeden yapılmasından dolayı kullanılmaktadır. Ocak, Şubat ve Mart ayları-
nın ödemesi Nisan ayının 15. gününe kadar yapılırken, diğer her bir ay için izle-
yen ayın 15’i ödeme vadesini ifade etmektedir. Verginin ödeme vadesi geçtikten 
sonra yapılan ödemeler için ise gecikme faizi ve farklı durumlar için ise idari ce-
zalar uygulanmaktadır. Vergi iadesi ile ilgili işlemlerin de tamamlanmasıyla bir-
likte ilgili yıl içinde yapılan kurumlar vergisi ödemeleri hesaplanıp toplandıktan 
sonra ödenmesi gereken bir kurumlar vergisi borcu var ise ödemenin vergilen-
dirme dönemini izleyen yılın 31 Mart tarihine kadar yapılması gerekmektedir 
(Deloitte, 2020; CITA). 

2.1.3. Katma Değer Vergisi

Bulgaristan’da dolaylı vergiler arasında en önemli paya sahip olan katma değer 
vergisinin resmi oranı % 20’dir. Ancak bazı ürün ve hizmetlerde % 0’a kadar in-
dirilmiş olan oran uygulanırken kanunda sayılan bazı ürünler ve hizmetlerde ise 
% 9 olarak indirilmiş oran uygulanmaktadır. % 9’luk indirilmiş oranın otel ve 
kamp konaklama hizmetlerinde uygulandığı görülmektedir. 

KDV mükellefiyeti kapsamında Bulgaristan’da yerleşik olarak vergiyi doğuran olayı 
içeren faaliyet gerçekleştiren mükelleflerin herhangi bir 12 aylık dönem içinde ver-
gilendirilebilir tedariklerine ilişkin cirosunun 50.000 Bulgar Levasını aştığı du-
rumlarda kayıt zorunluluğu getirilmiştir. Yabancı vergi mükellefleri için ise 70.000 
Bulgar Levası olan bu kayıt limiti 01.01.2020 tarihinden itibaren kaldırılmıştır 
(Deloitte, 2020; VATA). Dolayısıyla tedarik yeri Bulgaristan olan malların uzak-
tan satışını gerçekleştiren yabancı mükelleflerin katma değer vergisi mükellefiyet 
kaydı zorunlu hale gelmiştir. Bu faaliyetleri ile ilgili başvurunun vergiyi doğuran 
olayın meydana geldiği tarihten itibaren 7 gün içinde yapılması gerekmektedir. 
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Bununla birlikte kayıt işlemi cirodan bağımsız olarak gönüllü olarak da yapıla-
bilir. Bulgaristan’da yerleşik bir şirket ya da mükellefin halihazırda KDV kayıt iş-
lemlerini de yapmış olması beklenmektedir (VATA).

Katma değer vergisi için vergilendirme birer aylık dönemler halinde yapılmakta-
dır. KDV beyannamelerinin ise izleyen ayın 14. gününe kadar verilmesi gerek-
mektedir (Deloitte, 2020; VATA).

2.2. Bulgaristan’da Yerel Vergiler 

01.01.2003 tarihiyle uygulamaya konulan ve daha sonra 2011 yılı itibariyle gün-
cellenen Yerel Vergi ve Harçlar Kanunu altında emlak vergisi, veraset vergisi, ba-
ğış ya da fiyatı karşılığında edinilen mülk vergisi, motorlu taşıt vergisi, patent 
vergisi, turist vergisi ve yasal düzeyde belirlenen diğer yerel vergiler yer almakta-
dır (minfin.bg).

Ödenmesi gereken vergi miktarının hesaplanmasında önem arz eden vergi mat-
rahı her bir yerel vergi için farklı farklı belirlenmektedir. Dolayısıyla her bir yerel 
vergi için farklı olan vergi matrahı belediyeler tarafından da müdahale edilebilir 
bir tutar değildir (Naydenov, 2017, s. 19). Böylece her biri aynı özellik ve değere 
sahip olan malların yerel vergiler bakımından farklı vergi oranlarına tabi tutul-
ması, birbirinden farklı vergi borçlarını ortaya çıkartacaktır.

Ancak yerel vergiler konusunda ayrıntılı birçok çalışmanın yapılmasına rağmen 
Bulgaristan’da yerel yönetimler tarafından toplanan vergi gelirlerinin toplam vergi 
gelirleri içerisindeki payının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Tablo 9’da da 
görülebileceği gibi her ne kadar 2006 yılı itibariyle bu oran % 2.3’lerden 2018 
yılına gelindiğinde % 3’lere çıksa da bu oranın Avrupa Birliği üye ülkeleriyle bir-
likte içinde Birleşik Krallık verilerinin de dâhil edildiği 28 ülke (AB-28) ile Eko-
nomik ve Parasal Birliğe dâhil olan 19 (AB-19) ülkenin ortalamasına göre daha 
düşük olduğu görülür. 
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Tablo 9: Yerel Yönetimler Tarafından Toplanan Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki 
Payı (%)

Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AB28 9.6 9.5 9.5 9.7 9.3 9.7 9.9 9.9 9.8 9.8 9.7 9.7 9.7

AB19 8.8 8.9 8.9 8.9 8.4 9.1 9.3 9.2 9.3 9.3 9.1 9.0 9.0

Bulgaristan 2.3 2.6 2.9 2.8 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 2.9 3.2 3.1 3.0

Kaynak: European Commission, Taxations and Customs Union. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-
analysis-taxation/data-taxation_en (e.t.:27.05.2020)

2.2.1. Emlak Vergisi

Emlak vergisi ülke sınırları içerisinde bulunan binalar, inşaat alanları ve arazi 
üzerinden alınan bir vergidir. Taşınmaz mülk vergisi adı ile Yerel Vergi ve Harç-
lar Kanunu’nun (LTFA) 10 ile 28. maddeleri arasında bu vergi ile ilgili hüküm-
ler açıklanmıştır. Kanunda sayılan bazı binaların ve tesislerin emlak vergisinden 
muaf olduğu bildirilirken 1.680 Bulgar Levası tutarındaki kısım ise 2020 yılı için 
emlak vergisinden istisna tutulan miktardır. Kanunda belirtildiği üzere taşınmaz 
mülk vergisinden elde edilen gelir, binanın içinde bulunduğu belediye bütçesinde 
toplanmaktadır (LTFA). 

Emlak vergisinde, taşınmazın sahibi, taşınmaz mülkün değeri üzerinden hesapla-
nacak olan % 0.1 ile % 4.5 arasında bir emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Bu 
aralıkta bulunan oran her yıl belediye meclisleri tarafından belirlenmektedir. Dola-
yısıyla bu verginin oranı da diğer yerel vergilerin çoğunda olduğu gibi her bir ilde 
farklılık gösterebilmektedir (minfin.bg). 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren getirilen 
yeni uygulama ile vergi mükelleflerinin muhasebe mevzuatını ihlal etmeleri duru-
munda belediye bu mükelleflere matrahın belirlenmesinde farklı bir değer belir-
leyebilecektir. Bunun yanında her belediye çöp toplama harcı da belirlemektedir. 
Bu harç genellikle mülk sahibi olmaya bağlı olarak alınmaktadır (Deloitte, 2020). 

Emlak vergisi iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit ilgili yıl içinde 30 Haziran’a, ikinci 
taksit ise 31 Ekim’e kadar ödenir. Toplam tutarın 30 Nisan’a kadar ön ödeme 
şeklinde ödenmesi halinde ise vergi tutarının %5’i nispetinde bir indirim uygu-
lanmaktadır.

Her ne kadar Bulgaristan’da iller arasında belirli sınırlar içinde oran serbestisi ta-
nınmış olsa da toplam vergi gelirleri içerisinde emlak vergisinden elde edilen gelir-
lerin payının düşük olduğu görülmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar arasında 
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ülkedeki mevcut durumu açık bir şekilde özetleyen Naydenov (2017)’un çalışma-
sında Bulgaristan’da elde edilen emlak vergileri ile GSYH arasındaki oranın Av-
rupa Birliği ortalamasının 2,5 kat altında olduğu, emlak vergisinden elde edilen 
vergi gelirleri ile toplam vergi gelirleri arasındaki oranın ise AB ortalamasının 2 
kat altında olduğu ifade edilmektedir.

Emlak vergisinin yanında bir de sahibi olunan mülkün bedeli karşılığında satışı 
vasıtasıyla ya da bağışlanması sonucunda başka birine transferi ile ilgili olarak da 
diğer vergiler haricinde bir transfer vergisi bulunmaktadır. Yerel Vergi ve Harçlar 
Kanunu’nun 44. ile 51. maddeleri arasındaki hükümler bu vergi ile ilgilidir. Bu 
noktada yalnızca taşınmaz mülk ve gayrimenkuller değil motorlu taşıtların satış 
ve devri de transfer vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Vergi oranları her ilin 
belediye meclisince transfer edilen taşınmazın ya da taşıtın değeri üzerinden he-
saplanmak üzere % 0.1 ile % 3 arasında belirlenmektedir (LTFA).

Tablo 10’da 2015 - 2017 yılları arasında bazı yerel vergilerin iller bazında belir-
lenmiş vergi oranları yer almaktadır. Buna göre Tablo 10’un (A) sütununda Bul-
garistan genelinde en düşük taşınmaz mülk vergisi oranı 2015 yılında binde 1.31 
ve 2016 yılında binde 1.34 ile Rusçuk ilinde, 2017 yılında ise binde 1.42 ile Tır-
govişte ilinde uygulandığı görülmektedir. En yüksek oran ise 2015 yılında 2.75 
ile Plevne, 2016 ve 2017 yıllarında ise sırasıyla 2.92 ve 2.97 ile Sliven ilinde uy-
gulanmıştır. Bu verginin ilgili yıllarda ülke ortalaması ise sırasıyla 2015’te 1.76, 
2016’da 1.85 ve 2017’de ise 1.91 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 10’un (D) sütununda ise mülk transfer vergisi oranları iller bazında yer al-
maktadır. En düşük mülk transfer vergisinin 2015 ve 2016 yılında en düşük ora-
nının % 1.96 olarak Blagoevgrad ilinde, 2017 yılında ise % 2.06 ile Köstendil 
ilinde uygulandığı görülmektedir. En yüksek oranın ise 2015 ve 2016 yıllarında 
% 2.92 olarak Dobriç ilinde, 2017 yılında ise yine % 2.92’lik oranın Dobriç ve 
Burgaz illerinde uygulandığı görülmektedir. Bu verginin ilgili yıllarda ülke orta-
laması ise sırasıyla 2015 yılında % 2.43, 2016 yılında % 2.45, 2017 yılında ise 
% 2.46 olarak hesaplanmıştır.

2.2.2. Taşıt Vergisi 

Ülkedeki taşıtlarla ilgili vergilendirme rejimini taşıt vergisi adı altında Yerel Vergi 
ve Harçlar Kanunu’nun 52. ile 61. maddeleri arasındaki hükümler düzenlemek-
tedir. Bulgaristan Cumhuriyeti sınırları içindeki karayolu ağında trafiğe kayıtlı 
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araçlarla birlikte, Bulgaristan limanlarının sicillerine kaydedilen gemilere ve sivil 
uçaklar ve devlet siciline kayıtlı uçaklardan da taşıt vergisi alınmaktadır. Verginin 
mükellefi taşıt sahipleridir. Verginin matrahını ise her bir taşıt türü için ayrı be-
lirlenen birtakım özellikler belirlemektedir. Bu noktada otomobiller için ağırlık 
sınırı, motor gücü ve yaşı; otobüsler için koltuk sayısı; kamyonlar için ağırlık, iş 
makineleri için kanunda belirlenmiş birtakım teknik özellikler; uçaklar, gemiler 
ve diğer deniz taşıtları için ağırlık gibi birtakım kıstaslar verginin matrahının be-
lirlenmesinde başvurulan özelliklerdir. Elektrikli araçların, elektrikli motosiklet ve 
mopedlerin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçların, % 50’den fazla engellilik 
oranı olan bireylerin taşıtlarının, karşılıklı olarak diplomatik misyonda kullanılan 
taşıtların vergiden muafiyet kapsamına dâhil edildiği görülmektedir. 

Taşıt vergisi indirimlerinin önemli bir kısmı karbon salınımı ile ilgilidir. Çevre 
kategorileri olarak düzenlenen listelere göre taşıtların diğer birçok Avrupa ülke-
sinde olduğu gibi motor standartlarına ve buna göre karbon salınımlarına göre 
taşıt vergisinden farklı yüzdelerde indirimlerden faydalanması söz konusudur. Ör-
neğin motor hacmi 74 kW (100 hp) güce kadar ve Euro 4 motor standartlarına 
karşılık gelen bir motosiklet ya da mopedin hesaplanan taşıt vergisi üzerinde % 
20 indirim uygulanmaktadır. Bununla birlikte en fazla 74 kW (100 hp) güce sa-
hip ve Euro 4 standartlarından daha yüksek motora sahip bir motosiklet ya da 
mopedin hesaplanan taşıt vergisi üzerinden % 60 indirim uygulanmaktadır. Aynı 
şekilde Euro 4 çevre standardına sahip otobüs, kamyon ve traktörler için % 20, 
aynı araçların Euro 5 ve Euro 6 standardına sahip olması durumunda ise % 50’lik 
bir vergi indirimi uygulaması söz konusu olmaktadır (minfin.bg). 

Emlak vergisinde olduğu gibi taşıt vergisi de aynı tarihler içinde iki eşit taksitte 
ödenir. İlk taksit ilgili yılda 30 Haziran’a kadar, ikinci taksit ise 31 Ekim’e kadar 
ödenir. Toplam tutarın 30 Nisan’a kadar ön ödeme şeklinde ödenmesi halinde 
ise vergi tutarının % 5’i nispetinde bir indirim uygulanır.

Ülkede uygulanan taşıt vergisi oranlarının belirlenmesinde en önemli kıstas araç-
ların ürettiği güçtür ve vergi buna göre maktu bir şekilde hesaplanmaktadır. İller 
bazında belediye meclislerince her yıl yeniden düzenlenen yönetmeliklerde farklı 
tutarlar belirlense de ülke genelinde en düşük vergi ve en yüksek vergi arasındaki 
fark çok fazla değildir. Halihazırda belediyelerin kW başına belirleyebileceği ka-
nuni tutar aralığı ise;

i) 55 kW’a kadar kW başına 0.34 Bulgar Levasından 1.20 Bulgar Levasına kadar, 
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ii) 55 kW ile 74 kW arasında kW başına 0.54 Bulgar Levasından 1.62 Bulgar 
Levasına kadar, 

iii) 74 kW ile 110 kW arasında kW başına 1.10 Bulgar Levasından 3.30 Bul-
gar Levasına kadar, 

iv) 110 kW ile 150 kW arasında kW başına 1.23 Bulgar Levasından 3.69 Bul-
gar Levasına kadar, 

v) 150 kW ile 245 kW arasında kW başına 1.60 Bulgar Levasından 4.80 Bul-
gar Levasına kadar, 

vi) 245 kW üstü taşıtlar için kW başına 2.10 Bulgar Levasından 6.30 Bulgar Le-
vasına kadar bir tutarın belirlenme yetkisi ilgili belediye meclisindedir. 

Bununla birlikte bu tutarlar hesaplanırken bir de yıl faktörü devreye girer ve 20 
yaşından büyük araçlar için hesaplanan tutar;

i) 1.1 ile, 15-20 yaş arasındaki araçlar için hesaplanan tutar 1 ile, 

ii) 10-15 yaş arasındaki araçlar için hesaplanan tutar 1.3 ile, 

iii) 5-10 yaş arasındaki araçlar için hesaplanan tutar 1.5 ile, 

iv) 5 yaşına kadar olan araçlar için hesaplanan tutar ise 2.3 katsayısı ile çarpılır. 

Devamında ise hesaplanan taşıt vergisi tutarı karbon salınımı fazla olan motordan 
düşük olan motor teknolojisine doğru azalan bir katsayı ile çarpılmaktadır (LTFA). 

Tablo 10’un (B) sütununda yer alan verilere göre 2015 yılı için 74 kW- 110 kW 
enerji (100-145 hp güç) aralığına sahip araçlar için en düşük vergi tutarının kW 
başına 1.11 Bulgar Levası olarak Rusçuk şehrinde uygulandığı görülmektedir. 
2016 yılında ise en düşük taşıt vergisi tutarı kW başına 1.13 Bulgar Levası ola-
rak Vidin’de uygulanmıştır. 2017 yılında ise halihazırda en düşük tutarı uygula-
yan Vidin ili belediye meclisi bu tutarı kW başına 1.08 Bulgar Levası olarak be-
lirlemiştir. Aynı dönemde bazı illerin bu tutarı yükselttiği görülürken bazı illerin 
ise düşürmeyi tercih ettiği ifade edilebilir. Bulgaristan’da bu dönemde 74 kW- 
110 kW enerji (100-145 hp güç) aralığına sahip araçlar için en yüksek taşıt ver-
gisi tutarının ise 2015, 2016 ve 2017 yılları için kW başına 1.54 Bulgar Levası 
olarak Burgaz ilinde uygulandığı görülmektedir. Bulgaristan genelinde bu aralıkta 
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alınacak taşıt vergisi ortalamaları ise 2015 ve 2016 yılları için kW başına 1.30 Bul-
gar Levası, 2017 yılında ise kW başına 1.31 Bulgar Levası olarak hesaplanmıştır. 

2.2.3. Lisans Vergisi

Lisans vergisi adı altında alınan bir diğer vergi, Yerel Vergi ve Harçlar Kanunu’na 
ekli 4 sayılı listede yer alan faaliyetlerden alınan bir vergidir. Bu listede sayılan fa-
aliyetlerden bazıları en fazla 20 yataklı konaklama işletmeciliği, restoranlar ve eğ-
lence mekânları işletmeciliği, 100 m²ye kadar perakende satış alanı işletmeciliği 
ve marangozluk, kuaförlük, ayakkabıcılık vb. gibi çeşitli hizmet alanlarıdır. Vergi-
nin mükellefi de bu alanlarda faaliyet gösteren kişilerdir. Bu vergi, listede sayılan 
faaliyetleri gerçekleştiren kişinin 2020 yılı için bir önceki yıl cirosu 50.000 Bul-
gar Levasını aşması halinde alınacak bir vergidir. Bu sınır aşılmadığı takdirde li-
sans vergisi hesaplanmaz. Hesaplanması durumunda ödenecek vergi ise bu alan-
larla ilgili ayrı ayrı belirlenen maktu tutarlardan oluşmaktadır. Yıl içinde dört eşit 
taksitte ödenen lisans vergisi, yılın ilk çeyreği için 31 Ocak’a kadar, ikinci çeyrek 
için 30 Nisan’a kadar, üçüncü çeyrek için 31 Temmuz’a kadar, dördüncü çeyrek 
için ise 31 Ekim’e kadar ödenmektedir. Kanuna göre bu verginin beyannamenin 
verilmesinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. İlgili yıl için vergi 
borcunun tamamının ilk taksit vadesinde ödenmesi durumunda ise toplam tutar 
üzerinden % 5 nispetinde bir indirim uygulanmaktadır (LTFA).

Tablo 10’un (C) sütununda yer alan verilere bakıldığında, lisans vergisinin 2015 
- 2017 yılları arasında ülke genelinde perakende satış alanı 100 m²yi aşmayan 
mükellefler ile ilgili, faaliyet gösterilen m² başına hesaplanacak ilgili tutarları yer 
almaktadır. Buna göre ülkenin gelişmiş ve nüfus bakımından daha kalabalık olan 
şehirlerinde bu verginin de diğer küçük şehirlere göre fazla tutarda alındığı gö-
rülür. Örneğin 2015 yılında en düşük tutarın Vidin ilinde m² başına 4.53 Bul-
gar Levası, 2016 ve 2017 yılında ise m² başına 4.61 Bulgar Levası olduğu gö-
rülmektedir. Ülke genelinde ise Sofya’nın başkent kısmında 2015, 2016 ve 2017 
yılı için m² başına alınan en yüksek maktu tutar 20 Bulgar Levasıdır. Sofya’dan 
sonra en yüksek tutarlar ise sırasıyla Varna, Burgaz, Eski Zağra, Rusçuk ve Filibe 
illerinde uygulanmaktadır. Sıralama üç yılda da aynı gerçekleşmiştir. Bulgaristan 
genelindeki ortalama ise 2015 yılında m² başına 10.24 Bulgar Levası, 2016 yı-
lında m² başına 10.28 Bulgar Levası ve 2017 yılında ise m² başına 10.36 Bulgar 
Levası olarak hesaplanmıştır.
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Tablo 10: 2015-2017 Yılları Arasında Bulgaristan’da İller Bazında Bazı Yerel Vergi Oranları

Taşınmaz Mülk 
Vergisi

‰

Taşıt Vergisi
(74-110 kW enerji)

kW/BGN

Perakendeciler için 
Yıllık Lisans Vergisi

(100m²ye kadar (m²/
BGN)

Mülk
Transfer Vergisi

‰

A B C D

İller 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Blagoevgrad 1.35 1.35 1.57 1.18 1.18 1.26 11.22 11.22 11.71 1.96 1.96 2.15

Burgaz 1.59 1.90 1.91 1.54 1.54 1.54 14.60 14.96 14.97 2.57 2.59 2.84

Varna 2.00 2.05 2.10 1.52 1.51 1.51 16.54 16.53 16.53 2.62 2.62 2.92

Veliko Tırnovo 2.22 2.22 2.31 1.50 1.50 1.51 12.02 12.03 12.05 2.60 2.60 2.64

Vidin 1.64 1.68 1.70 1.13 1.13 1.08 4.53 4.61 4.61 2.55 2.55 2.55

Vratsa 1.89 1.91 2.11 1.18 1.20 1.20 6.84 6.84 6.85 2.29 2.30 2.36

Gabrovo 1.55 1.75 1.75 1.15 1.28 1.28 8.29 8.87 8.87 2.15 2.21 2.21

Dobriç 1.46 1.48 1.54 1.48 1.48 1.49 8.70 8.70 8.70 2.92 2.92 2.92

Kırcaali 1.76 1.68 1.68 1.25 1.24 1.40 8.10 8.03 8.03 2.48 2.49 2.49

Köstendil 1.52 1.53 1.55 1.17 1.17 1.17 10.05 10.03 10.02 2.06 2.06 2.06

Loveç 2.04 2.19 2.23 1.27 1.27 1.27 10.40 10.40 10.40 2.30 2.30 2.30

Montana 1.68 1.68 1.68 1.15 1.15 1.14 5.12 5.12 5.11 2.42 2.42 2.42

Pazarcık 1.79 1.81 1.82 1.18 1.18 1.16 9.05 9.03 8.94 2.70 2.72 2.74

Pernik 1.87 1.87 1.87 1.36 1.36 1.36 9.88 9.87 9.87 2.08 2.09 2.09

Plevne 2.75 2.81 2.86 1.16 1.16 1.13 9.24 9.23 9.23 2.77 2.81 2.81

Filibe 1.79 1.79 1.90 1.53 1.42 1.42 13.12 13.02 13.04 2.42 2.42 2.50

Razgrad 2.01 2.02 2.02 1.37 1.37 1.37 9.15 9.16 9.16 2.51 2.51 2.51

Rusçuk 1.31 1.34 1.92 1.11 1.14 1.14 13.36 13.43 13.45 2.20 2.26 2.26

Silistre 1.67 1.74 1.74 1.29 1.27 1.27 7.95 7.95 7.96 2.31 2.31 2.31

Sliven 1.48 2.92 2.97 1.25 1.47 1.48 9.80 9.80 9.80 2.69 2.79 2.28

Smolyan 1.82 1.82 1.95 1.18 1.18 1.19 7.56 7.55 7.76 2.43 2.43 2.47

Sofya 
(başkent)

1.88 1.88 1.88 1.38 1.38 1.38 20.00 20.00 20.00 2.50 2.50 2.50

Sofya 1.95 2.01 2.20 1.17 1.20 1.21 8.87 8.96 10.73 2.54 2.54 2.54

Eski Zağra 1.43 1.43 1.45 1.39 1.39 1.39 13.76 13.78 13.81 2.26 2.26 2.26

Tırgovişte 1.38 1.42 1.42 1.36 1.39 1.39 8.88 9.04 9.04 2.23 2.24 2.24

Hasköy 1.90 1.90 1.90 1.40 1.38 1.37 12.65 12.60 12.58 2.51 2.51 2.51

Şumnu 1.73 1.77 1.83 1.38 1.44 1.40 8.97 8.95 8.93 2.60 2.66 2.66

Yambol 1.87 1.87 1.87 1.39 1.39 1.39 8.20 8.20 8.19 2.55 2.55 2.45

Bulgaristan 1.76 1.85 1.91 1.30 1.30 1.31 10.24 10.28 10.36 2.43 2.45 2.46

Kaynak: Nikolova vd., 2017:147; Nikolova vd., 2016:148; Nikolova vd., 2015:152’den faydalanılarak 
yazarlar tarafından hazırlanmıştır.
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2.2.4. Veraset Vergisi

Veraset vergisi, Yerel Vergi ve Harçlar Kanunu’nun 29 ve 43. maddeleri arasında 
düzenlenmiştir. Bu vergi, Bulgaristan vatandaşlarının yurt içinde ya da yurt dı-
şındaki mal varlığının ya da yabancı vatandaşların ülkesindeki mülklerinin veya 
mal varlığının vasiyet yoluyla mirasçıya intikal etmesi durumunda uygulanan bir 
vergidir. Hayatta kalan eş olması durumunda Veraset vergisinden muafiyet du-
rumu söz konusudur. Miras bırakılan tutarın 250.000 Bulgar Levasının üzerinde 
bir tutar olması durumunda ise miras bırakan kişinin kardeşleri ve çocukları için 
% 0.4 ile % 0.8 arasında, bunlar dışındaki kimseler için ise % 3.3 ile % 6.6’lık 
bir oranın uygulanması öngörülmüştür. 

İntikal vergisinde ise bağış yapan ve faydalanan ilişkisine göre oran % 0.4 ile % 
6.6 arasında her belediye meclisi tarafından ayrı ayrı belirlenebilir. Bu noktada 
hediye vergisi de aynı oranlar arasında belirlenmektedir. Bu vergilerde de eşler ve 
akrabalık ilişkisine göre muafiyetlerin uygulanması söz konusudur.

2.3. Diğer Vergiler

Çalışmada ayrı başlıklar halinde yer alan yerel vergiler dışında konaklama işlet-
meciliği faaliyetinde bulunan kimselerin mükellefi olduğu ve her gece için ilgili 
belediye meclisi kararıyla 0.20 Bulgar Levası ile 3.00 Bulgar Levası arasında be-
lirlenen tutarda oluşan bir turist vergisi de bulunmaktadır. Bununla birlikte taksi 
ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kimselerden alınan taksiyle yolcu ta-
şıma vergisi de yerel bir vergi olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi mükelleflerinin 
yıllık olarak ödemesi gereken tutar ise her ilin belediye meclisince en az 300, en 
fazla 1.000 Bulgar Levası olarak belirlenebilmektedir (minfin.bg).

Merkezi vergiler arasında yer alan vergilerden biri ise kumar faaliyetlerini organize 
eden kimselerin ödediği kumar faaliyetleri vergisidir. Söz konusu vergi Kurumlar 
Vergisi Kanunu içinde 219 ve 247. maddeler arasında düzenlenmiştir. Her türlü 
bahis oyunu, telefon ve diğer makineler aracılığı ile gerçekleştirilen kumar faali-
yetlerinin tamamı bu vergiye tabidir. Verginin oranı ise % 15’tir. Bu vergi kap-
samında faaliyete bağlı olarak farklı düzenlemelerle maktu olarak belirlenen tu-
tarlar da bulunmaktadır.

Kurumlar vergisi kanunu kapsamında alınan vergilerden bir diğeri ise gemi iş-
letme faaliyetinden alınan vergidir. Sigorta primleri üzerinden alınan vergi ise 
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Sigorta Primleri Vergisi Kanunu ile ayrıca düzenlenmiştir. Sigorta priminin si-
gortacı tarafından alınmış olması vergiyi doğuran olayı ortaya koymaktadır. Ver-
ginin mükellefi sigortacı olmakla birlikte vergi ödenen prim üzerinden % 2 ora-
nında hesaplanmaktadır. 

3. Bulgaristan Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi 

Bulgaristan’da toplanan vergi gelirleri içerisinde kişisel gelir vergisi ve kurumlar 
vergisi gibi dolaysız vergilerden elde edilen payın Avrupa Birliği ortalaması içeri-
sinde oldukça düşük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ülkede elde edilen toplam 
vergi gelirlerinin önemli bir bölümünü dolaylı vergiler oluşturmaktadır. Katma 
değer vergisi ise dolaylı vergiler içerisinde ülkede en fazla paya sahip olan vergi tü-
rüdür. Dolaylı vergiler aracılığı ile elde edilen vergi gelirlerinin toplam vergi gelir-
lerine oranı ise dolaysız vergilerin tam tersi olarak AB-28 ortalamasının üzerinde 
yer almaktadır. Dolaylı vergilerden elde edilen hasılatın toplam vergi gelirleri içe-
risindeki oranı yüksek olan ülkelerde vergi adaletinin zarar görme ihtimalinin de 
yüksek olduğu bilinmekle birlikte böyle toplumlarda vergi bilincinin de düşük 
olduğu görülmektedir (Çiçek ve Uğur, 2019: 292).

Bulgaristan’da uygulandığı iddia edilen şeffaf vergi politikasına rağmen mevcut 
sistemde bazı dezavantajların bulunduğu da bu alanda gerçekleştirilen birçok ça-
lışmada belirtilmektedir. Alontseva vd. (2020), farklı vergi türlerinin analizinden 
sonra Bulgaristan tarafından uygulanan vergi politikasının, devletin kalkınması 
üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu ifade etmektedir. Aslında bahsedilen dezavan-
tajlar dolaylı vergi yapısının özü ile ilgilidir. Dolaylı vergilerin, bireylerin gelir ve 
sermayelerini göz önünde bulundurmaksızın alınması, toplumdaki düşük gelirli 
sosyal gruplar için dolaylı vergilerin bir külfet haline gelmesi ve bununla birlikte 
vergilendirilebilir kapasite artsa bile dolaylı vergiler aracılığı ile toplanan vergi-
nin mevcut artışa oranla artmasının mümkün olmaması, diğer gelişmekte olan 
birçok ülkede olduğu gibi Bulgaristan vergi sisteminde de bulunan sorunlardan-
dır. Bu sorunların ortadan kalkması için öncelikle politika yapıcıların karar verir-
ken sistem içindeki sorunlu kısımları göz önünde bulundurmaları gerekmekte-
dir. Ülkenin vergi mevzuatının geliştirilip sistemleştirilmesi bu süreçte en önemli 
adım olarak görülmektedir. Bununla birlikte ülkenin diğer Avrupa Birliği ülke-
leri arasındaki rekabet gücü arttırılmalı, bunun için ise yerleşik ve yerleşik olma-
yan kimselere uygulanacak farklı vergi türleri şeffaf bir şekilde belirtilmelidir. Bu 
noktada yerleşik olmayanların ülkede yatırım için teşvik edilmesi gerekmektedir. 
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Rekabet edilebilirlik ve ekonomik istikrarın arttırılması için ülke içi vergilendir-
mede etkisi yüksek olmayan dolaysız vergi sisteminin de yeniden gözden geçirile-
rek geliştirilmesi gerekmektedir (Alontseva, Lavrishcheva ve Safranova, 2020, s. 7). 

Bulgaristan’da stopaj yoluyla alınan vergilerden farklı olarak ülkede kurumların 
ve bireylerin elde ettiği gelirler üzerinden alınan vergilerin oranının yıllar içinde 
çeşitli vergi reformları aracılığıyla azaltıldığı görülmektedir. Kurumlar vergisi ile 
birlikte kişisel gelir vergisi oranında da düzenleme yapılması ve bu kanaldan elde 
edilecek gelirlerin bir kısmından vazgeçilmesi diğer yandan ülkenin dolaylı vergi 
gelirlerine duyduğu güvenin göstergesi olarak da algılanabilir. Nitekim tüm Avrupa 
Birliği ülkeleri arasında dolaylı vergi gelirlerinin payının GSYH içinde en yüksek 
paya sahip olduğu ülke Bulgaristan’dır. Hem KDV hem de diğer tüketim vergi-
leri bu yüksek orana önemli bir katkı sağlamaktadır (Madzharova, 2011, ss. 6-7). 

Bulgaristan’da yapılan vergi sistemi düzenlemeleri sonrasında düz oranlı vergi uy-
gulamasına geçişin gelir vergisinde şeffaflığı arttırdığı ya da bununla birlikte daha 
kolay bir vergi idaresi yapısını sağladığı anlamına gelmemektedir. Gelirin vergilen-
dirilmesi işleminin ülkede basit ve tarafsız olduğu söylenememekle birlikte sabit 
oranın bazı unsurları kullanılsa da ülkede teorik bir sabit vergi sisteminin uygu-
landığı söylenemez (Kalchev, 2014, s. 33). Ülkede vergi oranlarının düşük olması 
ve bu doğrultuda birtakım avantajların sağlanması söz konusu olsa da Bulgaris-
tan’da süregelen önemli boyuttaki bir kayıt dışı ekonominin varlığından da söz 
etmek gerekir. Literatürde yer alan birçok çalışma ve rapora göre Bulgaristan’da 
ticari yatırımların önündeki en büyük engel kayıt dışı ekonominin varlığından 
kaynaklanmaktadır. Bu durum da doğrudan ülkenin ekonomik gelişimini engel-
leyen bir olgudur (Nonchev vd., 2011, s. 34). Bunun yanında Bulgaristan ge-
lir vergisi sisteminin tam olarak bir sabit/düz oranlı vergileme sistemi gibi algı-
lanmaması gerekir. Sistemin basit, anlaşılır, verimli ve adil olma gibi özelliklerin 
hiçbirini tam olarak taşımadığı bir ortamda mükelleflerde de vergiden kaçınma 
ve vergi kaçırma eğilimini arttırmaktadır. Ani değişen sisteme karşı mükelleflerin 
uyum sağlama sürecinin de ortaya hem maddi hem de zaman bakımından önemli 
bir kayıp çıkarttığı ifade edilebilir (Kalchev, 2014, s. 41).

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) tarafından 2003 yılında yayınlanan raporda Bulgaristan vergi 
sisteminin kolay anlaşılır, şeffaf ve istikrarlı bir sistem olması amacıyla yapılan 
değişikliklerin tam anlamıyla amacına uygunluk sağlamadığı ifade edilmektedir. 
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Gerekli açıklama ve bilgilendirmeler olmaksızın vergi uygulamalarında ve kural-
larda yapılan ani değişiklikler, bu kurallara uymakla yükümlü işletmeler ve mü-
kellefler ile sorumlu kurumlar arasında düşük bir güven düzeyine neden olmak-
tadır. Bu güven eksikliği ise firma stratejileri ve yatırım kararları üzerinde olumsuz 
etkileri ortaya çıkartarak vergi idaresi için de güvenlik ve öngörülebilirlik sorun-
larını ortaya çıkartır. Vergi düzenlemelerinde sıkça yapılan değişiklikler istikrar-
sızlığa yol açmaktadır. Yerel ve ulusal otoriteler arasında koordinasyon ve şeffaflık 
eksikliğiyle birlikte vergi idaresinin niteliklerinin de yetersizliği durumu söz ko-
nusudur. Mükellefler ve işletmelere göre bu faktörler ise ülkedeki vergi sistemi-
nin etkinliğini engelleyen temel faktörlerdendir. Her ne kadar Bulgaristan’da vergi 
yükümlülüğü yüksek olmasa da vergi sisteminin gerektirdiği şartlara uyum sağla-
yabilmenin maliyeti kayıt altındaki mükellefler ve yatırımcılar için daha fazla ol-
maktadır (Nonchev vd., 2011: 19-20). Ülkelerin vergilendirme tercihleri ve stra-
tejileri incelenmek suretiyle vergi yapılarının ve sistemin nasıl oluşturulduğuna 
dair gerçekleştirilen ve OECD ve AB üyesi ülkelerin vergilendirme alanında başa-
rılı uygulamalardan başarısız uygulamalara doğru gruplandırıldığı sınıflandırmada 
da Bulgaristan’ın A, B, C ve D gruplarından son sırada bulunan D grubu ülkeleri 
arasında yer aldığı görülmektedir (Arıkan ve Bahçe, 2011, s. 69-70).

Vergi sistemi yerel vergiler açısından değerlendirildiğinde de elde edilen gelirle-
rin çok düşük seviyelerde gerçekleştiği görülmektedir. Naydenov (2017), çalış-
masında Bulgaristan şehirlerinde uygulanan bazı yerel nispi ve maktu vergilerin 
2012 - 2015 yılları arasındaki değişimini incelemiş ve bu doğrultuda iller ve böl-
gelerarası vergi rekabetini değerlendirmiştir. Bu çerçevede yerel yönetim gelirleri-
nin yetersiz olduğu ve bununla birlikte yerel makamların merkezi sübvansiyonlara 
bağımlı hale geldiği belirtilmektedir. Merkezden yapılan mali düzenlemelerin ise 
Bulgaristan’da bölgelerarası vergi rekabetini sınırladığı ifade edilmektedir. Ayrıca 
ülkedeki yerel vergi gelirlerinin merkezi gelirler içinde çok az bir yer kapladığı ve 
mükellefler için bir yük oluşturmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla yüksek oranda 
olmayan yerel vergilerin doğrudan yatırımcıların iş kurma ya da kapatma kararları 
üzerindeki etkisi de bulunmamaktadır (Naydenov, 2017, s. 25).

Ülkeler arasındaki vergi rekabetinin, uygun bir vergi oranı tesis edilmesiyle bir-
likte vergi yükünün azaltılarak yeni mükelleflerin ülkeye çekilmesi ile doğrudan 
ilgili bir durumdur. 2004 ve 2007 yıllarında yeni eklenen üye ülkelerle birlikte 
Avrupa Birliği içerisindeki vergi rekabetinde de yeni bir süreç ortaya çıkmıştır. 
Yeni üyelerden önce % 35,5 olan kurumlar vergisi ortalama oranı günümüzde 
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% 27.3 e inmiş olması da bu durumun bir göstergesidir. Vergi rekabeti ile bir-
likte vergi oranları da düşmektedir. Bununla birlikte ise vergi gelirleri ve dolayı-
sıyla bütçe gelirlerinin azalması durumu söz konusudur. Avrupa Birliği’ne 2004 
ve 2007 yıllarında üye olan ülkelerle birlikte vergi rekabetindeki artış da hızlan-
mıştır. Bu ülkelerin bazılarının geçmişte SSCB (Litvanya, Letonya, Estonya) ve 
sosyalist ülkeler bloğunda (Poloya, Çekya, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan, Ma-
caristan, Romanya ve Bulgaristan) yer alıyor olması Avrupa Birliği içinde de en 
zayıf ekonomilere sahip ülkeler olmasının birer açıklaması olarak ifade edilebilir. 
Ancak düşük vergi oranları ile cazip yatırım koşulları sağlayan bu ülkelerin ço-
ğunun hala vasat bütçe/GSYH oranına sahip olduğu görülmektedir (Podviezko, 
Parfenova & Pugachev, 2019, s. 14).

Bulgaristan genelinde yürürlükte olan vergilerin rakamsal boyutu incelenmek is-
tendiğinde bu inceleme farklı sınıflandırmalar şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. 
Tablo 11’de de dolaylı ve dolaysız vergi yapısı, merkezi ve yerel vergi gelirleri, ser-
maye üzerinden, işgücü üzerinden ve tüketim üzerinden alınan vergi gelirleri ile 
ilgili bilgiler 2018 yılı özelinde yer almaktadır. 

Tablo 11: Türlerine Göre AB ve Bulgaristan’da Vergi Gelirleri (2018 / Milyon 
Euro)

AB 28 AB 19 Bulgaristan

Dolaysız Vergiler 2 136 953 1 537 168.3 3 392.1

Dolaylı Vergiler 2 166 715.4 1 532 526 8 530

Merkezi Hükümetin Vergi 
Gelirleri 3 268 925.3 2 046 755.6 11 319.6

Yerel Yönetimlerin Vergi 
Gelirleri 604 412 423 914 505.9

Sermaye Üzerinden Alınan 
Vergi Gelirleri 1 347 079  984 770  2 814

İşgücü Üzerinden Alınan Vergi 
Gelirleri 3 113 103 2 442 082  6 099

Tüketim Üzerinden Alınan 
Vergi Gelirleri 1 774 559 1 260 340  7 874

Kaynak: European Commission, Taxations and Customs Union. https://ec.europa.eu/taxation_customs/
business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en (e.t.:27.05.2020)

Bulgaristan’da elde edilen vergi gelirleri dolaylı vergiler bakımından incelendiğinde, 
Tablo 12’de de görülebileceği gibi 2006 - 2018 yılları arasında Avrupa Birliği üye 
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ülkeleriyle birlikte içinde Birleşik Krallık verilerinin de dâhil edildiği 28 ülke (AB-
28) ile Ekonomik ve Parasal Birliğe dâhil olan 19 (AB-19) Euro Bölgesi ülkesinin 
verilerine kıyasla Bulgaristan’da elde edilen dolaylı vergi gelirlerinin toplam vergi 
gelirleri içerisindeki oranının daha yüksek olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 12: Dolaylı Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (%)
Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AB28 34.8 34.6 33.7 33.8 34.8 35.0 35.0 34.9 35.1 35.3 35.0 34.8 34.7

AB19 33.6 33.3 32.4 32.4 33.0 33.0 32.9 32.7 33.0 33.1 32.9 32.7 32.7

Bulgaristan 56.1 51.1 55.3 53.1 54.9 54.4 56.1 54.9 52.6 53.8 53.4 51.6 50.8

Kaynak: European Commission, Taxations and Customs Union. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-
analysis-taxation/data-taxation_en (e.t.:27.05.2020)

Tablo 13’de ise 2006 - 2018 yılları arasında dolaylı vergilerin GSYH içindeki pa-
yını gösteren veriler yer almaktadır. Buna göre Bulgaristan’da elde edilen dolaylı 
vergilerin GSYH içindeki payı, AB-28 ve AB-19 ülkelerinde elde edilen dolaylı 
vergi gelirlerinin GSYH içindeki pay ortalamalarından daha yüksektir. Bu durum 
da bir önceki tabloda olduğu gibi Bulgaristan’da vergi adaleti bakımından geliş-
melerin AB geneline göre geriden seyrettiğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Tablo 13: Dolaylı Vergilerin GSYH İçindeki Payı (%)
Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AB28 13.2 13.2 12.8 12.6 13.0 13.2 13.4 13.5 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6

AB19 13.0 13.0 12.5 12.4 12.6 12.7 13.0 13.1 13.3 13.2 13.2 13.2 13.3

Bulgaristan 16.6 16.2 17.0 14.4 14.3 13.8 15.0 15.6 14.9 15.7 15.5 15.2 15.2

Kaynak: European Commission, Taxations and Customs Union. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-
analysis-taxation/data-taxation_en (e.t.:27.05.2020)

Bulgaristan’da dolaysız vergilerden elde edilen gelirlerin toplam vergi gelirleri içeri-
sindeki payına bakıldığında ise Tablo 14’te görülebileceği gibi 2006 - 2018 yılları 
arasında Avrupa Birliği üye ülkeleriyle birlikte içinde Birleşik Krallık verilerinin de 
dâhil edildiği 28 ülke (AB-28) ile Ekonomik ve Parasal Birliğe dâhil olan 19 (AB-
19) Euro Bölgesi ülkesinin verilerine göre oldukça düşük olduğu ifade edilebilir. 
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Tablo 14: Dolaysız Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (%)
Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AB28 34.8 35.4 35.3 33.5 33.2 33.3 33.5 33.9 33.8 34.1 34.1 34.2 34.3

AB19 31.8 32.6 32.7 31.1 30.8 31.2 31.7 32.1 31.8 32.1 32.2 32.5 32.8

Bulgaristan 16.9 24.5 20.6 20.3 19.5 19.1 18.4 18.8 19.9 19.3 20.0 20.3 20.2

Kaynak: European Commission, Taxations and Customs Union. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-
analysis-taxation/data-taxation_en (e.t.:27.05.2020)

Tablo 15’te ise dolaysız vergilerin GSYH içindeki payı aynı yıllar arasındaki verilerle 
yer almaktadır. Dolaysız vergilerin GSYH içindeki payı AB-28 ve AB-19 ülkelerine 
göre Bulgaristan’da oldukça düşük seyretmektedir. Bu durum da ülkede vergi ada-
leti ile ilgili çalışmaların yetersiz olduğunun göstergesi olarak ifade edilebilecektir.

Tablo 15: Dolaysız Vergilerin GSYH İçindeki Payı (%)
Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AB28 13.2 13.5 13.4 12.5 12.4 12.5 12.9 13.1 13.1 13.1 13.2 13.4 13.4

AB19 12.3 12.7 12.6 11.9 11.7 12.0 12.5 12.9 12.8 12.8 12.9 13.1 13.3

Bulgaristan 5.0 7.7 6.3 5.5 5.1 4.8 4.9 5.4 5.6 5.6 5.8 6.0 6.0

Kaynak: European Commission, Taxations and Customs Union. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/econom-
ic-analysis-taxation/data-taxation_en (e.t.:27.05.2020)

Ülkedeki vergi gelirlerinin Avrupa Birliği üye ülkeleriyle birlikte içinde Birleşik 
Krallık verilerinin de dâhil edildiği 28 ülkelik AB-28 grubu ve Ekonomik ve Pa-
rasal Birliğe dâhil olan Euro Bölgesindeki 19 (AB-19) üye ülkenin toplamı veri-
leri içinde oldukça düşük seviyede kaldığı gözlemlenebilir. Bu durumun ise her 
ne kadar birliğe giriş sürecinde vergi reformları yapılmış olsa da bu reformların 
vergi gelirlerini toplamada yetersiz olduğunun da bir göstergesi olarak ifade edi-
lebilir. Vergi adaletinin zayıf olmasının göstergelerinden biri ise ülkede tüketim 
üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri arasında yüksek pay tutmasıdır. 
Bulgaristan’da tüketim vergilerinden elde edilen gelir toplam vergilerinin yarısın-
dan fazladır. Tablo 16’da görülebileceği gibi bu oran her ne kadar son yıllarda 
azalış eğiliminde olsa da AB-28 ve AB-19 ortalamasına göre oldukça yukarıdadır. 
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Tablo 16: Tüketim Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (%)
Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AB28 28.3 28.2 27.8 27.9 28.9 29.1 28.8 28.6 28.6 28.8 28.7 28.5 28.5

AB19 27.4 27.1 26.8 26.8 27.6 27.6 27.1 26.9 27.0 27.0 27.1 27.0 26.9

Bulgaristan 54.3 49.6 53.7 51.0 52.7 52.5 53.1 51.9 49.7 50.3 50.5 48.6 46.9

Kaynak: European Commission, Taxations and Customs Union. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-
analysis-taxation/data-taxation_en (e.t.:27.05.2020)

Bulgaristan’da tüketim üzerinden alınan vergilerin GSYH içindeki payına bakıl-
dığında ise Tablo 17’de görülebileceği gibi bu pay AB-28 ve AB-19 ortalaması 
üzerindedir.

Tablo 17: Tüketim Üzerinden Alınan Vergilerin GSYH İçindeki Payı (%)
Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AB28 10.7 10.7 10.5 10.4 10.8 11.0 11.0 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.2

AB19 10.6 10.6 10.3 10.3 10.5 10.6 10.7 10.8 10.8 10.8 10.9 10.9 10.9

Bulgaristan 16.1 15.7 16.5 13.8 13.8 13.3 14.2 14.8 14.1 14.6 14.7 14.3 14.0

Kaynak: European Commission, Taxations and Customs Union. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-
analysis-taxation/data-taxation_en (e.t.:27.05.2020)

4. SONUÇ 

Bulgaristan’ın ekonomik ve siyasi yapısının yıllar içinde geçirdiği değişime bakıl-
dığında, ülkenin pek de uzun sayılmayacak bir zaman dilimi içerisinde katı bir 
planlı ekonomi yapısından piyasa ekonomisinin prensiplerinin belirlendiği bir eko-
nomiye geçiş yaptığı görülmektedir. Ülkede 1990 yılı itibariyle çok partili demok-
ratik rejime geçişle birlikte hızla piyasa ekonomisine geçiş süreci başlamıştır. Bu-
nunla birlikte ülkenin Avrupa Birliği üyeliğini hedefleyerek yönetim ve ekonomi 
yapısını yeniden yapılandırma süreci 2007 yılında birliğe tam üyelikle sonuçlan-
mıştır. Bu hızlı değişim sürecinde birçok kanunda yapılan uyumlaştırma vergi ka-
nunlarında ve sistemin genelinde de yapılmıştır. Özellikle ülkede son yapılan vergi 
reformlarına bakıldığında, yabancı yatırımları önemli ölçüde ülke sınırları içeri-
sine çekmeye yönelik vergi oranı uygulamalarının gerçekleştirildiği de görülmek-
tedir. Özellikle gelir ve kurumlar vergisinin Avrupa Birliği üyeleriyle birlikte Bir-
leşik Krallık verilerinin de dâhil edildiği AB-28 ülke grubu genelinde en düşük 
oran olması da bu durumun göstergelerinden birisidir. Bununla birlikte ülkede 
ekonomik anlamda dezavantajlı kabul edilen bölgeler için uygulanan teşviklerin 
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yanında yerleşik sayılmayan ve vergiyi doğuran olaya neden olan kurum ve kim-
selere de sağlanan teşvikler önem arz etmektedir. Ülkede piyasa ekonomisine geçiş 
süreci ve devamında art arda vergisel düzenlemelerin ve vergi reformu olarak kabul 
edilen yeniliklerin gerçekleştirilmesindeki temel amaç her ne kadar şeffaf, anlaşılır 
ve basit bir vergi sisteminin oluşturulması olsa da mevcut vergilerin oluşturduğu 
yapı bu gelişimin sağlanmasını geciktiren bir engel olarak kabul edilmesidir. Ge-
çiş süreci içinde sıkça değişen kanunlar ve uygulama kurallarının vergi sistemine 
olan güvenin sarsılmasına neden olması da bir diğer engel olarak görülmektedir. 
Bu engellerden bir diğeri ise kayıt dışı ekonomi payının çeşitli sektörlerde fazla 
olması ve ceza mekanizmasının ise güçlendirilmemiş olmasıdır. 

Bulgaristan vergi sistemi içerisinde vergi türlerinin yapısı da ülkedeki tüketimi 
azaltıcı etkisi ile birlikte ekonomik kalkınmayı engelleyici bir etkiye neden ol-
maktadır. Bu durumun nedenlerinden biri ise tüm vergi türleri içerisinde dolaylı 
vergilerin önemli bir yer tutuyor olmasıdır. Ülkenin toplam vergi gelirlerinin % 
50’sinden fazlası dolaylı vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte toplam 
vergi gelirleri içerisinde dolaysız vergi gelirlerinin payı % 20 civarındadır. Katma 
değer vergisi ise tüm vergi gelirleri ile birlikte dolaylı vergi gelirleri içerisinde de 
en önemli paya sahip olan vergi türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkede oran 
ve tutar belirleme yetkisinin belirli sınırlar içerisinde belediye meclislerine bırakıl-
dığı ve birçok teknik ve yasal düzenleme ile birlikte saydamlığı, anlaşılırlığı ve de-
vamında vergi bilincini arttırıcı etkileri bulunan yerel vergilerin toplam vergi ge-
lirleri içerisindeki payının ise son on yılda % 3 seviyesine ulaştığı görülmektedir.

Her ne kadar gelir ve kurumlar vergisinde Avrupa Birliği’nde en düşük oran-
lar Bulgaristan’da uygulansa da mükelleflerin vergi yüklerinde bir azalma söz ko-
nusu değildir. Kişisel gelir vergisi uygulamasında sabit oran düzenlemesinin de 
bu konuda gerçekleştirilen birçok araştırmada başarılı bulunmadığı görülmekte-
dir. Bununla birlikte gelir vergisi mükelleflerinin farklı gelir kalemleri üzerinden 
vergilendirilerek başkaca vergi türlerinden dolayı yüklerinin bulunması ve vergi-
lendirilecek gelirin tespitinde yaşanan güçlükler ise gelir vergisi müessesesini ba-
sitçe uygulanır halden uzaklaştırmıştır.

Ülkede gerek vergi sisteminde gerekse de kanunlarda değiştirilen birçok düzenle-
meden sonra günümüz şartlarında uygulanan Bulgaristan vergi sisteminin halen 
karmaşık ve anlaşılması güç bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Böyle bir du-
rum ise vergi mevzuatının doğru uygulanmasında bazı zorluklar çıkartmaktadır. 
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Ortaya konulan birçok vergisel avantaja rağmen uygulamadaki zorluklar ise yatı-
rımcıların ve mevcut mükelleflerin kararlarını etkileyecek nitelikte sonuçları ortaya 
çıkarmaktadır. Bu sonuçlar ekseninde vergi reformlarından önceki ve sonraki du-
rum incelendiğinde ise genel itibariyle vergi türleri bakımından, toplam vergi ge-
lirleri içerisinde istenen dağılıma gelinmediği de açık bir şekilde görülebilmektedir.
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VERGİ SİSTEMİ / TAX SYSTEM OF 
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 
Ahmet TEKİN1, İbrahim Cihan DEMİRKOL2

Abstract

People’s Republic of China has shown greater importance in the global political 
playground, day by day. This phenomenon is generally related to China’s high-
speed growth rates and economical transition. In this respect, understanding the 
changing economic-political atmosphere requires understanding the economic and 
administrative transformation in China. More specifically, these demands analyz-
ing the Chinese Tax System. For this purpose, in this study, the general charac-
teristics and infrastructure of Taxation in China analyzed with tax literature to 
contribute to the literature. In the Chinese tax system, central government and 
the local governments impose taxes, collect taxes with the legal framework of tax 
assignment system. In this economy with a large population and increasingly de-
manding public services, collecting taxes and spending them in the right places is 
an important issue. In order to express this importance, Chinese tax reforms were 
cited in this study. Furthermore, the negative impacts of tax reform and changing 
conditions for better tax system to achieve new social aims, discussed in this study.

Keywords: Tax Systems, Taxation, Tax System of People’s Republic of China.

1. GİRİŞ

Çin’in ekonomik kalkınması ile birlikte sahip olduğu önem, gün geçtikçe art-
maktadır. Ekonomik ve siyasal anlamda artan bu önemin etkileri, diğer alanlara 
da yayılarak tüm dünyada hissedilmektedir. Tüm dünyada etki yaratacak kadar 
önemli olan bu ülkenin vergi sistemi, kalkınma sürecinde olan ülkeler açısından 

1 Osmangazi University, atekin@ogu.edu.tr (ORCID: 0000-0002-6675-6500)
2 Osmangazi University, demirkolcihan12@gmail.com (ORCID: 0000-0003-2484-8711)
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önemli bir deneyim niteliğindedir. Bu amaçla çalışmamızda3, öncelikle Çin Halk 
Cumhuriyeti hakkında genel bilgiler verilecek, vergi reformu dönemine kadar ya-
şanan süreç özetlenecek, daha sonra günümüz mevzuat ve uygulamasının üzerinde 
etkiler bırakan 1994 reformlarından bahsedilecektir. Reformlardan sonra da Çin 
Vergi Sistemi üzerinde durulacaktır. 

Çin, resmi adıyla Çin Halk Cumhuriyeti (bundan sonra ÇHC), Doğu Asya (Uzak 
Doğu) bölgesinde yer alan bir ülkedir. Çin’in başkenti Pekin’dir ve resmi dil Man-
darin Çincesi’dir. 2018 yılı istatistikleri ile 1 milyar 395 milyon 380 bin’lik nü-
fusuyla dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkesidir (China Statistical Yearbook 
2019, 2019). Ülkede toplam 56 etnik grup vardır. Başlıca etnik gruplar; Han 
(1,15 milyar), Zhuang (15,5 milyon), Uygur (11 milyon), Mançu (10,6 milyon), 
Hui (8,6 milyon), Tujia (8 milyon), Miao (7,4 milyon), Yi (7,7 milyon), Moğol 
(5,8 milyon) ve Tibetli’dir (5,4 milyon) (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan-
lığı, 2020a). Yaklaşık 9,6 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsayan ülke, coğ-
rafi anlamda dünyanın en büyük üçüncü ülkesidir. Hemen hemen Doğu Asya 
bölgesinin karasal coğrafyasının tamamını işgal ederek, Dünya’nın kara alanının 
yaklaşık 14’de birini kaplar. Çin, coğrafi anlamda yalnızca Rusya ve Kanada ta-
rafından geçilmiş ve neredeyse tüm Avrupa kadar büyük bir coğrafyaya karşılık 
gelmektedir (Encyclopædia Britannica, 2020). Çin Komünist Partisi tarafından 
yönetilen devlet, 22eyalet4, beş özerk bölge, dört doğrudan yönetilen eyalet (Pe-
kin, Tianjin, Şangay ve Chongqing) ve Hong Kong ile Makao özel idari bölge-
lerine egemendir ve ayrıca Tayvan üzerinde tarihsel iddialara dayanan egemen-
lik talebinde bulunmaktadır. 1949’dan beri ayrı ve bağımsız bir yönetim altında 
olan Tayvan ve ÇHC arasında ihtilaflar bulunur. ÇHC’nin başkenti Pekin aynı 
zamanda ülkenin kültürel, ekonomik ve yönetim merkezidir. Şangay ülkenin ana 
sanayi şehridir; Hong Kong en önde gelen ticaret, finans merkezi ve limanıdır 
(Encyclopædia Britannica, 2020). 

Yüzyıllar boyunca Çin, dünyanın geri kalanını teknoloji, sanat ve bilimlerde ge-
ride bırakan önde gelen bir medeniyet olarak konumlanmıştır. Bu rolünü, sanayi 
devrimi yaşayan Batı medeniyetine kaybetmiş ve 19.yy’de Batılı güçler tarafından, 

3 Bu çalışmada Çin Halk Cumhuriyeti OECD üyesi olmadığı için veriler Çin ve diğer uluslararası 
kaynaklardan derlenmiştir.

4 Çin kaynakları, Tayvan’ı da Çin Halk Cumhuriyeti’nin yönetimi altında bir şehir gibi 
göstermekte, bu yüzden Çin’in yönetiminde olan eyaletlerin sayısını 23 eyalet olarak ifade 
etmektedir. Ancak uluslararası anlamda kabul bulan bir sınıflandırma olmadığı için, 
çalışmamızda Çin Halk Cumhuriyeti’nin yönetimi altında 22 eyalet esas alınmıştır. 
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bir yarı sömürge imparatorluğa dönüşmüştür. 1912’de başarısız bir Cumhuriyet 
deneyimi yaşanmış, daha sonra Japon işgali başlamıştır. Japonların 1945 yılında, 
Hiroşima ve Nagazaki’ye ABD tarafından atılan atom bombaları sebebiyle savaş-
tan çekilmesi ve resmi anlamda 2. Dünya Savaşı’nın son bulmasıyla, Japonya iş-
gal ettiği Çin topraklarından çekilmiş, bu durum Çin’de bir iktidar boşluğu oluş-
turmuştur. Milliyetçi Çin Partisi (bundan sonra ÇMP)5 ve Çin Komünist Partisi 
(bundan sonra ÇKP) arasında, Çin’in hâkimiyeti için bir iç savaş yaşanmıştır. 1949 
yılında ÇKP zafer ilan etmiş, Mao Zedong yönetimindeki ÇKP, Çin’de sosyalist 
ilkelere dayanan bir devlet kurmuştur. Mao iktidarı 1949-1978 yıllarını kapsa-
makta, bu dönem genel hatlarıyla sosyalist ilkelerin çeşitli derecelerde uygulandığı 
bir dönem olarak ifade edilmektedir. 1978’den sonra Mao’nun halefi Deng Xia-
oping ve iktidarı yönetmiş olan diğer liderler pazar odaklı bir ekonomik kalkın-
maya odaklanmıştır ve yaşanan liberal gelişmelerle Çin yatırım, tüketim ve yaşam 
standartlarında önemli ve istikrarlı bir büyüme yaşamıştır. Çin ekonomisi, mer-
kezi planlı sosyalist bir sistemden 1978‘den bu yana, daha pazar odaklı bir ekono-
miye geçiş yapmıştır. Çin resmi kaynakları, ülkenin ekonomi politiğini ‘‘Çin De-
ğerleri ile Sosyalizm’’ ve ‘‘Pazar Sosyalizmi’’ kavramlarıyla ifade etmektedir. Çin, 
2019 rakamlarıyla, 13 trilyon 608 milyar 152 milyon USD ile nominal anlamda 
ABD6’den sonra en büyük ikinci ekonomi iken (Worldbank, 2019), satın alma 
gücü paritesine göre (Purchasing Power Parity) 27 trilyon 804 milyar 953 mil-
yon ile birinci sırada yer almaktadır (IMF, 2020). Çin, dünyanın en hızlı büyü-
yen ekonomilerden biridir ve büyüme oranları 30 yılda ortalama %6 olarak ger-
çekleşmiştir (IMF, 2020). 2018 itibarıyla Çin’in özel sektörü GSYİH’nin %60’ını 
oluşturmakta (Xinhua, 2018), kentsel istihdamın %80’ini ve yeni işlerin %90’ını 
sağlamaktadır (Zitelmann, 2019). Dünya Bankası 2018 istatistiklerine göre, kişi 
başı gelir 9,770.847 USD’dir (World Bank, 2020). Bu durum, dünya kişi başı 
gelir sıralamasında 72. sırada yer bulmasına sebep olur (Wikipedia, 2020a). CIA 
ekonomi istatistiklerine göre, 6. en büyük doğrudan yatırım çeken ülke (CIA, 
2017a) ve 12. en büyük doğrudan yatırım ihraç eden ülkedir (CIA, 2017b). Bü-
tün bu özelliklerini destekler biçimde dünyanın en büyük ihracatçısı ve ikinci en 
büyük ithalatçısıdır (Barnett, 2013; Wikipedia, 2017).

5 ÇMP liderliğindeki hükümet, Tayvan adasına kaçmış ve Tayvan’da demokratik bir yönetim 
kurmuştur. 1996 yılına kadar bu ülkeyi, tek parti iktidarıyla yönetmiştir. Günümüzde, 
Tayvan 10 kadar ülke tarafından tanınmaktadır ve ‘‘Çin Cumhuriyeti’’ resmi adıyla varlığını 
sürdürmektedir.

6 ABD için bu rakam 20 trilyon 544 milyar 543 milyondur.
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Tablo 1: Temel Ekonomik Göstergelerin Oransal Payları (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Büyüme 10,6 9,55 7,86 7,76 7,42 7,04 6,84 6,94 6,75 6,10

İşsizlik 4,52 4,54 4,57 4,59 4,60 4,62 4,53 4,44 4,27 4,32

Enflasyon 6,88 8,07 2,33 2,16 1,03 0,00 1,04 4,23 3,49 1,58

Bütçe Dengesi/
GSMH 1,48 1,48 1,27 0,76 0,69 -0,87 -2,73 -4,0 - -

Cari İşlemler 
Dengesi/GSMH 3,90 1,80 2,52 1,54 2,25 2,75 1,8 1,58 0,18 0,95

Brüt Tasarruflar/
GSMH 51,32 49,23 48,66 47,37 47,61 45,51 44,47 44,95 44,5 -

Dış Borç Stoku/
GSYİH 12,12 13,96 13,37 15,50 16,94 12,08 12,76 14,12 14,4 -

Brüt Borç Stoku/
GSMH 33,92 33,77 34,39 37,04 39,96 41,43 44,16 46,07 49,0 54,3

Kaynak: Worldbank: World Development Indicators, Fiscal Monitor, IMF: World Economic Outlook.

Tablo 1’de Çin ekonomisinin genel özellikleri özetlenmiştir. Büyüme rakamları 
2010 ve 2019 yılları arasında %10,6’dan %6,10’a kadar düşmüş olmasına rağ-
men, IMF 2019 verilerine göre en çok büyüyen ekonomiler sıralamasında, çoğu 
yeni gelişen Afrika, Asya ülkeleri arasında Çin, 17. sıradadır (IMF, 2020). İşsiz-
lik oranları ise %5 oranının altında dalgalı seyretmiş, dönem boyunca hiç %4’ün 
altına düşmeyerek istikrarlı bir tablo oluşturmuştur. Dönem boyunca en yüksek 
enflasyon 2011 yılında %8,07, en düşük enflasyon oranı %0 olarak 2015 yılında 
gerçekleşmiştir. Bütçe dengesi ise 2015 yılından itibaren olumsuz bir tablo çize-
rek, bu yıldan sonra devlet bütçesinde açığın arttığını göstermektedir. Cari işlem-
ler dengesi, dönem içinde azalma trendine girmiş, ancak ülkenin ihracatçı yapısı 
dönem içinde devam ederek 2019 yılında %0,95 olarak gerçekleşmiştir. Tasarruf-
lar ise Çin ekonomisinin en pozitif ve en kendine özgü alanlarından biridir. Tab-
loya dahil edilen yıllarda %51’lik orandan 2018 itibariyle %44,5’e kadar gerileme 
görülse de, Dünya Bankası verilerine göre OECD ortalaması %22,5, Dünya or-
talaması az bir farkla % 25,28, Almanya %27,4, Fransa %23,2, Japonya %24,6, 
Güney Kore %34,2 olarak gerçekleşmiştir (World Bank, 2020). Bir çalışmaya 
göre bu denli yüksek gerçekleşen tasarrufların ardında hane halkları ve Çin’in sos-
yo-ekonomik yapısı yatmaktadır (Zhang, et al., 2018). Ayrıca Oktay, Çin eko-
nomik atılımının temel iç faktörlerinden biri olarak, tasarrufları ifade etmektedir 
(Oktay, 2017). Dış borç stoku ise yıllar içinde artmıştır. Brüt borç/GSMH ise 
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son yıllarda artarak, Çin ekonomisinin sorunlarından birini oluşturmuştur. Bü-
tün bu ekonomik tablo yanında siyasi muhalifler ve insan hakları grupları, Çin 
hükümetini -dini ve etnik azınlıkların bastırılması, sansür ve kitlesel gözetim ve 
1989’daki gibi protestolara sert biçimde engel olmak da dahil olmak üzere- yay-
gın insan hakları ihlallerinden ötürü eleştirmektedir. Ayrıca yükselen gelir dağı-
lımı eşitsizliği, Hong Kong’da süren protestolar ve çevre sorunları da Çin’in eko-
nomik başarılarını gölgelemektedir.

ÇHC’nin idari-politik altyapısı sosyalist tek parti iktidarı ile gerçekleşmektedir7. 
İktidardaki ÇKP 1921 yılında kurulmuştur ve 90 milyonu aşkın üyesi bulunur. 
ÇKP’nin Genel Sekreteri aynı zamanda Devlet Başkanı’dır. ÇKP kongreleri ülke 
yönetiminin temel yönelimini belirleyen önemli toplantılardır. ÇKP 19. Kong-
resi 18-24 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. ÇKP Kongreleri, 5 yılda 
bir düzenlenir. Söz konusu kongrelerde, yeni Politbüro Daimi Komitesi üyeleri 
ve 5 yıllık hedefler belirlenmekte, geçmiş dönemin muhasebesi yapılmaktadır, de-
mokratik bir sisteme sahip olmayan ilkede temel hukuki kaideler belirlenmekte-
dir. ÇHC Anayasası’na göre devletin merkez organları; ÇHC Devlet Başkanlığı, 
Devlet Konseyi, Merkezi Askeri Komisyon, Ulusal Halk Kongresi (UHK), Çin 
Halkının Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK), Yüksek Mahkeme ve Başsavcı-
lıktır. Devlet Konseyi (hükümet), devlet idaresinin ve yürütme erkinin en üst or-
ganıdır. Devlet Konseyi demokratik ülkelerde yer alan bir hükümet gibi hareket 
etmektedir. Devlet Konseyi 4 Başbakan Yardımcısı, 5 Konsey üyesi, 25 Bakan’dan 
oluşmakta ve başında Başbakan bulunmaktadır. Devlet Konseyi, idari mevzuata 
ilişkin yasama işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir. Başbakan, Devlet Başkanı ta-
rafından atanır ve görevinden azledilebilir. Devlet yönetiminin en yetkili organı 
ise, bir bakanlar kuruluna benzetilebilecek araç olarak, ÇKP Merkez Komitesi’ne 
bağlı olan Politbüro Daimi Komitesi’dir. Daimi Komite, Hükümetin de üzerinde 
bir kurum olup, ülkeyi ilgilendiren önemli konularda son söz sahibidir. Yedi üye-
den oluşan Daimi Komite’nin başkanı Devlet Başkanı Xi Jinping’dir. Başbakan 
da Komitenin üyeleri arasındadır. Ulusal Halk Kongresi (UHK) olarak adlandırı-
lan Meclis, geniş tabanlı temsile dayanmaktadır. Eyaletlerden, özerk bölgelerden, 
doğrudan merkeze bağlı eyaletlerden, özel idari bölgelerden ve silahlı kuvvetler-
den seçilen temsilcilerden oluşmaktadır. Üyeleri 5 yıllık dönemler için seçilmekte, 

7 Temsiliyet amacıyla, 8 resmi parti mevcuttur. Muhalefet partisi bulunmamaktadır. Bu 8 parti; 
Çin Kuomintang Devrimci Komitesi, Çin Demokratik Ligi, Demokratik Ulusal Yapılanma 
Derneği, Çin Demokrasiyi Geliştirme Derneği, Çin Köylüler ve İşçiler Demokratik Partisi, Çin 
Kamu Çıkarları Partisi ve Jiusan Derneği, Tayvan Demokratik Özyönetim Ligi’dir.
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siyasi partiler, kayıtlı kamu örgütleri ve bir araya gelen en az 11 UHK Üyesi yeni 
bir üyelik için aday önerebilmektedir. UHK yılda bir kez iki hafta süreyle Mart 
ayında toplanmaktadır. UHK’nin toplam 2980 (2018) üyesi bulunmaktadır (Tür-
kiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2020b).

Çin hukuk geleneği, dünyadaki en eski yasal geleneklerden biridir. Modern Çin 
hukukunun özü, Kara Avrupası tarzı medeni hukuk, sosyalist hukuk ve gelenek-
sel Çin yaklaşımlarına dayanmaktadır. Son dönemlerde yaşanan aşamalı reform-
larla hukuk sistemi batılılaşmaya başlamıştır. ÇHC’de idari sistem, 3 ayrı birimle 
ülkeyi, eyaletlere (province), ilçelere ve kasabalara bölmektedir. Ülke anayasal ba-
kımdan, doğrudan Merkezi Yönetim altındaki eyaletlere, özerk bölgelere ve be-
lediyelere ayrılmıştır. Bu hiyerarşinin altında eyalet veya özerk bir bölgeye bağlı, 
ilçeler, özerk ilçeler ve / veya şehirler yer alır. Bu sıralamanın en altında ise, bir 
ilçe veya özerk bir ilçe kasabalara, ulusal azınlık kasabalarına ve/veya köylere bö-
lünmüştür (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2020).

2. ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN 1994 ÖNCESİ 
VERGİLEME TARİHİ

ÇHC’de vergileme alanında yaşanan reformlar 5 döneme ayrılmaktadır. Bunlar 
aşağıda sıralanmıştır:

İlk reform, 1950: Bu reform, Yeni Çin’in kuruluşunun başında gerçekleşmiştir. 
Eski vergi sisteminin serbestleştirilmiş ve eski vergi sisteminin düzenlenmesi üze-
rine kurulan deneyimlere dayanarak yeni bir vergi sistemi kurulmuştur.

İkinci reform, 1958: Önemli değişiklikler, vergi sisteminin Çin içindeki sosyaliz-
min dönüşümü ve ekonomik yönetim sisteminin reformundan kaynaklanan yeni 
ortamın ihtiyaçlarını karşılamak için basitleştirilmesini içermiştir.

Üçüncü reform, 1973: Bu reformda, Kültür Devrimi’nden sonra vergi sisteminin 
daha da basitleştirilmiştir.

Dördüncü reform, 1984: Ana bileşenler, yeni geliştirilen planlı sosyalist piyasa eko-
nomik sisteminin ihtiyaçlarına yanıt olarak, kamu iktisadi teşebbüslerinin (SOE) 
karları üzerinden vergi alınmasını ve tüm sanayi ve ticari vergi sisteminin refor-
munu içermiştir.
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Beşinci reform, 1994: Yine, sosyalist piyasa ekonomisinin kurulmasının bir sonucu 
olarak, tüm endüstriyel ve ticari vergi sistemi yeniden düzenlenmiştir (Develop-
ment Of China’s Tax System, 2020).

3. ÇHC VERGİ REFORMU: ARKAPLAN VE SONUÇLARI

Çin’in ‘’Vergi Tahsisi Reformu’’8, Çin hükümeti tarafından 1992 yılında başlatı-
lan, 1993 yılında hazırlanıp kamuoyuna ilan edilen ve nihayetinde 1994 yılında 
uygulanan bir maliye ve vergi sistemi reformudur. Çin’in mali sisteminin sosya-
list planlı bir ekonomiden piyasa ekonomisine geçişinde önemli bir aşama olarak 
görülen, ‘’merkezi ve yerel yönetimler’’ arasındaki Vergi Tahsisi Reformu’nun te-
mel amacı, 1980’lerin sonundan bu yana ÇHC’de yaşanan bütçe açığı sorununu 
çözmektir. Reformun getirdiği sonuçlar üzerine farklı itirazlar ve analizler olma-
sına rağmen, Çin ekonomisinin son dönemlerde yaşanan başarısını destekleyen 
bir proje olduğu açıkça kabul edilir. Ancak reform sonrasında yerel mali idarelerin 
borç krizi sorununa yaşadıkları de unutulmamalıdır (Cissy Zhou; Amanda Lee, 
2019; Weinland, 2019; Zhou, 2013; Meng, 2012; Jiang & Xu, 2014).

Mart 2018’de, Devlet Konseyi’nin Ulusal Halk Kongresi tarafından kabul edilen 
kurumsal reform planı ile birlikte, eyalet ve yerel vergi kurumlarını birleştirilmiş-
tir. Böylelikle ‘’Vergi Tahsisi Reformu’’ ortadan kalkmıştır. Ancak sonuçların ve 
yeni dönemin nasıl şekilleneceği hususunda belirsizlikler mevcuttur (Wingender, 
2018). 1978’de başlayan dışarı açılma sürecinde, ÇHC planlı ekonomik sistemi 
dönüştürerek, yavaş ve temkinli adımlarla serbest piyasacı reformlar uygulamış-
tır. Bu reformları destekler biçimde, sosyal ve ekonomik alanlarda ademi merke-
ziyetçi, yerele önem veren, mali yönetim üzerindeki çeşitli yetkilerin merkezîleşti-
rilmesi süreci başlatılmıştır. Bu süreçte yerel mali yönetimlere, bağımsız bütçeleme 
hakları ve bir derecede finansal özerklikleri tanınmıştır. Örneğin, yerel yönetim-
ler merkezi hükümet müdahalesi olmadan bütçe harcamalarını belirleyebildikleri 
bir serbestiye kavuşmuşturlar. 1994 mali reformundan önce, hükümet gelirleri 
üç kategoriye ayırmaktaydı: merkezi gelirler, yerel gelirler ve paylaşılan gelirler. 
Bu dönemde, merkezi hükümet ciddi bir borç krizi yaşamıştır ve hatta yerel yö-
netimlerden borç almak durumunda kalmıştır. Bu yerel yönetimlerin başat ola-
rak bütçeleme serbestisi altında olduğu dönemde, kamu gelirinin gayri safi milli 

8 Çin’e dair yazılmış uluslararası vergi hukuku literatüründe bu reform, İngilizce olarak ‘’Tax-
Sharing Reform’’ olarak ifade edilmektedir. Basitçe, bu reform, merkez ve yerel idareler 
arasındaki mali görevlerin paylaşımını şekillendiren bir uygulama olarak ifade edilebilir.
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hasılaya ve merkezi hükümetin mali gelirinin toplam kamu gelire oranı, hızlı bir 
şekilde düşerek ulusal savunma ve altyapı yatırımlarının inşası için fon eksikliği 
sorununa yol açmıştır. 1994’teki vergi reformundan önce, merkezi hükümet mali 
gelirlerin sadece % 22’sini alırken, yerel yönetimler geri kalan %78’i almakta idi 
(Wikipedia, 2020b)9. 25 Aralık 1993 tarihinde Devlet Konseyi tarafından yayın-
lanan ‘’Vergi Tahsisine Dayanan Finansal Yönetim Sisteminin Uygulanmasına 
İlişkin Karar” belgesi ile birlikte reformun 1 Ocak 1994’de bütün ülke sathında 
uygulanması süreci başlamıştır. Bu süreçte, merkezi otoritenin ve yerel idarelerin 
mali yetkileri kesin biçimde dağıtılmıştır. Örneğin, merkezi hükümet temel ola-
rak ulusal güvenlik, diplomasi, merkezi devlet organlarının işleyişi, ulusal ekono-
mik yapının belirlenmesi, bölgesel gelişmelerle koordinasyon, makroekonomik 
politikaların uygulanması ve doğrudan merkez tarafından yönetilen işletmelerin 
gerektirdiği fonlara dair mali yetkiler konusunda sorumluydu. Yerel yönetimler 
esas olarak kendi siyasi organlarının işleyişi, ekonomik gelişmeleri için harcama-
lar konusunda sorumluluğa sahipti (Wikipedia, 2020b).

Yapılan reformda, merkezi yönetim harcamaları aşağıda sıralanmıştır: savunma 
harcamaları, silahlı polislere dair harcamalar, dışişleri harcamaları, merkezi idari 
ücretler, altyapılara merkezi sermaye yatırımları, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafın-
dan başlatılan yeni ürün denemesi ve teknik dönüşüm fonları, jeolojik araştırma üc-
retleri, merkezi hükümet tarafından düzenlenen tarımsal harcamalar, merkezi hü-
kümet tarafından üstlenilen iç ve dış borçların borç servis giderleri ve kültür, eğitim, 
sağlık, bilim vb. harcamalar. Diğer yandan, yerel yönetimler; yerel idari yönetim 
ücretlerini, kamu güvenlik harcamalarını, silahlı polis fonlarının bir kısmını, milis 
geliştirme harcamalarını, yerel altyapı yatırımını, teknolojik dönüşüm fonlarını ve 
yerel işletmeler tarafından başlatılan yeni ürün denemelerini, tarım harcamalarını, 
kentsel bakım ve inşaat fonları ve yerel kültür, eğitim ve sağlık vb. harcamaları üst-
lenmiştir (Wikipedia, 2020b).

9 Wikipedia İngilizce sayfasında kaynaksız olarak verilen bu bilgiler, sayfanın Çince 
versiyonunda kaynaklandırılmıştır. Bu veriler çalışmamızda, başka çalışma ve verilerle 
onaylandığı için aktarılmıştır.
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Tablo 2: Vergilerin Merkezi ve Yerel İdare Ayrımı

Merkezi Vergiler Yerel Vergiler Paylaşılan Vergiler

Merkezi 
Hükümet

Yerel 
Hükümet

Gümrük Tarifeleri İşletme vergisi 
(bankalar, 
demiryolları ve 
sigorta şirketleri)

Katma değer 
vergisi

(%75) (% 25)

Merkezi işletmelerin 
gelir vergisi

Yerel işletmelerden 
gelir vergisi

Hisse senedi 
işlemleri vergisi 

(% 50) (% 50)

Demiryolları, bankalar 
ve sigortalardan 
elde edilen gelirlerin 
vergisi10

Kişisel gelir vergisi Açık deniz 
petrol kaynak 

vergisi 
dışındaki 

kaynak vergisi: 
çoğunlukla 

yerel

Merkezi 
hükümet 
daha az 
pay alır

Yerel 
hükümet 

payın 
çoğunluğu 

alır

Kurumlar vergisi Arazi ve emlak 
satışlarında sermaye 
kazancı vergisi

Elde edilen finansal 
kuruluşlardan elde 
edilen gelirlerin gelir 
vergisi

Emlak vergisi

Çin Halk Bankası’ndan 
işletme lisansları

Pul vergisi

Tüketim Vergisi

Açık deniz petrol 
kaynak vergileri

Kaynak: State Taxation Administration of the People’s Republic of China

Reformlar10 sadece kamu maliyesi alanında fonların merkez ve yerel idareler arasında 
nasıl aktarılacağı ve görevlerin biçimi kapsamında kalmamıştır. Ayrıca 1950’ler 
sonrası sosyalist dönemde koyulan ve artık liberal politikalarla bağdaşmayan vergi 
konularında da önemli değişikliklere gidilmiştir. Buna göre, 1994’teki vergi tahsisi 
reformu, merkezi hükümet için toplanılan vergiyi, yerel idareler tarafından topla-
nılan vergiyi ve paylaşılan11 vergiyi yeniden sınıflandırmıştır. Bu anlamda, ulusal 

10 Eskiden ayrı bir vergi türü olan bu vergi günümüzde kurumlar vergisi kapsamında yer alır.
11 Paylaşılan vergi kavramında ifade edilen, kamu geliri hasılatının yerel ve merkezi idare 

arasında paylaşılmasıdır. 
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çıkarları korumak ve makroekonomik düzenlemeleri uygulama amacını taşıyan 
vergiler merkezi vergiler olarak sınıflandırılmıştır. Ekonomik kalkınma ile doğru-
dan ilgili vergiler, paylaşılan vergiler olarak sınıflandırılmaktadır. Son olarak, ye-
rel tahsilat ve yönetime uygun vergiler yerel vergi olarak sınıflandırılır (Wikipedia, 
2020b).12 Çin’in 1994 vergi reformu, Çin’in planlı ekonomiden piyasa ekonomi-
sine uzanan mali sisteminde önemli bir adım olmuştur. Vergi reformu, yerel yöne-
timin mali ve vergilendirme sisteminin yarattığı sorunları azaltmış ve ulusal kamu 
gelirlerini hızla arttırmıştır. Reform tedbirlerinin resmi olarak ilk kez uygulandığı 
1994 yılında, merkezi yönetim geliri %203,5 oranında benzeri görülmemiş bir 
büyüme sağlamıştır. Ulusal gelirin artmasına dayanarak, merkezi hükümetin top-
lam mali gelir içindeki payı da keskin bir büyüme kaydetmiştir. Reform, merkezi 
hükümetin mali gelirinin ve makroekonomik politikaların kontrol kapasitesinin 
kurumsal düzeyden istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlamıştır. Mali gelirlerin 
hızla büyümesi, altyapı inşası için gereken fonları sağlamıştır. 1994’teki vergi re-
formu, yerel yönetimlerin mali reformlara ve vergi reformlarına katılma hevesini 
harekete geçirmiş ve yerel yönetimler arasında mali gelir için ekonomik rekabeti 
arttırmıştır. Vergi tahsisi reformunun uygulanmasıyla, bölgeler arasındaki finan-
sal kaynaklardaki eşitsizliği hafifletmek için bir transfer ödeme sistemi oluşturul-
muştur (Wikipedia, 2020b). Ancak Zhu, çalışmasında yaratılan bu sistemin, ida-
reler arasındaki ilişkiyi karmaşıklaştırdığını ifade etmiştir (Zhu, 2007). Bu vergi 
reformu merkezi yönetim gelirini önemli ölçüde artırmıştır, ancak mali açıklar so-
runu devam etmiştir, bu da merkezi ve yerel mali harcamalar arasında bir denge-
sizliğe ve Çin’in merkezi hükümeti ile yerel yönetimler arasındaki ilişkinin bozul-
masına neden olmuştur. Vergi tahsis sisteminin uygulanması sonucunda, merkezi 
hükümet mali gücün yaklaşık %60’ını elde ederken, çok sayıda kamu hizmeti ve 
yatırımı yerel yönetime devredilmiştir. Bu durumda kronik bir yerel mali idare-
ler borç sorununa yol açmıştır. Örneğin sosyal güvenlik meseleleri yerel idarelere 
aktarılmış ancak bu kamu hizmeti için yeterli kaynak bulamayan yerel idareler, 
önemli mali kısıtlar yaşamıştır (Wikipedia, 2020b).

12 Merkezi verginin, paylaşılan verginin ve yerel verginin yasama yetkisi, ulusal hukuki birliği 
sağlamak ve birleşik bir ulusal pazar ve işletmeler için adil bir rekabet ortamı sağlamak için 
merkezi hükümet tarafından merkezi biçimde gerçekleşmektedir. Yani, ÇHC’de merkezin 
yasama iradesi, hukukun belirleyicisidir.
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Şekil 1: GSMH ve Vergi Gelirleri Artışı (%)

Kaynak: National Bureau of Statistics of China

Reform sonrası dönemde, yerel idarelere yüklenen fiillerin boyutu arttıkça merkezi 
hükümetin, yerel idarelere aktardığı fon miktarı da artmıştır. 2019 tarihli bir ha-
bere göre, ÇHC yönetimi, yerel yönetimlere ülkenin katma değer vergisi (KDV) 
gelirinin yüzde 50’sini veren bir hüküm yaratılacağını ve aynı zamanda yavaşça 
satış vergilerinden ek gelirin aktarılacağı ifade edilmiştir (Jun, 2019). Brean’a göre 
1994 vergi reformu 3 amaca hizmet etmiştir: ‘’kamu kaynağına duyulan ihtiyaç, 
yeni ademi merkezileşmiş ekonomik düzene uygun mali yapıların sisteme adapte 
edilmesi, yerel ve mali idareler arasındaki mali sorunları çözmek’’ (Brean, 1998). 
Reformların yerel ve merkezi idare arasındaki görevlerin anayasal kısıtlar olma-
dıkça, merkezi idarenin kuralsızca belirleyebileceği, merkezi ve paylaşılan vergi-
lerde yüksek vergi kayıp kaçakları olduğu ve ÇHC’nin bazı eyaletlere eşitsiz taviz-
ler sunduğu üzerine eleştiriler bulunmaktadır (Lee, 2000). Erken bir çalışmada, 
sosyalist pazar ekonomisinin işlerliği için reformun gerekli olduğu ancak bazı açı-
lardan gelen reformun eksiklikleri olduğu, ifade edilirken (Shu-ki & Yuk-shing, 
1994); başka bir erken çalışmada önemli olan konunun, hükümetin açık, bağ-
layıcı, pazarlık edilebilir ve öngörülebilir bir temelde merkezi-yerel mali ilişkiler 
kurmak için gerekli olan fazla kurumsal değişiklik yapma isteği ve yeteneğine sa-
hip olup olmaması olarak vurgulanmıştır (Wang, 1997).

4. ÇİN HALK CUMHURİYETİ VERGİ İDARESİ

Çin Vergi İdaresi, devlet bürokrasisinde Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalış-
maktadır. Vergilerin tahakkuk ve tahsilatı ise ‘’Devlet Vergi İdaresi’’ tarafından 
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yürütülmektedir. 1979 sonrası başlayan liberal reformlar dönemi, kamu maliyesi 
alanında 1994 yılında çeşitli kanuni düzenlemelerle vergileme alanında liberal ve 
merkeziyetçi reformlarla kendini göstermektedir. Bu dönemde yaşanan değişik-
likler günümüz Çin Vergi Sistemi’nin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu 
bölümde 1994 reformunun getirdiği yenilikler kapsamında Çin Vergi İdaresinin 
temel hukuki ve idari çerçevesini oluşturduğu ifade edilecektir.

1994 vergi reformu öncesinde, ÇHC’de vergiler, merkezi ve yerel idareler arasında 
çeşitli hesaplama yöntemleri dahilinde gelir dağıtımına dayanan uygulamalara ve 
bunun yanında belirli vergilerin belirli idarelerce toplandığı (vergi tahsisine daya-
nan) bir sisteme sahipti (Brondolo & Zhang, 2016). Bu sistem kapsamında kul-
lanılan karmaşık hesaplama formülleri, sistemin işlerliğini kısıtlamaktaydı. Hem 
toplam vergi geliri hem de merkezi yönetimin toplam vergi geliri payını artır-
mak için, hükümet 1994 yılında yeni bir gelir sistemi uygulaması başlatmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda karmaşık tahsis hesaplama yöntemlerini kaldırmış ve bun-
ların yerine merkezi ve yerel yönetimler için daha şeffaf bir vergi tahsis düzenle-
mesi getirmiştir. Merkezi idareye, tüketim vergileri (Damga Vergisi, Tapu Vergisi, 
Arazi KDV’si, Emlak Vergisi, Kaynak Vergisi), gümrük vergileri, KDV ve tüke-
tim vergileri üzerindeki uluslararası ticaretle ilgili vergilerden elde edilen bütün 
vergi gelirleri tahsis edilmiştir. Paylaşılan vergiler arasında dahilde KDV13 (yüzde 
75 merkez, yüzde 25 yerel), Kurumlar Vergisi (yüzde 60 merkez, yüzde 40 yerel) 
ve Kişisel Gelir Vergisi (yüzde 60 merkez, yüzde 40 yerel) tahsis edilmiştir. Kalan 
diğer vergiler, hizmetlere ilişkin iş devir vergisi, sosyal güvenlik primleri ve gayri-
menkul işlemlerinden hesaplanan damga vergileri de dahil olmak üzere yerel yö-
netimlere tahsis edilmiştir (Brondolo & Zhang, 2016). 

Kanunsuz vergi olmaz ilkesi ÇHC’de de karşılığını bulmuştur. Çin Halk Cumhu-
riyeti Anayasası md. 56 ‘’Yasalar uyarınca, vergi ödemek Çin Halk Cumhuriyeti 
vatandaşlarının görevidir’’ hükmüne sahiptir (Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası). 
Anayasal bu hüküm doğrultusunda, vergi yasalarını veya vergi politikasını formüle 
etme yetkisine sahip devlet organları arasında Ulusal Halk Kongresi ve Daimi Ko-
mite, Devlet Konseyi, Maliye Bakanlığı, Devlet Vergi İdaresi, Devlet Konseyi Ta-
rife ve Sınıflandırma Komitesi ve Gümrükler Genel İdaresi yer alır. Vergi kanun-
ları, Ulusal Halk Kongresi veya Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından 
yürürlüğe konmaktadır. Örneğin Çin Halk Cumhuriyeti’nin Bireysel Gelir Vergisi 
Kanunu, Ulusal Halk Kongresi tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti Vergi Toplama 

13 Çin Vergi Sistemi’nde dahilde ve ithalde KDV uygulaması bulunur. 
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ve İdare Kanunu Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi yürürlüğe konmuştur. 
Vergilendirmeye ilişkin idari düzenlemeler ve kurallar, Devlet Konseyi tarafından 
düzenlenir. Örneğin Çin Halk Cumhuriyeti Vergi Toplama ve İdare Kanunu’nun 
Uygulanmasına İlişkin Ayrıntılı Kurallar, Bireysel Gelir Vergisi Yasası’nın Uygu-
lanmasına İlişkin Ayrıntılı Yönetmelikler vb. Devlet Konseyi’nin düzenlediği hu-
kuki metinlerdir. Vergi kanunlarının oluşturulmasında dört adımı izlenmektedir: 
Taslak hazırlama, inceleme, oylama ve ilan. Vergilemeye dair idari düzenlemele-
rin ve kuralların oluşturulması için dört adım şunlardır: planlama, taslak hazır-
lama, doğrulama ve ilan. Yukarıda belirtilen dört adım yasa, yönetmelik ve ku-
rallara uygun olarak gerçekleşmektedir (Taxation in China, 2020).

1994 Reformu vergi yasaları konusunda da önemli değişiklikler yaratmıştır. Re-
form öncesinde vergi yasaları, mükellefler arası eşitsizlik (farklı vergi mükellefle-
rine ve işlemlerine uygulanan farklı muameleler), verimsizlik (bazı yatırım türle-
rini diğerleri lehinde teşvik eden oran yapısı) ve idari karmaşıklık (vergi, oran ve 
matrahların çokluğu) gibi birçok soruna sahipti. Bu sorunları ortadan kaldırmak 
için, vergi gelirleri arasında önemli yekûn tutan vergiler 1 Ocak 1994’de ve son-
raki yıllarda reformlarla kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmıştır. 1994’deki 
(ve sonraki yıllarda) vergi reformları, vergi sayısını azaltarak ve birçok harç, re-
sim vb.yi vergiye dönüştürerek vergi sistemini büyük ölçüde basitleştirmiştir. Bu 
reformlar sonrasında Çin’in 1990’ların başında 35 farklı vergisi bulunurken, bu-
gün bu sayı 18’e düşmüştür. Bu basitleştirme hem Devlet Vergi İdaresi için yö-
netim maliyetlerini düşürmüş hem de vergi mükellefleri için uyum maliyetlerini 
azaltmıştır (Ma, 2018). Bu idari sistem altında bir diğer önemli kanun 1992’de 
yürürlüğe giren Vergi Tahsilatının İdaresi Hakkında Kanun’dur (genellikle Vergi 
Tahsilat Kanunu olarak adlandırılır). Bu yasa Devlet Vergi İdaresinin yönetsel ka-
rarlarında bağlayıcı bir öneme haizdir (Brondolo & Zhang, 2016).

5. ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN VERGİ SİSTEMİ

ÇHC’de 18 adet vergi bulunmaktadır. Vergileri gelir vergileri (Bireysel Gelir Ver-
gisi, Kurumlar Gelir Vergisi), ciro vergileri (Katma Değer Vergisi, Tüketim Vergisi), 
gayrimenkul vergileri (Arazi Kullanım Vergileri, Emlak Vergisi, Kent ve İlçe Arazi 
Kullanım Vergisi vb.) olarak sınıflandırabiliriz. ÇHC’ye dair literatürde ise bunlar 
3 kategoriye ayrılmaktadırlar. Dolayısıyla çalışmamızda bu sınıflandırma tipi kul-
lanılacaktır. Şekil 2’de toplam vergi gelirlerinin ülkenin GSMH’sine oranı ifade 
edilmiştir. Karşılaştırmada gelişmiş ekonomiler ele alınmıştır. Şekilde görüleceği 
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üzere OECD ortalaması %34,3 iken Çin’de bu oran %15,5 olarak gerçekleşmiş-
tir. Şekilde yer alan ABD oranı %24,3 iken, bu onu OECD sıralamasında sondan 
beşinci sıraya yerleştirmektedir. En düşük orana sahip olan ülke Meksika %16,1 
iken (OECD, 2019), Fransa %46,1 ile en yüksek orana sahiptir. Bu durum göz 
önüne alındığında, ÇHC’nin vergi gelirlerinin ekonomik büyüklüğüne göre ol-
dukça düşük olduğu ifade edilebilir. 

Şekil 2: Çin’de ve Bazı OECD Ülkelerinde 2018 yılında bir Vergi / GSMH oranı

Kaynak: OECD, 2020

ÇHC’de vergileri sınıflandırmak üzere 3 gruba ayrılır. Bunlardan ilk grup Mal 
ve Hizmet Vergileri’dir. Bunlar: KDV, Tüketim Vergisi, Ticari Vergi14, Taşıt Alım 
Vergisi ve Gümrük Vergisi’nden oluşmaktadır. İkinci grup Gelir Üzerinden Alı-
nan Vergilerden oluşur. Kurumlar Vergisi ve Bireysel Gelir Vergisi bunlara dahil-
dir. Üçüncü ve son grubun adı Mülk ve Davranış Vergileri’dir. Bunlar; Arazi Tak-
dir Vergisi, Emlak Vergisi, Kent ve İlçe Arazi Kullanım Vergisi, Ekilebilir Arazi 
Kullanım Vergisi, Tapu Vergisi, Kaynaklar Vergisi, Araç ve Gemi Vergisi, Damga 
Vergisi, Kentsel Bakım ve İnşaat Vergisi, Tütün Vergisi ve Gemi Tonaj Vergisi’dir. 
Tablo 3’ü incelediğimizde ele alınan zaman aralığında, ÇHC’nin toplam vergi 
gelirlerinin15 ekonomisine olan payının 2012 yılında %21,3 ile zirveye ulaştığını, 
daha sonra ise 2016 yılından itibaren %18 dolaylarında seyir gösterdiğini görmek-
teyiz. Dolaylı-dolaysız vergiler ayrımına gidildiğinde, dolaylı vergilerin %71,89 
oranından %60,94 oranına kadar gerilediği, doğrusal biçimde dolaysız vergilerin 

14 1 Mayıs 2016 tarihinde kaldırılarak, bu vergi KDV kapsamına alınmıştır.
15 Çin istatistikleri OECD istatistikleri ile uyuşmamaktadır, bu tabloda Çin istatistiklerine uygun 

veriler alınmıştır.
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payının %28,11’den %39,06’ya yükseldiği görülmektedir. Bu durum bir açıdan 
Çin ekonomisi için vergisel anlamda olgunlaşmanın başladığını göstermektedir.16

1718

Tablo 3: Vergilerin Toplam Vergi Gelirlerine (TVG) Oranı (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Vergi Gelirleri/
GSMH 19,3 20,2 21,3 21,1 20,4 20,1 18,9 18,8 18,9

Harcama Vergileri/TVG17 71,89 70,25 69,42 66,5 65,19 63,11 61,74 61,54 60,94

Gelir, Kurumlar Vergisi 
/TVG 24,15 25,43 25,31 26,19 26,86 28,61 29,87 30,53 31,45

Servet Vergileri/TVG 3,96 4,32 5,27 7,31 7,95 8,28 8,39 7,93 7,61

Diğer Vergiler/TVG18 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kaynak: National Bureau of Statistics of China (tarafımdan oluşturulmuştur)

2018 yılı ÇHC kamu gelirleri istatistiklerine bakacak olursak, toplam kamu ge-
lirlerinin %85,29’u vergi gelirlerinden oluşmakta iken; %14,71’i vergi dışı gelir-
lerden oluşmaktadır. Merkezi idare toplam vergi gelirlerinin %51,44’ünü topla-
makta iken; yerel idareler toplam vergi gelirlerinin %48,56’sını toplamaktadır.19

16 Bu noktada kastedilen, gelişmiş ekonomilerde dolaysız vergi-dolaylı vergi ayrımının daha 
eşitliğe yakın seyretmesidir.

17 Dahilde ve ithalatta alınan KDV, dahilde ve ithalatta alınan Tüketim Vergisi, Ticari Vergi (2016 
yılında kaldırılmıştır), Taşıt Alım Vergisi ve Gümrük Vergisi harcama vergileri grubuna dahil 
edilmiştir.

18 Oranlar çok düşük ve sıfıra yakın değerler olduğu için, bu şekilde ifade edilmiştir.
19 Bu istatistik, 1993 yılında 1994 reformundan önce, yerel idarelerin lehine biçimde yaklaşık 

olarak merkezi idareler için %22, yerel idareler için %78 olarak gerçekleşmekteydi (Directorate-
General of Budget, 2008, s. 242).
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Tablo 4: Merkezi ve Yerel Hükümetlerin Gelir Unsurları (2018)
Gelir Unsurları (100 Milyon Yuan) Genel Kamu 

Bütçe Geliri
Merkezi 

Hükümet
Yerel 

İdareler
Toplam Kamu Gelirleri 183.359,84 85.456,46 97.903,38

Vergi Geliri 156.402,86 80.448,07 75.954,79
Dahilde Alınan KDV 61.530,77 30.753,32 30.777,45
Dahilde Alınan Tüketim Vergisi 10.631,75 10.631,75
İthalatta Alınan KDV 16.235,19 16.235,19
İthalatta Alınan Tüketim Vergisi 643,78 643,78
İhracatta Ödenen KDV İadesi -15.897,10 -15.897,10
İhracatta Ödenen Tüketim Vergisi İadesi -16,83 -16,83
Kurumlar Vergisi 35.323,71 22.242,11 13.081,60
Gelir Vergisi 13.871,97 8.324,42 5.547,55
Kaynak Vergisi 1.629,90 45,15 1.548,75
Kentsel Bakım ve İnşaat Vergisi 4.839,98 159,31 4.680,67
Emlak Vergisi 2.888,56 2.888,56
Damga Vergisi 2.199,36 976,88
Kent Arazi Kullanım Vergisi 2.387,60 2.387,60
Arazi Takdir Vergisi 5.641,38 5.641,38
Araç ve Gemi Vergisi 831,19 831,19
Gemi Tonaj Vergisi 49,78 49,78
Taşıt Edinim Vergisi 3.452,53 3.452,53
Gümrük Vergileri 2.847,78 2.847,78
Ekilebilir Arazi Kullanım Vergisi 1.318,85 1.318,85
Tapu Vergisi 5.729,94 5.729,94
Tütün Vergisi 111,35 111,35
Çevre Koruma Vergisi 151,38 151,38
Diğer Vergi Gelirleri 0,04 0,04
Vergi Dışı Gelirler 26.956,98 5.008,39 21.948,59
Özel Program Gelirleri 7.523,38 32,94 7.197,44
İdari ve Kurumsal Birimlerden Alınan 
Ücretler

3.925,45 404,56 3.520,89

Cezalar 2.659,18 167,00 2.492,18
Devlet Sermayesinden Kaynaklanan Faaliyet 
Gelirleri

3.574,20 3.217,94 356,26

Devlete Ait Kıymetlerden Kaynaklanan 
Faaliyet Gelirleri

7.075,98 789,11 6.286,87

Diğer Gelirler 2.198,79 103,84 2.094,95
Kaynak: National Bureau of Statistics of China (tarafımdan oluşturulmuştur)
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5.1. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler

ÇHC’de KDV, Tüketim Vergisi, Taşıt Alım Vergisi ve Gümrük Vergisi olmak 
üzere 4 tip mal ve hizmet vergisi bulunmaktadır. Bu vergilerden, Gümrük Ver-
gisi dışındakiler çalışmamızda incelenecektir.

5.1.1. Katma Değer Vergisi (KDV)

ÇHC’de KDV ilk olarak 1984’de uygulamaya konulmuştur. Ancak 1994 vergi re-
formları ile birlikte bu uygulamanın değiştirilmesi ihtiyacı hissedilmiştir. ÇHC’de 
günümüzde KDV’nin temelleri, ‘’Katma Değer Vergisi ile İlgili Geçici Kurallar’’ 
adıyla bir hukuki çerçeve altında 13 Aralık 1993 tarihinde atılmıştır ve ayrıca bu 
metine bir ek olarak ‘’Katma Değer Vergisi Uygulama Kuralları ile İlgili Geçici 
Kurallar’’ 23 Aralık 1993 tarihinde kabul edilmiştir, 1994’den beri çeşitli değişik-
liklerle, KDV uygulana gelmiştir. Bu iki belge KDV uygulamalarında temel alın-
maktadır (Riccardi, 2013).

KDV’nin Konusu Mükellefleri ve Oranları

KDV’nin konusu, malların tedariki, imalat, hizmetlerin ifası, onarım ve değiş-
tirme hizmetleri, bazı bölgelerde nakliye ve bazı modern hizmetler ve mal itha-
latı gibi faaliyetlerdir. Bu faaliyetleri yürüten ve vergiyi doğuran olayı gerçekleşti-
ren şahıslar vergi mükellefleri ve veya vergi sorumlularıdır. Katma Değer Vergisi 
ile ilgili Geçici Kurallar’a göre bu ilişki şu şekilde ifade edilmiştir ‘’Çin Halk Cum-
huriyeti topraklarında malların satışı, işlenmesi, onarımı ve değiştirilmesi hizmetleri-
nin sağlanması ve malların ithalatı ile ilgili tüm birim ve şahıslar Katma Değer Ver-
gisi mükellefidir ve bu düzenlemeye göre KDV ödeyeceklerdir’’. ÇHC’de mükellefiyet, 
firmaların her yıl belirlenen mali eşikleri aşıp aşmadıklarına göre, küçük ölçek ve 
büyük ölçek olarak sınıflandırılabilmektedirler. Küçük ölçekli firmalar %3 KDV 
oranı uygulama hakkına sahiptirler (Riccardi, 2013, s. 48-49). KDV hesaplaması, 
satın alımlarda ödenen KDV (girdi vergisi) ile satışlarda ödenen pay (çıktı vergisi) 
arasındaki farkın çıkarılması ile gerçekleşir. Vergi mükellefleri ve vergi sorumlu-
ları, vergiyi her ayın başlangıcından itibaren 15 gün içinde, ilgili vergi makamına 
ödemeleri gerekmektedir. Temel olarak uygulanan oran %13 iken indirilmiş oran 
%3’e kadar düşebilmektedir. Vergiye konu olan fiillerin hangi oranlarda vergilen-
dirildiği aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir.
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Tablo 5: Vergiye Tabi Fiiller ve Oranı

Vergiye Konu Olan Fiiller Oran

Malların satışı veya ithalatı %13

İhtiyaç mallarının satışı veya ithalatı (Tarımsal ürünler, su, gaz) %9

Onarım, değiştirme ve imal hizmetlerinin sağlanması %13

Maddi duran varlık leasing hizmetleri %13

Ulaşım Hizmetleri, posta hizmetleri, temel telekomünikasyon hizmetleri, inşaat 
hizmetleri, taşınmaz leasing hizmetleri, taşınmaz malların satışı, kullanım hakkı 
devri

%9

Katma değerli telekomünikasyon hizmetleri, finansal hizmetler, modern hizmetler 
(leasing servisi hariç), tüketici hizmetleri, maddi olmayan duran varlıkların satışı 
(kullanım hakkı devri hariç)

%6

Mal ihracatı;
Onarım, değiştirme ve imal hizmetlerinin ihracatı,
Uluslararası taşımacılık hizmeti ve uzay aracı taşımacılık hizmetleri,
Tamamen Çin dışında tüketilen ihraç hizmetleri:
Ar&Ge hizmetleri, enerji taahhüt hizmetleri, tasarım hizmetleri, radyo, film ve TV 
programları yapım ve dağıtım hizmetleri, yazılım hizmetleri, devre tasarımı ve test 
hizmetleri, bilgi sistemi hizmetleri, süreç yönetimi hizmetleri, açık deniz dış kaynak 
hizmetleri, teknoloji transferi

%0

Kaynak: PWC China. (2019g)

ÇHC’de KDV hasılatının %75’i merkezi hükümete, %25’i yerel idarelere akta-
rılmaktadır.

5.1.2. Tüketim Vergisi 
1994 vergi reformları kapsamında uygulanmaya başlanan bu vergi, ’’Çin Halk Cum-
huriyeti Tüketim Vergisi ile İlgili Geçici Düzenlemeler’’ çerçevesinde hukuki temele 
sahiptir ve 13 Aralık 1993’te Devlet Konseyi tarafından ilan edilmiş ve 1 Ocak 
1994’te yürürlüğe girmiştir. Alkol, kozmetik, havai fişek, mücevherat, lüks saatler, 
motosikletler, tütün, lastikler, yatlar gibi Çin yasalarına göre “lüks” veya “zorunlu 
olmayan” olarak sınıflandırılan belirli malların üreticileri ve ithalatçıları tarafından 
ödenmektedir. Tamamen merkezi hükümete aktarılan bir kamu geliri kalemidir.

Tüketim Vergisi Konusu, Mükellefi ve Oranları

Tüketim Vergisinin mükellefleri; malları ithal eden, üreten veya işleten ve pera-
kende satış aşamasında satan kurum ve kişilerdir. Farklı tüketim vergisi oranları 
ve vergi tabanlarını hesaplamak için farklı mekanizmaları olan 14 alt kategoriye 
ayrılmıştır (Riccardi, 2013).
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Tablo 6: Vergilendirilebilir Tüketim Malları ve Vergi Oranları (Vergi Tutarları) Tablosu

Vergiye tabi mallar Kapsam Vergi Birimi
Vergi Oranı / 

Miktar 

I. Tütün

1. A sınıfı sigaralar

ithal sigaralar 
dahildir

%45

2. B sınıfı sigaralar %40

3. Puro %40

4. Kesilmiş tütün %30

II. Alkollü içecekler ve alkol

1. Tahıldan yapılmış yüksek alkollü içkiler %25

2. Patates ile yapılan yüksek alkollü içkiler %15

3. Viskiler ton 240 yuan

4. Bira ton 220 yuan

5. Diğer alkollü içecekler %10

6. Alkol %5

III. Makyaj malzemeleri kozmetik setleri 
dahildir %30

IV. Cilt bakım ve saç bakım ürünleri %17

V. Değerli mücevherler ve değerli yeşim taşı ve taşlar

her türlü altın, 
gümüş, mücevher 
ve değerli taş süs 

eşyaları dahil

%10

VI. Havai fişekler  %15

VII. Benzin Litre 0.2 yuan

VIII. Dizel yakıt Litre 0.1 yuan

IX. Motorlu taşıt türleri %10

X. Motosiklet %10

XI. Motorlu arabalar  

1. Limuzin  

2.200 ml’den (2.200 ml dahil) daha fazla silindir 
kapasitesine (yani emisyon kapasitesi) sahip olanlar  %8

1.000-2.200 ml silindir kapasitesine sahip olanlar (1.000 
ml dahil)  %5

Silindir kapasitesi 1.000 ml’den az olanlar  %3

2.Arazi Taşıtları (4 teker çekiş)  

2,400 ml veya daha fazla silindir kapasitesine sahip 
olanlar  %5

2,400 ml’den az silindir kapasitesi olanlar  %3

3.Minibüsler ve Kamyonetler  

2.000 ml veya daha fazla silindir kapasitesine sahip 
olanlar  %5

Silindir kapasitesi 2.000 ml’den az olanlar  %3

Kaynak: Invest in China,2020 http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_3179_0_7.html#
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Tüketim Vergisi lüks mallar üzerinde önemli bir vergi yükü yaratmakta, böylelikle 
mükellefler için sınır ötesi alışveriş için bir teşvik, talep oluşturmaktadır. Lüks mal-
lar üzerindeki özel tüketime dair vergi oranları, vergi rejiminin ödeme kabiliye-
tini yansıtmasına katkıda bulunur, ancak daha zengin haneler Çin’de bu malları 
almaya karar verdiği sürece bu durum gerçekleşir. Eğer zengin mükellefler yurt-
dışından çeşitli yollarla mal tedariğine giderlerse bu durum, verginin geliri yeni-
den dağılımı amacından çok, bir gelir kaynağı olarak gerçekleşmesine sebep olur 
(Brys, Matthews, Herd, & Wang, 2013).

5.1.3. Taşıt Edinim Vergisi

Taşıt Edinim Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Oranları

Taşıt Edinim Vergisi %10 oranında vergilendirilebilir bedel üzerinden hesapla-
nan bir vergidir. Edinme kelimesi, satın alma, ithalat, kendi kendine üretim, he-
diye veya ödül olarak elde etme veya başka yollarla alıcının kendi kullanımı için 
daha önce edinilmemiş yeni bir araç edinme eylemi anlamına gelmektedir. Taşıt 
edinim vergisi bir defaya mahsus olarak vergi olarak tahsil edilir (State Taxation 
Administration, 2019a). Vergiye tabi araçları elinde bulunduran şahıslardan veya 
kuruluşlardan herhangi biri: Devlete ait işletmeler (KİT’ler), kolektif işletmeler, 
özel girişimler, ortak öz sermaye girişimleri, yabancı yatırımı olan girişimler, ya-
bancı girişimler ve diğer girişimler, kurumsal birimler, sosyal organizasyonlar, hü-
kümet organları ve ordu birimleri, bireysel hane halkı iş adamları ve diğer bireyler 
vergiye tabi olmaktadırlar. Vergi şu araçları kapsamaktadır: Motorlu taşıtlar, mo-
tosiklet, tramvay, treyler, tarımsal kullanım için taşıma araçları.

5.2. GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 
5.2.1. Bireysel Gelir Vergisi (BGV)

Ulusal Halk Kongresi, 10 Eylül 1980 tarihinde ilk kez kişisel gelir vergisi ge-
tiren yasayı çıkardı ve yasa aynı gün yürürlüğe girdi (Riccardi, 2013). Sonraki 
otuz yılda, orijinal metinde çok sayıda değişiklik yapıldı. En son değişiklik 1 Ey-
lül 2018’de gerçekleşti (1 Ocak 2019’da geçerli olmak üzere) (IIT , 2019). BGV, 
kontrolü ve idaresini yürüten organ, vergi gelirlerinin toplanmasından ve dağıtıl-
masından sorumlu olan Devlet Vergi İdaresi olup, yerel olarak vergi idaresinden 
sorumlu eyalet ve büyükşehirlerdeki yerel vergi daireleri ile birlikte bu görevi yü-
rütmektedir. Bu kuruluşlar tarafından toplanan vergi geliri, merkezi %50 ve yerel 
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yönetimler %50 olmak üzere eşit bir şekilde paylaşılmaktadır (Riccardi, 2013). 
Çin’de ikamet eden veya ülkede gelir elde eden Çinli vatandaşlar ve yabancılar, 
istihdam, serbest meslek veya diğer kişisel gelir kategorilerinden elde edilen gelir 
üzerinden BGV’ye tabidir.

BGV’nin Konusu, Mükellefiyet ve Oranlar

Vergi mükellefiyeti hem Çin’deki ikamet durumuna hem de gelir kaynağına bağ-
lıdır. Mukim kişiler ÇHC’de ikametgâhı olan veya bir vergi yılında ÇHC’de top-
lam 183 gün veya daha fazla gün ikamet eden ikametgâhı olmayan kişilerdir ve 
bu kişiler dünya çapında gelirleri üzerinden BGV’ye tabidirler. Çin Halk Cum-
huriyeti’nde ikamet etmeyenler ve Çin’de bir yıldan az bir süre ikamet edenler ise 
mukim sayılmazlar ve sadece ÇHC’de elde ettikleri gelirler üzerinden BGV ko-
nusu olurlar. (Riccardi, 2013)

Yabancı işverenler tarafından ÇHC’de ikametgâhı olmayan ancak ÇHC’de çalı-
şan kişilere ödenen ücret, eğer çalışan bir takvim yılında 90 günden daha az bir 
süre boyunca ÇHC’de kalıyorsa, ücretin ÇHC’de herhangi bir kuruluştan kay-
naklanmaması veya ödememesi şartıyla BGV’den muaftır (PWC China, 2019a). 
2019’dan itibaren, ÇHC’de ikamet edip Çin vatandaşı olmayan kişiler birbirini 
takip eden altı yıldan az bir süre boyunca her biri yılda 183 gün veya daha fazla 
ÇHC’de ikamet ettiklerini eğer vergi formlarında gösterirlerse, ÇHC dışında elde 
edilen ve denizaşırı kuruluşlar veya şahıslar BGV’den muaf tutulacaklardır. Çin 
vatandaşı olmayan kişiler, altı yılın herhangi birinde üst üste 30 günden fazla tek 
sefer bile ÇHC’de bulunmadıkları takdirde, ÇHC’de 183 günlük ikamet ettikleri 
yedinci yıldan itibaren dünya çapında gelirleri üzerinden BGV’ye tabi tutulacak-
lardır. Çin vatandaşı olmayan bir kişi 183 günden daha az bir süre ÇHC’de ika-
met ediyorsa veya herhangi bir takvim yılında PRC dışında 30 günden fazla za-
man geçiriyorsa, yukarıda belirtilen altı yıllık sayım sıfırlanır (PWC China, 2019a). 
ÇHC’de bir şahıs BGV kapsamında 9 kategoriye göre vergilendirilir. Bunlar: 

1.İstihdam geliri (ücretler ve maaşlar), 

2.Serbest meslek faaliyetinden kaynaklanan gelir20, 

3.Yazarlık ücreti, 

4.Telif Bedeli 

20 Müdürlerin gelirleri bu unsur altında vergilendirilir.
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5.Ticari Kazanç, 

6.Faiz, temettüler ve kar dağıtımı, 

7.Kira geliri,

8.Mülkiyet devri gelirleri, 

9.Arızi gelirleri içerir.

Her gelir kategorisinin kendi vergi oranları, izin verilen kesintileri gibi unsurları 
vardır. Mukimler için, istihdam geliri, serbest meslek faaliyetinden kaynaklanan 
gelir, yazarlık ücreti ve telif haklarından kaynaklanan kazançlar, yıllık olarak top-
lam vergi hesaplamasında, toplanarak birleştirilir. Diğer kategorilerden elde edilen 
gelirler (Ticari kazanç, Faiz, temettüler ve kar dağıtımı, Kira geliri, Mülkiyet devri 
gelirleri, Arızi gelir), aylık veya işlem bazındaki kategorilere göre ayrı ayrı vergi-
lendirilir. Mukim olmayanlar için, 9 kategorinin her birinden elde edilen gelir, 
aylık olarak veya işlem bazında ayrı olarak vergilendirilir (PWC China, 2019a). 
Mukimler için yıllık vergilendirilebilir gelir üzerinden BGV hesaplaması, aşağı-
daki formülü kullanarak artan vergi oranlarıyla hesaplanır.21

Tablo 7: Mukimler İçin BGV Tablosu

Yıllık vergilendirilebilir 
gelir (CNY) 21 Vergi oranı (%) Hesaplanmış Vergiden 

Kesinti

0’ dan 36.000’e 3 0

36.000’den 144.000’e 10 2.520

144.000’den 300.000’e 20 16.920

300.000’den 420.000’e 25 31.920

420.000’den 660.000’e 30 52.920

660.000’den fazla 960.000’e 35 85.920

960.000 üstü 45 181.920

Bireysel Gelir Vergisi şu şekilde hesaplanır: 

(Yıllık vergilendirilebilir gelir x Vergi oranı) - Hesaplanmış Vergiden Kesinti. 

21 Standart temel indirim, özel kesintiler, özel ek kesintiler ve diğer izin verilen kesintiler 
düşüldükten sonra yıllık vergilendirilebilir gelir hesaplanır.
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Mukim olmayanlar için, istihdam geliri, serbest meslek faaliyetinden kaynaklanan 
gelir, yazarlık ücreti ve telif hakları ile ilgili BGV, her bir kategori tarafından aylık 
veya işlem bazında aşağıdaki artan vergi oranlarıyla hesaplanır.

Tablo 8: Mukim Olmayanlar İçin BGV Tablosu

Yıllık vergilendirilebilir gelir 
(CNY)

Vergi oranı (%) Hesaplanmış Vergiden 
Kesinti

0’dan 3.000’e 3 0

3.000’den 12.000’e 10 210

12.000’den 25.000’e 20 1.410

25.000’den 35.000’e 25 2.660

35.000’den 55.000’e 30 4.410

55.000’den 80.000’e 35 7.160

80.000’den fazla 45 15.160

Özel sektör işletmelerinden, şahıs şirketlerinden veya ortaklıklardan bireyler tara-
fından kazanılan gelir, genellikle aşağıdaki gibi BGV’ye tabidir:

Tablo 9: Ticari Kazançlar İçin BGV Tablosu

Yıllık vergilendirilebilir gelir (CNY) Vergi oranı (%)

0’dan 30.000’e 5

30.000’den 90.000’e 10

90.000’den 300.000’e 20

300.000’den 500.000’e 30

500.000’den fazla 35

Devlet Konseyi tarafından özellikle oran azaltılmadıkça, arızi gelir, kira geliri, faiz 
geliri, temettüler ve sermaye kazançları dahil olmak üzere kalan gelir kategorile-
rine sabit bir %20 oran uygulanmaktadır (PWC China, 2019b). İstihdam ge-
liri üzerindeki yüksek BGV oranlarına rağmen, Çin’deki kişisel gelir vergisi sis-
teminin çok sınırlı yeniden dağıtım etkisi yarattığı söylenebilir. Bunun sebepleri 
şu şekilde sıralanabilir; 

a) ÇHC’de birçok kişinin düşük düzeyde gelir elde etmesi ve dolayısıyla ilk di-
limlerde vergilendirilmesi,
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b) Aile şartlarına dair bir vergi kesintisi sisteminin olmaması, 

c) Farklı gelir türleri farklı oranlar altında vergilendirilmesi ve sermaye gelirinin 
düşük oranlarda vergilendirilmesi, 

d) Nakit gelir dışındaki şirketlerin çeşitli ödemeler yapması (Brys, Matthews, 
Herd, & Wang, 2013).

BGV İndirimleri

İndirimler ise üç ayrı gruba ayrılmaktadır. Standart Genel İndirim, Spesifik İndi-
rimler ve Spesifik Ek İndirimler. 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla standart temel in-
dirim tutarı yıllık 60.000 CNY’dir (yani aylık vergi stopajı amacıyla 5.000 CNY). 
Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca yapılan Çin sosyal güvenlik prim katkıları ve 
yasal Konut Fonu’na yapılan primler BGV hesaplanırken düşülebilir. Mukimler 
bunun dışında çeşitli masrafları da vergiden indirebilmektedir (çocuk eğitimi, sü-
rekli eğitim vb.) (PWC China, 2019c).

5.2.2. Kurumlar Vergisi (KV)

ÇHC’de kurumların vergilendirilmesi farklı kanunlar altında farklı vergilerle ger-
çekleşmekteydi. ÇHC’nin bu politikasının amacı yabancı yatırımcılara çeşitli vergi 
imtiyazları tanıyarak ÇHC’ye yatırım getirmekti. Ancak bu politika süreç içerisinde 
değişmiştir. Kurumsal Gelir Vergisi Kanunu, mevzuatta yer alan yerel şirketler ile 
yabancı şirketler arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak 1 Ocak 2008 tarihinde yü-
rürlüğe girmiştir (Riccardi, 2013, s. 23). Kanun 8 bölümden ve 60 maddeden 
oluşmaktadır. Kanunun ilk maddesi, ‘’Çin Halk Cumhuriyeti topraklarında gelir-
leri (bundan sonra işletmeler olarak anılacaktır) olan işletmeler ve diğer kuruluşlar, 
kurumsal gelir vergisini ödeyecek ve kurumlar gelir vergilerini bu kanuna uygun bi-
çimde ödeyeceklerdir’’ biçiminde ifade etmiştir (Enterprise Income Tax Law, 2008). 

KV’nin Konusu, Mükellefiyeti ve Oranlar

ÇHC KVK Md. 2 şirketlerin mükellefiyet biçimlerini sınıflandırmıştır:

‘’İşletmeler yerleşik ve yerleşik olmayan girişimler olarak sınıflandırılır. İşbu Yasa’da 
belirtildiği gibi “mukim işletme” terimi, Çin topraklarında Çin yasalarına göre ku-
rulmuş veya yabancı bir ülkenin (bölge) yasalarına göre kurulmuş ancak gerçek yöne-
tim organı bölge içinde olan bir işletme anlamına gelir. İşbu Yasa’da belirtildiği gibi 
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“mukim olmayan işletme” terimi, yabancı bir ülke (bölge) yasaları çerçevesinde ku-
rulmuş olan ve fiili yönetim organı Çin sınırları içinde olmayan, ancak Çin toprak-
larında organları veya kuruluşları olan veya Çin topraklarında herhangi bir organı 
veya kuruluşu bulunmayan, ancak Çin kaynaklı gelirleri olan işletmeler anlamına 
gelmektedir’’ (Enterprise Income Tax Law, 2008). 

ÇHC’de yukarıda bahsedilen ilişkiye göre, vergi mukimi olan işletmeler dünya ça-
pında gelirleri üzerinden kurumlar vergisine tabidir. Çin’de bir kuruluşu veya her-
hangi bir işyeri olmayan, mukim olmayan işletme ise, sadece Çin kaynaklı geliri 
üzerinden vergilendirilir. ÇHC’de mukim olmayan işletmeler, ÇHC’de bulunan 
kuruluşları veya yerleri üzerinden elde edilen gelirler ve Çin’in dışından elde edi-
len ve bu tür bir kuruluş veya yerle etkili bir şekilde bağlantılı olan gelirler Ku-
rumlar Vergisi ile vergilendirilecektirler (PWC China, 2019d).

ÇHC’de daimi işyeri olarak ifade edilebilecek kuruluşlar ise ayrıca ifade edilmiş-
tir. Çin Halk Cumhuriyeti Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Uygulama Yönetme-
liği’nin 5. maddesi, sıralanan tüzel kişilikleri olarak daimi kuruluş olarak kabul 
edilmektedir. Bu kuruluşlar:

1.Yönetim organizasyonları, iş organizasyonları ve temsil ofisleri, 

2.Fabrikalar, çiftlikler ve doğal kaynakların kullanıldığı yerler, 

3.Emek hizmetlerinin sunulduğu yerler, 

4.İnşaat, montaj, montaj, onarım ve keşif gibi müteahhitlik projelerinin üstlen-
diği yerler,

5.Üretim ve iş faaliyetlerinin yürütüldüğü diğer kuruluşlar veya yerler, 

6.Mukim olmayanlar adına düzenli olarak sözleşme imzalayan, mal depolayan ve 
teslim eden iş acenteleri (Riccardi, 2013).

Standart kurumlar vergisi oranı %25’tir. Ancak bazı sektörleri teşvik etmek için 
farklı oranlar uygulanmakta ve ayrıca Çin KVK md. 4’e göre ‘’ Mukim olmayan 
bir teşebbüsün bu Kanunun 3 üncü maddesinin 3. fıkrasında22 belirtildiği gibi ge-

22 Hüküm şu şekildedir: ‘’Mukim olmayan bir teşebbüsün Çin topraklarında organı veya 
kuruluşu yoksa veya gelirlerinin Çin toprakları içindeki organı veya kuruluşu ile fiili bir 
bağlantısı yoksa, bölge sınırları içinde elde edilen gelirler üzerine kurumlar vergisi öder’’ ÇHC 
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lir elde etmesi durumunda vergi oranı %20 olacaktır’’ hükmü bulunmaktadır (En-
terprise Income Tax Law, 2008). Diğer oranları ise teşvik edilen sektörleri göster-
mesi bakımından tablo biçimde ifade edeceğiz.

Tablo 10: Farklı KV Oranlarına Konu İşletmeler

Teşvik edilen konu
Kurumlar 

Vergisi 
Oranı

Nitelikli yeni / yüksek teknoloji işletmeleri %15

Anahtar yazılım üretim işletmeleri ve entegre suni devreler tasarım işletmeleri %10

Nitelikli teknolojiye haiz gelişmiş hizmet işletmeleri %15

Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Hizmetler Endüstrisi İşbirliği 
Bölgesi’nde kurulan şirketler

%15

Zhuhai Hengqin Yeni Bölgesi’nde kurulan işletmeler %15

Pingtan Kapsamlı Deneysel Bölgesi’nde kurulan işletmeler %15

1 Ocak 2019’dan 31 Aralık 2021’e kadar, yıllık 1 milyon yuan renminbi 
(CNY) veya daha düşük vergiye tabi geliri olan, nitelikli küçük büyüklükteki 
ve düşük kârlı işletmeler,% 5’lik KV oranı için uygulanır. Yıllık 
vergilendirilebilir gelirlerinin 1 milyon CNY’yi aşması, ancak 3 milyon 
CNY’yi (dahil) geçmemesi durumunda, 1 milyon CNY kısmı % 5’lik KV 
oranına tabi olurken, fazla kısmı %10’luk KV oranına tabi olacaktır.

%5-%10

1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2020 arasında, Batı Bölgeleri’ndeki teşvik edilen 
işletmeler

%15

Kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili nitelikli üçüncü taraf işletmeler, 1 
Ocak 2019’dan 31 Aralık 2021’e kadar

%15

Kaynak:PWC China, 2019h

ÇHC KVK md. 6 gelirleri gruplandırmıştır:

1.Mal satışlarından elde edilen gelir;

2.İşgücü hizmetleri sağlamaktan elde edilen gelir; 

3.Mülkiyetin devredilmesinden elde edilen gelir; 

4.Temettü, ikramiye gibi özkaynak yatırım kazançları; 

5.Faiz gelirleri; 

6. Kira geliri; 

7.Telif geliri; 

KVK md. 3
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8.Bağış kabulünden elde edilen gelir;

9.Diğer gelirler.

KV’de İndirimler 

Kurumlar Vergisinde 15 tip indirim imkânı bulunmaktadır. Sabit kıymetlerin 
amortismanı, 12 aydan uzun kullanım ömrü olan sabit kıymetler aktifleştirilmeli 
ve Çin Kurumlar Vergisi yönetmeliklerine göre amortismana tabi tutulmalıdır. 
Doğrusal amortisman ve hızlandırılmış amortisman olmak üzere 2 tipi bulunur.23 
Bunun dışında şu kalemler indirim konusu yapılabilmektedir: Maddi olmayan 
duran varlıkların itfa payları, Şerefiye ve kuruluş giderleri, Araştırma ve geliştirme 
(AR-GE) gideri, Kıymet kayıpları, Faiz giderleri, Rezervler ve karşılıklar, Koşullu 
borçlar, Hayır amaçlı bağışlar, Ücretler ve personel refah giderleri, Eğlence gider-
leri, Reklam giderleri ve işletme terfi giderleri, Cezalar, Vergiler, Net faaliyet za-
rarları, İştiraklere yapılan ödemeler (PWC China, 2019e).

5.3. Mülk ve Davranış Vergileri 

ÇHC’de genel vergi hukukunda alışılmış biçimde servet vergilerine benzeyen 
‘’Mülk ve Davranış Vergileri’’ bulunmaktadır. Literatürde servet vergisi olarak 
geçen ve diğer vergiler olarak nitelendirilebilecek çeşitli vergiler, Çin Vergi Siste-
mi’nde bu başlık altında yer alır. Bu vergiler 12 adettir. Bu bölümde kısaca bu 
vergiler incelenecektir. 

5.3.1 Arazi Takdir Vergisi

Arazi değer vergisi, %30 ila %60 oranları arasında değişen artan biçimli oran-
larda, mülklerin elden çıkarılmasından elde edilen kazanç üzerinden alınan bir 
vergidir (PWC China, 2019f)

23 Amortismana konu kıymetlerin amortisman süreleri şu şekildedir: Binalar ve yapılar 20 yıl, 
uçaklar, trenler, gemiler, makineler, mekanizmalar ve diğer üretim ekipmanları 10 yıl, üretim 
ve ticari faaliyetlerle ilgili cihaz, alet ve mobilya vb. 5 yıl, hava taşıtları, trenler ve gemiler 
dışındaki ulaşım araçları 4 yıl, elektronik cihazlar 3 yıl, ormancılıkta kullanılan biyolojik 
varlıklar 10 yıl ve hayvancılıkta kullanılan doğa biyolojik varlıklar için 3 yıldır.
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5.3.2 Emlak Vergisi

Emlak Vergisi, ticari amaçla kullanılan veya kiralanan gayrimenkuller üzerinden 
değerlendirilen bir vergidir. Yıllık vergi oranı, gayrimenkullerin orijinal değerinin 
binde 1,2’sidir ve yerel yönetimler tarafından genellikle %10 ila %30 vergi indi-
rimi sunulmaktadır. Mülk ticari amaçla kullanılmazsa veya kiralanmazsa, kişiler 
emlak vergisinden muaftır (PWC China, 2019f).

5.3.3 Kent ve Kasaba Arazi Kullanım Vergisi

ÇHC’de kır, köy, ilçe ve madencilik bölgeleri alanında arazi kullanan bireyler de 
dahil olmak üzere vergi mükelleflerinden şehir ve ilçe arazi kullanım vergisi alın-
maktadır. Her yıl, bir vergi mükellefinin kapladığı alanın mahalline göre, yerel 
yönetimler tarafından belirlenen metrekare başına sabit bir miktarla çarpılarak he-
saplanmaktadır (PWC China, 2019f).

5.3.4 Ekilebilir Arazi Kullanım Vergisi

ÇHC sınırlarında, ekilebilir arazilere ev inşa etmek veya tarım dışı amaçlar dışında 
inşaat amaçları için kullanan kuruluşlar ve bireyler farklı bölgelerdeki, farklı vergi 
oranlarına uygun olarak vergilendirilir (State Taxation Administration, 2019b).

5.3.5 Tapu Vergisi

Bu verginin mükellefleri Çin’deki arazi ve evlerin (şirketler veya bireyler) devra-
lanlarıdır (State Taxation Administration, 2019b). Arazi kullanım haklarının ve 
veya taşınmazların satın alınması, satılması, hediye edilmesi veya takas edilmesi 
durumunda genellikle %3 ile %5 arasında değişen oranlarda tapu vergisi alına-
bilmektedir (PWC China, 2019f). 

5.3.6 Kaynak Vergisi

Şirketler ve bireyler çeşitli vergilendirilebilir mineral kaynaklarından istifade etmek 
veya tuz üretmekle ilgili faaliyet yürütülüyorsa, bu kimseler bu verginin mükel-
lefidir. Ham petrol, doğal gaz, kömür, diğer metal olmayan cevherler, demir cev-
herleri, demir dışı cevherler ve tuz bu verginin konusunu oluştururlar. Advalorem 
veya farklı kaynaklar için maktu vergi olarak hesaplanır (PWC China, 2019f).
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5.3.7 Araç ve Gemi Vergisi

Araç ve gemi vergisi, Çin’deki tüm araç ve gemilere uygulanan vergidir. Yıllık 
bazda sabit bir tutar alınır. Nakliye araçları genellikle kendi ağırlığına göre sabit 
bir miktarda vergilendirilirken, binek otomobiller, otobüsler ve motosikletler sa-
bit bir birim miktarda, maktu biçimde vergilendirilir. Gemiler, darasına göre sa-
bit bir miktarda vergilendirilir (PWC China, 2019f).

5.3.8 Damga Vergisi 

Çin’de vergilendirilebilir belge imzalayan veya alan şirketler veya kişiler bu vergi-
nin mükellefidirler. Düz bir oranla ya da maktu biçimde vergilendirilirler (State 
Taxation Administration, 2019b).

5.3.9 Kentsel Bakım ve İnşaat Vergisi

Kentsel inşaat ve bakım vergisinin mükellefleri tüketim vergisi ve KDV ödeyen 
vergi mükellefleridir. Bu vergilere belirli bir oran eklenerek hesaplanır. Vergi mü-
kellefinin bulunduğu yere bağlı olarak üç farklı oranla hesaplanır, yani kentsel 
bölgeler için %7, kırsal bölgeler için %5 ve diğer bölgeler için %1 şeklinde he-
saplanır (PWC China, 2019f).

5.3.10 Tütün Vergisi

Vergi mükellefleri, Çin’de tütün yaprağı satın alımı yapan şahıslardır. Oranı ise 
%20’dir (State Taxation Administration, 2019b).

5.3.11 Gemi Tonaj Vergisi

Bu verginin mükellefleri, denizaşırı limanlardan Çin limanlarına giren gemiler-
dir. Sabit oranla vergilenir ancak tercihli oranlara da sahiptir (State Taxation Ad-
ministration, 2019b).

5.3.12 Çevre koruma vergisi

Bu verginin mükellefleri, ÇHC bölgesinde ve ÇHC’nin yetkisi altındaki deniz 
alanlarında kirleticileri doğrudan çevreye boşaltan işletmeler, kamu kurumları ve 
diğer üreticiler ve işletmecilerdir. Hava Kirleticiler, Su Kirleticiler, Katı Atık ve 
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Gürültü Kirliliği Çevre Koruma Vergisi ve Vergi Miktarları Çizelgesi ile ÇHC’nin 
Çevre Koruma Vergi Kanununun Vergilendirilebilir Kirleticiler ve Eşdeğer De-
ğerleri Çizelgesinde belirtilen şekilde işlenen fiiller verginin konusudur. Vergileme 
biçimi ilgili raporlarda yer almaktadır (State Taxation Administration, 2019b).

6. SONUÇ

1994 Vergi Tahsis reformundan bu yana, Çin kamu maliyesinde ve vergi siste-
minde önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin temeli reformun yarattığı 
olumlu sonuçlar ve özellikle yaşanan büyüme ve kalkınma artışı ile ilgilidir (Bron-
dolo, J. & Zhang, Z. (2016); W. Raphael Lam & Philippe Wingender (2015); 
Gordon, R. H. (2010). Ancak reformun getirdiği ana çerçeve, günümüze ka-
dar yaşanan bazı olumsuz gelişmelerde, belirleyiciliğini korumaktadır. Bu sorun-
lar ana 2 eksende toplanmaktadır. İlk olarak bu eksen, Çin nüfusunda yaşlanma 
döngüsünün başlaması ve genel sağlık sigortasının kapsamının genişletilmesi ge-
rekliliği gibi kamu gelirlerinin arttırılması ihtiyacıdır. Diğer sorun ise, yerel ida-
relerin içinde bulunduğu büyük borçluluk durumudur. Dolayısıyla bu sorunla-
rın çözümü ancak, yerel idarelere yetirince kaynak aktararak, elde ettikleri vergisel 
gelirler çoğaltılarak veya merkezi idarenin sağladığı kamu hizmetlerinin kapsamı 
arttırılarak çözülebilir. Daha güçlü bir Çin ekonomisi, ancak daha güçlü kamu 
yatırımları ile sağlanabilecektir. Açıktır ki, bu yatırımların sağlanması merkez-ye-
rel arasındaki mali ilişkilerin tekrar belirlenmesinden geçmektedir.

Çin Vergi Sistemi, ülkede yaşanan ekonomik dönüşümün etkilerini yansıtmakta-
dır. Hızlı biçimde artan refah, henüz yeteri kadar vergi sistemi ile örtüşememiştir. 
Bu açıdan KDV’nin en önemli kamu gelir kaynağı olması, gelir adaleti ve vergi 
kayıp, kaçağı riskini taşımaktadır. ÇHC’nin ekonomik önemi arttıkça vergileme 
alanında da doğrudan vergilerin öneminin arttığı görülmekte, ancak henüz geliş-
miş ülkelerin vergi yapısına kavuşulamadığı da ifade edebiliriz. Doğrudan vergi-
lerin payının artması, Çin için artık önemli bir sorun haline gelen gelir adaleti-
nin düzeltilmesi sonucunu da doğuracaktır.
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İnci SANDALCI1

Abstract

Taxes have an important place in the financing of public needs for public admin-
istrations. In this context, while designing tax systems, governments take into ac-
count both financial and non-financial facts, taking into account the income-gen-
erating feature of taxes and direct their social and other policies. In this study, it 
is aimed to contribute to the literature by examining the main lines of the French 
tax system. Important changes regarding taxation in France generally followed 
important social events. In the years that followed, drastic changes occurred after 
the second world war. During this period, radical changes were made especially in 
taxes on income and the scope of the tax was expanded. Later, within the scope 
of harmonization with the EU, expenditure taxes were changed. In this context, 
in the study we examined the French tax income structure; In France, it is seen 
that tax resources are generally income, expenditures and wealth, and the biggest 
share in total tax revenues is made up of taxes collected on income.

Keywords: Tax Structure, The French Tax System, Taxation

1. GİRİŞ

Fransa’da vergilemeye ilişkin önemli değişiklikler 1789 yılında gerçekleşen Fransız 
Devrimi’nden sonra yaşanmıştır. Bu zamana kadar vergilemeye ilişkin gerçekleşen 
keyfi yetkiler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ayaklanmalar ve isyanlar vergile-
meye ilişkin sınır konulmasını gerektirmiştir. Bu kapsamda Fransız Devrimi’n-
den itibaren toplanmaya başlayan Millet Meclisi ilk olarak “Milletin rızası olma-
dan hiçbir vergi alınmaz” kanun maddesini yürürlüğe koymuştur (Bağlı, 2012). 
Yine 1789 yılında imzalanan Fransız İnsan Hakları ve Yurttaş Hakları Bildirisinin 

1 Kutahya Dumlupinar University, İnci.agacan@dpu.edu.tr (ORCID: 0000-0003-4995-8482)
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13. maddesinde; kamu gücünün sürekliliği ve idarenin masraflarının karşılanması 
amacıyla vergi alınmasının zorunluluğuna vurgu yapılarak vergilemenin tüm yurt-
taşlar arasında ödeme gücüne göre eşit olarak uygulanması gerektiği belirtilmiş-
tir (Ministere De L’Economie, 2016). 14. Maddede ise vatandaşların temsilciler 
aracılığıyla vergilemenin oranı, tahsilat ve sürelerini belirleyerek, gönüllü katılıma 
rıza göstermesi ve verginin harcandığı yerlerin izlenebilmesi öngörülmüştür. Aynı 
zamanda Fransız anayasasının 34. Maddesinde de vergileme yetkisinin kanunla 
kullanılabileceği ifade edilmiş ve bu yetki parlamentoya bırakılmıştır. 

Fransa’da vergilemeye ilişkin bazı önemli değişiklikler de ikinci dünya savaşın-
dan sonra yaşanmıştır. Bu dönemde gelir vergisi ilk kez gözden geçirilmiş ve gelir 
üzerinden alınan vergiler kapsamına kurumlar vergisi de dahil edilmiştir. Daha 
sonra 1954 yılında KDV uygulamaya konulmasıyla çeşitli satış ve muamele ver-
gileri kaldırılmıştır. 1963 yılına kadar KDV, kamu gelirleri arasında 3. sırada yer 
alarak önemini korumuştur (Giray, 2020). Fransız vergi sisteminde vergiler ana 
hatlarıyla dört bölüme ayrılmaktadır. Bunlar; gelir üzerinden alınan vergiler, har-
camalar üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler ve doğrudan 
yerel vergilerdir. Aşağıdaki Tablo 1’de ana hatları itibarıyla vergilerin toplam vergi 
gelirleri içesindeki payları verilmiştir. Ve

Tablo 1: 2018 Yılı Fransız Vergi Sistemini Oluşturan Vergilerin Toplam Vergi 
Gelirleri İçindeki Payları

Vergiler GSYH içindeki 
pay (%) Vergiler GSYH içindeki 

pay %

Gelir vergisi 18.6 KDV 15,3

Kurumlar vergisi 5.1 Diğer tüketim 
vergileri 9,2

Sosyal güvenlik 
kesintisi 36.4 Diğer vergiler 6,0

Servet vergisi 9.5

Kaynak: OECD (2019)

Tablo 1’de 2018 yılı Fransız vergi sisteminde alınan vergilerin toplam vergi ge-
lirleri içindeki payları verilmektedir. Buna göre toplam vergi gelirleri içindeki en 
büyük payı %37 ile sosyal güvenlik kesintileri almaktadır. Daha sonra sırasıyla 
gelir vergisi % 18, genel tüketim vergisi %15, servet vergisi %8, özel tüketim 
vergisi %7, kurumlar vergisi %5 ve bordro ve işgücü vergisi %3 ile izlemektedir. 
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Şekil 1: Çeşitli Vergi Gelirlerinin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Dağılım

Kaynak: OECD, 2020.

2.GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

Fransa’da gelirin vergilendirilmesi 4 aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar; kişi-
sel gelir vergisi, kurumlar vergisi, bordro vergisi ve sosyal güvenlik kesintileridir. 

2.1.Kişisel Gelir Vergisi

Kişisel gelir vergisi, ilke olarak bir bireyin belirli bir yıldaki toplam gelirine uygu-
lanan kapsamlı bir vergidir. Kaynağına bakılmaksızın tüm gelirler toplanarak ver-
gilendirilecek gelire ulaşılmaktadır. Aşağıda sayılan yedi gelir kategorisi kişisel gelir 
vergisine tabidir. Bu kazançlar; ticari kârlar; ticari olmayan karlar; tarımsal karlar; 
taşınmaz gelirleri; ücretler; yatırım geliri; sermaye kazançlarından oluşmaktadır 
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Tablo 2: Kişisel Gelir Vergisinin Konusunu Teşkil Eden Unsurlar

Gelir Türleri Açıklama

Ticari Karlar Endüstriyel, ticari ve zanaat faaliyetleri ve bu kategoride kanunda 
belirtilen faaliyetler (emlak satıcıları tarafından elde edilen kârlar gibi) 
ve belirli koşullar altında ikincil faaliyetlerden elde edilen kârları içerir.

Ticari Olmayan 
Kârlar

Sahibi tüccar statüsüne sahip olmayan meslekler, işlerin ede ettiği 
karlar ile başka bir kar veya gelir kategorisine girmeyen kar kaynaklarını 
(düzenli borsa ticareti ile uğraşanlar, telif hakkı elde edenler, mucitler 
tarafından elde edilen gelir vb.) kapsamaktadır.

Tarımsal Karlar Çiftçilerin, kiracı çiftçilerin veya çalışanlar tarafından kırsal mülkiyetin 
işletilmesinden elde edilen tüm gelirleri içerir. Genel olarak tarımsal 
karlar, mahsul yetiştiriciliği, hayvancılık, ormancılık ile çiftçilikten elde 
edilen biokütle veya enerji satışından elde edilen gelirleri içermektedir.

Gayrimenkul 
Gelirleri

Fransa veya diğer ülkelerde gelişmiş veya gelişmemiş kentlerde veya 
kırsal bölgelerdeki mülklerden elde edilen geliri içerir. Ancak, bu gelirin 
endüstriyel, ticari, zanaat, tarımsal veya ticari olmayan bir faaliyet ile 
bağlantılı olduğu durumlarda, ilgili kurallara göre faaliyet karına dahil 
edilir.

Ücretler Anonim şirketlerin üst düzey yöneticilerinin (yönetim kurulu başkanı, 
icra başkanı, genel müdür yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri) ve 
limited şirket yöneticilerinin ücretleri de dahil olmak üzere, tüm ücretler, 
maaşlar ve tazminatlar ile Fransız ve Avrupa Parlamentosu üyelerine 
ödenen ödenekleri içermektedir.

Yatırım Gelirleri Değişken getirili ve sabit getirili menkul kıymetlerden elde edilen geliri 
kapsamaktadır. Değişken getirili menkul kıymetlerden elde edilen 
gelir, kurumlar vergisinden veya eşdeğer bir vergiden (veya bu vergiyi 
seçmekten) sorumlu tüzel kişilerce dağıtılan hisse senetlerini ve benzer 
gelirleri içerir. Sabit getirili menkul kıymetlerden elde edilen gelir, 
tahvil ve diğer kıymetli borç senetlerinden elde edilen geliri ve alacaklar, 
mevduatlar, garantiler, hissedar avansları, hazine bonoları ve kamu veya 
özel hukuk tüzel kişileri tarafından verilen kısa vadeli senetleri içerir.

Sermaye 
Kazançları

Bireylerin özel varlıklarını yönetme sürecinde veya bir ticari faaliyette 
bulunma yoluyla gerçekleştirilen gelirlerdir. Özel şahısların sermaye 
kazançlarının vergilendirilmesi, gayrimenkul üzerindeki sermaye 
kazançlarına ve devredilebilir menkul kıymetlerin veya hisselerin 
satışından elde edilen sermaye kazançlarına uygulanır.

Kaynak: Ministere De L’Economie, (2016)

2.1.1.Verginin Mükellefi

Fransa’da kişisel gelir vergisi hesaplanırken mükellefin vergi beyanı Fransa’da ika-
met edip etmeme durumuna göre değişiklik göstermektedir. Buna göre yukarıda 
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sayılan gelir unsurlarının birkaçını veya tamamını elde eden mükelleflerin Fran-
sa’da ikamet ediyor olması; ikametgâhlarının Fransa’da olması, önemli ekonomik 
çıkarlarının merkezinin Fransa olması ve ikincil bir faaliyet olduğunu kanıtlaya-
mayanlar, Fransa’da profesyonel bir faaliyette bulunmaları halinde tam mükellef 
sayılmaktadırlar. Bu durumda uyruklarına bakılmaksızın bu kişiler, hem yurtiçi 
hem de yurtdışından elde ettikleri tüm gelirlerini beyan etmekte ve tüm gelirleri 
üzerinden vergiye tabi tutulmaktadırlar. 

Dar mükellefler yani Fransa’da ikamet etmeyen kişiler, vatandaşlıklarına bakıl-
maksızın, çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla çeşitli vergi antlaşmaları hü-
kümlerine tabi olarak, yalnızca Fransız kaynaklarından elde ettikleri gelir üze-
rinden vergilendirilmektedir. Buna göre aşağıdaki gelirlerin kaynağının Fransa 
olduğu kabul edilmektedir;

• Fransa’da bulunan gayrimenkullerden veya söz konusu mülklerle ilgili haklar-
dan elde edilen gelirler;

• Fransız devredilebilir menkul kıymetlerden veya Fransa’da yatırım yapılan di-
ğer menkul kıymetlerden elde edilen gelirler;

• Fransa’da kurulan ticari işlerden elde edilen gelirler;

• Mesleki faaliyetlerden (maaşlı veya değil) veya Fransa’da sürdürülen kar amaçlı 
faaliyetlerden elde edilen gelirler;

• Fransa’da faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, Fransa da bulunan mülklerin 
transferinden veya mal ve hakların herhangi bir şekilde kar elde edici şekilde 
değerlendirilmesinden elde edilen sermaye kazançları,

• İş merkezi Fransa’da bulunan şirketlerin hisse devrinden elde ettikleri sermaye 
kazançları,

• Fransa’da gerçekleştirilen sanatsal veya sportif faaliyetler sonucu elde edilen ma-
aşlar dahil toplam gelirler.

Ayrıca aşağıda sayılan kaynaklar da vergi mükellefinin Fransa’da ikamet ettiği 
veya işin Fransa’da kurulduğu sayılarak Fransa’da elde edilen gelir olarak kabul 
edilmektedir; 

• Emekli maaşları ve yıllık yapılan ödemeler

• Telif hakkı kazançları, sınai veya ticari mülk ve benzeri haklardan elde edilen 
tüm gelirler,
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• Fransa’da sunulan veya yararlanılan her türlü hizmet karşılığında ödenen tu-
tarlar.

2.1.2.Verginin Hesaplanması

Kişisel gelir vergisi, vergi mükellefinin beyanı üzerine, hane halkının (eş, çocuklar 
vs.) geçmiş bir yıla ait tüm geliri üzerinden hesaplamaktadır. Gelir vergisi hesap-
lanırken mükellefin kişisel durumları da dikkate alınmaktadır. Buna göre vergi, 
gelir bölme sistemi aracılığıyla ve vergi mükelleflerinin belirli kişisel harcamalar 
için vergi indirimlerine veya kredilerine izin verilerek kişisel koşullara göre ayar-
lanır. Gelir bölme sistemi, hane halkının vergilendirilebilir gelirinin belirli sayıda 
parçaya bölünmesini ifade eder. Örneğin, tek bir kişi için bir parça, evli bir çift 
için iki parça, ilk iki çocuğun her biri için ek bir yarım parça ve sonraki çocuk-
ların her biri için ek bir parça olarak bölünebilir. Daha sonra artan oranlı vergi 
oranları her bir parçaya uygulanır. 

Tablo 3: Gelir Vergisi Tarifesi (2019)

Vergiye tabi gelirin oranı (tek parça) %

€10,064 kadar 0

€10,065 - €27,794 arası 14

€27,795 - €74,517 arası 30

€74,518 - €157,806 arası 41

€157,807 üzeri 45

Kaynak: www.french-property.com, (2020)

Tablo 3’te yer bilgiler, Fransa’da kişisel gelir vergisi hesaplanırken gelirin 10.065 
€’ya kadar olan kısmının vergilendirilmediği, bu tutardan sonra ise artan oranlı 
vergi tarifesi uygulandığını göstermektedir. Vergi öncelikle parça başına hesaplan-
makta, daha sonra parça başına hesaplanan vergi, ödenecek toplam vergi mikta-
rının bulunması için parça sayısı ile çarpılmaktadır. 
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Tablo 4: Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin GSYH İçerisindeki Payları (%)

2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018

Kişisel gelir vergisi 7,80 7,72 7,18 8,03 8,49 8,51 8,56 8,57 9,47

Kurumlar vergisi 2,99 2,35 2,34 2,58 2,31 2,09 2,03 2,33 2,11

Sosyal güvenlik katkı payı 15,60 15,83 16,12 16,46 16,93 16,73 16,69 16,77 16,08

Bordro vergisi 1,00 1,14 1,34 1,41 1,59 1,56 1,54 1,54 1,51

Kaynak: https://data.oecd.org/tax/tax-on-personal-income.htm, (2020)

Tablo 4’teki bilgiler 2000-2018 yılları arasında Fransa’da gelir üzerinden alınan 
vergilerin GSYH içerisindeki paylarını göstermektedir. Yıllara göre vergilerin pay-
larına bakıldığında, sosyal güvenlik katkı payının ilk sırada, kişisel gelir vergisi-
nin ikinci, kurumlar vergisisin üçüncü sırada ve bordro vergilerinin ise son sı-
rada olduğu görülmektedir.

Tablo 5: Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı 
(%)

2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018

Kişisel Gelir Vergisi 17,95 17,99 17,03 18,10 18,68 18,80 18,86 18,58 20,55

Kurumlar Vergisi 6,89 5,48 5,54 5,83 5,08 4,61 4,48 5,05 4,58

Sosyal Güvenlik 
Katkı Payı

35,92 36,92 38,26 37,11 37,25 36,96 36,80 36,37 34,90

Bordro Vergisi 2,31 2,66 3,18 3,18 3,50 3,45 3,41 3,53 3,28

Kaynak: https://data.oecd.org/tax/tax-on-personal-income.htm, (2020)

Tablo 5’te 2000-2018 yılları arasında Fransa’da gelir zerinden alınan vergilerin 
toplam vergi gelirlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tabloya göre toplam vergi 
gelirleri içerisinde en yüksek payın sosyal güvenlik katkı payına ait ve en düşük 
payın ise bordro vergilerine ait olduğu görülmektedir. Sosyal güvenlik katkı pa-
yını kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisi izlemektedir.

2.2.Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi, Fransa’da bulunan şirketler ve diğer tüzel kişilerin elde ettikleri 
tüm gelirleri üzerinden yıllık olarak ödedikleri vergidir. Şirketlerin tam mükellef 
sayılabilmesi için Fransa’da tüzel kişilik kazanmış olmaları veya Fransa’da yönetiliyor 
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veya kontrol diliyor olmaları gerekmektedir. Fransa’da her üç şirketten biri kurum-
lar vergisi kapsamında vergilendirilmektedir (Ministere De L’Economie, 2016).

2.2.1.Verginin Mükellefi

Kuruluş amaçlarına bakılmaksızın her türlü anonim ve limited şirketler, sınırlı so-
rumlu şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleriler ile belli şart-
ları taşıyan kooperatifler kurumlar vergisi mükellefidirler. Kamu kurumları ile 
kar amacı gütmeyen dernek ve vakıflar kurumlar vergisine tabi değildir. Ancak 
dernek ve vakıflar ticari faaliyetle ilişkili olmayan emlak, tarımsal kar, belirli ya-
tırım araçları gibi sahip oldukları varlıklardan elde ettikleri gelirler için vergiye 
tabi olmaktadırlar. 

Fransız vergi sisteminde vergileme ilkelerinden biri olan “ülkesellik” ilkesi uyarınca 
Fransız şirketler sadece Fransa’dan elde ettikleri gelirleri için vergi ödemektedirler. 
Hem tam hem de dar mükellefler, Fransız şirket kaynaklı gelirleri üzerinden ver-
gilendirilmektedir. Yani tam mükelleflerin yurt dışı kaynaklı gelirleri genel ola-
rak vergiye tabi değildir ve yabancı kaynaklı zararlar da indirilememektedir (GİB, 
2012). Ancak Ekonomi Bakanlığı’nın izni ile konsolide kâr uygulama imkânın-
dan yararlanılması bunun bir istisnasını oluşturmaktadır konsolide kâr uygulama 
imkânından yararlanmak için ana şirketin kurumlar vergisi mükellefi veya şirke-
tin %95’i veya fazlasının doğrudan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sa-
hip olunması gerekmektedir (Aksümer, 2014).

2.2.2. Verginin Oranı

Fransa’da standart kurumlar vergisi oranı %33,33’dür. Küçük ve orta ölçekli iş-
letmeler ve diğer bazı işler için çeşitli indirimli oranlar bulunmaktadır. Kurumlar 
vergisinin indirimli olarak uygulanacağı faaliyetlerden bazıları aşağıda verilmiştir 
(Ministere De L’Economie,2016);

• Vergi yılı 2017 ve sonrasında başlayan ve €75,000’ ya kadar kar elde eden kü-
çük ve orta ölçekli işletmeler için %28,

• Vergi yılı 2018 ve sonrasında başlayan ve €500,000’ya kadar kar eden tüm 
mükellefler için %28,

• Vergi yılı 2019 ve sonrasında başlayan ve kar sınırı olmayan, yıllık ciroları 1 
Milyar Euro’yu geçmeyen tüm vergi mükellefler için %28,
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• Vergi yılı 2020 ve sonrasında başlayan ve kar ve ciro sınırı olmayan tüm vergi 
mükellefleri için %28,

• Yıllık cirosu 7.630.000 €’nun altında olan ve sermayesinin en az %75’i şahıs-
ların sahipliğinde bulunan şirketler için 38,120 €’ya kadar %15, 

• İştirak kazançlarının elden çıkarılmasından sağlanan uzun vadeli sermaye ka-
zançları için %0,

• Risk sermayesi yatırım fonlarının ve risk sermayesi şirketlerindeki hisselerin 
elden çıkarılmasından kaynaklanan uzun vadeli sermaye kazançları için % 0 
veya % 15,

• Çoğunlukla gayrimenkul mülk yatırımı yapan borsa şirketlerinin menkul kıy-
metlerinin satışından kaynaklanan uzun vadeli sermaye kazançları için %19 
olarak uygulanmaktadır. 

Bunların dışında kurumlar vergisi mükellefleri için standart oranın dışında ek 
vergi veya harçlar da ödemektedirler. Buna göre ciroları 7.63 milyon € veya daha 
fazla olan kurumlar vergisi mükellefleri, standart oranda ve indirimli oranlarda 
vergilendirilebilir karları üzerinden hesaplanan verginin % 3.3’ üne denk bir ek 
sosyal vergi ödemekle yükümlüdürler.

Ayrıca 2018-2020 yılları arasında kurumlar vergisinin aşamalı olarak %33’ten 
%25’e düşürülmesi planlanmıştır. 2018 yılında 500.000 Euro’ya kadar gelir elde 
eden mükellefler %28 oranında, bu tutarın üzerinde gelir elde edenler ise %33 
oranında vergiye tabi tutulmuşlardır. 2019 yılında ise 500.000 Euro üzerinde ge-
lir elde eden mükellefler için vergi oranı %31’e düşürülmüştür. 2020 yılından iti-
baren tüm şirketlerin %28 vergi oranına tabi olacağı ve bu oranın 2021 yılında 
%26,5’a, 2022 yılından itibaren ise %25’e düşürüleceği ifade edilmiştir. %3,3 
olarak ödenen ek vergi uygulamasının ise aynen devam edilmesi kararlaştırılmış-
tır. (Çelikkaya,2019).

2.2.3.Verginin Beyanı ve Ödeme

Kurumlar vergisi beyannameleri, normal vergi yılını takip eden Nisan ayının 30. 
Günü akşamına kadar verilmektedir. Normal takvim yılını kullanmayanlar için 
ise beyanname, mali yılının son 3 ayı içerisinde verilmektedir. Beyannamenin 
geç verilmesi veya ödemenin geç yapılması durumunda %10 ceza uygulanmak-
tadır. Verginin yeniden tarh edilmesini gerektirecek durumlarda, her ay için %0,4 
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oranında faiz uygulanmaktadır. Ayrıca yasa ihlali veya kötü niyet hallerinde özel 
cezalar uygulanmaktadır (GİB, 2012).

2.3.Sosyal Harçlar

Fransa’da 1945 yılında kurulan sosyal güvenlik sistemi, kuruluşundan itibaren ge-
lir üzerinden elde edilen kazançlardan alınan sosyal harçlarla finanse edilmekte-
dir. Diğer ülkelerde vergilerle finanse dilen sosyal güvenlik sistemi, bu özelliğin-
den dolayı diğer ülke uygulamalarından farklılık göstermektedir. Sosyal güvenlik 
harcının amacı, sosyal güvenlik sisteminin finansman ihtiyacının karşılanması ve 
sosyal korumanın finansmanının sağlanmasında ek kaynak yaratılmasıdır. Bura-
dan elde edilen tüm gelir bu amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. 

Sosyal güvenlik sorunlarını çözmek için uygulamaya konan bu harçlar zamanla 
normal bir vergi gibi sistemde yeri almıştır. Sosyal güvenlik genel katkı oranı %2,2 
olarak uygulanmaktadır. 1991 yılında yasallık kazanan bu vergi, Fransa’da ikamet 
eden bireyler ve zorunlu sağlık sigortasından yararlananlar tarafından ödenmekte-
dir. Buradan edilen gelirler Ulusal Aile Ödeneği, emeklilik dayanışma Fonu gibi 
sosyal güvenlik bütçelerine aktarılmaktadır (Aksümer, 2014).

Sosyal harçlar geniş uygulama alanına sahiptir. Sosyal harçlar, yalnız yaşayan yaş-
lılar için emeklilik maaşından kesilmek üzere % 0,3, kişisel servet ve yatırım ge-
lirleri üzerinden elde edilen kazançlar için %4,5 sosyal harç, %0,3 ek katkı payı 
ve %2 dayanışma harcı olarak uygulanmaktadır. Böylece, kişisel servet ve yatırım 
ürünlerinden elde edilen gelire yapılan sosyal güvenlik katkı payı oranı % 15,5’e 
ulaşmaktadır. Büyük Kurumlar vergisi mükellefleri için ise bu oran %3,3 olarak 
belirlenmiştir (Ministere De L’Economie, 2016).

2.4.Bordro Vergileri 

Bordro vergileri, ücretler üzerinden alınan vergileri, stajyer ücretlerini ve işve-
ren tarafından yapılan mesleki eğitim harcamalarını kapsamaktadır. Ancak Fran-
sız vergi yasasında bordro vergileri kapsamında daha çok ücretler üzerinden alı-
nan vergiler ele alınmaktadır. 

Ücret vergileri işçi ve işveren tarafından yapılan sosyal güvenlik katkılarını kap-
samaktadır. Verginin konusunu işveren tarafından ödenen ücretler, ödenekler, 
tazminatlar, ayni yardımlar, işveren ve işçi tarafından ödenen katkı payları vb. 
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oluşturmaktadır (www.cabinet-roche.com, 18.03.2020). Verginin mükellefi, bir 
takvim yılında yıllık cirosunun %90 ve üzeri KDV kapsamında olmayan ve Fran-
sa’da faaliyet gösteren kurumlardır. Genellikle bankalar, sigorta şirketleri, sağlık ku-
rumları, dernekler ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, ücret verilerinin mü-
kelleflerini oluşturmaktadır. 

Tablo 6: Ücretler Üzerinden Alınan Vergiler

Vergi Dilimi Oran

€7,705 ya kadar %4,25

€7,705 -€15,385 arası %8,5

€15,385 – €151,965 arası %13.6

€151,965 ve üzeri %20

Kaynak: https://shieldgeo.com/payroll-and-tax-in-france/ , (2020)

Tablo 6’da yer alan bilgiler ücretler üzerinden alınan vergilerin dilimlere göre ar-
tan oranda seyrettiğini göstermektedir. Tabloya göre en düşük vergi oranı %4,25 
ile başlayarak artan oranda %20’ye ulaşmaktadır. 

3. HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
Fransa’da harcama vergileri, hane haklı ve işletmelerin tüketim ve yatırımları üzerin-
den alınmaktadır. Harcamalar üzerinden alınan vergiler temelde KDV ve ÖTV’den 
oluşmaktadır. Aşağıdaki Tablo 7’de harcama vergilerinin toplam vergi içerisindeki 
payları yer almaktadır. Tabloya göre 2000-2018 yılları arasında harcama vergileri 
içerisinde en yüksek pay KDV’ye aittir. ÖTV payı 2018’e doğru azalan bir seyir 
izlerken bu boşluğu diğer tüketim vergileri doldurmuştur.

Tablo 7: Mal ve Hizmet Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı (%)

2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Mal 
ve Hizmet 
Üzerinden Alınan 
Vergiler

25,81 25,39 24,82 24,38 24,05 24,24 24,39 24,27 24,96

KDV 16,65 16,68 15,05 14,21 13,91 14,10 14,08 14,21 14,33

ÖTV 3,82 3,28 2,17 1,96 2,04 2,28 2,45 2,55 2,66

Diğer 5,34 5,43 7,6 8,21 7,74 7,86 7,86 7,51 7,97

Kaynak: OECD, 2020.
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3.1.Katma Değer Vergisi (KDV)

KDV, geniş anlamda Avrupa’da ilk olarak 1954 yılında Fransa’da uygulamaya kon-
muştur. Fransa, İngiltere’nin satış vergilerine karşı KDV’yi savunmuştur. İki ülke 
arasındaki bu münakaşa uzun yıllar devam etse de, 1967 yılında Avrupa Ekono-
mik Topluluğu’na üye ülkeler tarafından ortak muamele vergisi adıyla kabul gör-
mesi üzerine KDV yaygınlaşmaya başlamıştır (Aksümer, 2014). Bu tarihte AB 
yönergeleri kapsamında, AB ülkeleri ile tek pazar oluşturmak amacıyla KDV’de 
vergi sorumluluğu, verginin matrahı, oran muafiyet ve indirim gibi konularda bir 
dizi düzenleme hayata geçirilmiştir. Fransa’da KDV’nin yürürlüğe girmesiyle bir-
çok verginin kapsamı daraltılsa da enerji vergileri gibi bazı vergilerden de önemli 
miktarlarda gelir elde edilmektedir. 

KDV, Fransa’da sunulan tüm mal ve hizmetleri üzerinden alınan genel tüketim 
vergisi olarak tanımlanmaktadır. Vergi “yersellik” ilkesi kapsamında alınsa da Kor-
sika, Monako Prensliği karasuları, kıta sahanlığı ve Guadeloupe, Martinik ve La 
Réunion bölgelerinde de uygulanmaktadır (Ministere De L’Economie, 2016).

3.1.1.Verginin Oranı

Fransa’da KDV’nin standart oranı %20’dir. Ancak uygulamada %10, %5,5, %2,1 
ve %0 indirilmiş oranlar bulunmaktadır. İndirilmiş oran uygulamasının daha çok 
zorunlu mal ve hizmetler, sağlık ve kültürel gelişimi destekleyici hizmetlere uygu-
landığı görülmektedir. İndirilmiş oran listelerinde yer almayan diğer ürünler için 
ise standart oran uygulanmaktadır. 
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Tablo 8: KDV Oran Tablosu

Verginin Konusu Verginin Türü Verginin 
Oranı

Diğer tüm mal ve hizmetler Standart Oran %20

Restoranlar, fast-food mağazaları, sosyal konut inşaatı, 
özel evlerde verilen temizlik hizmetleri, tarım endüstrisi, 
ormancılık endüstrisi, televizyon hizmetleri, yolcu 
taşımacılığı, otel konaklamaları, vb.

İndirilmiş Oran %10

Yiyecek (alkolsüz içecekler veya okul kantinlerinde satılan 
gıdalar vb.), gaz, elektrik, yaşlılar ve engelliler için ekipman 
ve hizmetler, sosyal konut, kitaplar, sanat eserleri, sinema 
biletleri, spor etkinliği biletleri gibi toplum yararı için 
önemli olan hizmetler

İndirilmiş Oran %5,5

Sosyal güvenlik tarafından geri ödenen ilaçlar, bazı gazete 
ve dergiler, belirli kültürel etkinliklere giriş, kesim amaçlı 
canlı hayvan satışı vb.

İndirilmiş Oran %2,1

Topluluk içi ve uluslararası taşımacılık (kara yolu ve iç su 
yolları hariç)

İndirilmiş Oran %0

Kaynak:www.frenchbusinessadvice.com, (2020); www.impots.gouv.fr, (2020)

3.1.2.Vergi Yükümlülüğü ve Beyanı

KDV yükümlülüğü, yükümlü kişinin veya tüketicinin kişisel durumuna bakıl-
maksızın, ilgili işlemlerin veya ürünlerin türüne göre belirlenmektedir. Ayrıca, öğ-
retim hizmetleri, tıbbi hizmetler ve tedavi hizmetleri, kamu yararına çalışan ku-
ruluşlar, sigorta ve reasürans ile ilgili hizmetler ve kredi kullandırılması vb. bazı 
bankacılık hizmetleri gibi faaliyetler KDV’nin kapsamı dışında bırakılmıştır (Mi-
nistere De L’Economie, 2016). 

Faaliyetlerini Fransa’da sürdüren her vergi mükellefi için KDV mükellefiyet kaydı 
yaptırmak zorunluluğu bulunmaktadır. Beyannameler, faaliyetin türüne ve diğer 
etkenlere bağlı olarak aylık, üçer aylık veya yıllık verilebilmektedir (GİB, 2012).

3.2.Özel Tüketim Vergisi

Fransa’da AB’ne uyum kapsamında yapılan dolaysız vergilerle uyumlaştırma çalış-
malarıyla ÖTV’nin konusuna giren ürünlerin vergilendirme rejimlerinde değişik-
lik yapılmıştır. Yeni düzenlemeyle 1993 yılında ÖTV uygulanmaya başlanmıştır. 
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ÖTV’nin konusuna giren enerji ürünleri ile alkol ve tütün mamullerinin üretimi 
topluluğun tabi olduğu çerçevede vergiye tabi iken diğer üretimler ulusal mevzu-
ata göre vergilendirilmektedir (Ministere De L’Economie, 2016) .

Tablo 9: Fransa’da Genel Olarak ÖTV’ye Tabi Ürünler

Ürün Adı Açıklama

Alkol İçeren Ürünler Alkol ve alkol içeren ürünlerde (şarap, bira, ara ürünler vb. ) vergi 
oranı, ürünün içeriğindeki alkol oranına göre belirlenmektedir.

Şekerli Meşrubatlar Şeker veya yapay tatlandırıcı içeren içecekler. Buradan elde edilen 
gelir sosyal güvenlik fonuna aktarılmaktadır.

Enerji Ürünleri Petrol, doğal gaz ve kömür gibi ürünler bu grupta yer almaktadır. 
Verginin oranı ürünün içeriğindeki karbon içeriğine göre artış 
göstermektedir. Enerji ürünleri üzerinden alınan vergiler; enerji 
ürünlerinin yurtiçi tüketimi esnasında alınır.

Tütün Mamulleri Sigara, puro vb. ürünler bu grupta yer alır. Vergi, ürünün 
perakende satış bedeli veya birim/kg başına maktu veya spesifik 
olarak hesaplanır. 

Değerli Madenler Değerli madenler üzerinden alınan vergi; altın, gümüş ve platin 
gibi değerli madenler üzerinden alınır.

Kirlilik Vergileri 1999 yılında çevre kirliliğine yol açan faaliyetler üzerinden 
alınmaya başlanmıştır. Bu vergide asıl amaç, Kirleten Öder 
Prensibi kapsamında, çevre kirlilik maliyetinin kirleten tarafa 
yüklenmesidir.

Kaynak: Ministere De L’Economie, (2016)

ÖTV, Fransa’da malların üretiminden alınan bir vergi olarak tanımlanmakta ve 
vergi de bu malların üreticilerinden alınmaktadır. ÖTV’nin üretim aşamasında 
alınması ilerleyen safhalarda KDV’nin matrahına dahil olmasına neden olmak-
tadır (Aksümer, 2014).

4.VARLIK VERGİLERİ

Varlık vergisi Fransa’da 1982 yılından itibaren uygulanmaktadır. Başlangıçta vergi, 
1982 - 1986 yıllarını kapsayan dönemde “Büyük Servetler Vergisi (L’Impot sur les 
Grandes Fortunes)” adı altında alınmıştır. 1989 yılından itibaren ise “Varlık Üze-
rinden Yıllık Dayanışma Vergisi (L’Impot Annuel de Solidarite sur La Fortune) 
(ISF) “adı altında varlığını sürdürmektedir (Aksümer, 2014).
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4.1.Verginin Konusu

Varlıklar, onlara sahip olunmaları gerçeğinden hareketle vergilendirilmektedir. Bu 
durumda varlıklar toplam değerleri üzerinden emlak vergisi ve varlık vergisi olmak 
üzere ikili bir vergilemeye tabi olmaktadırlar. Emlak vergisi yerel bir vergileme 
olup ayrı bir yasayla düzenlenmiştir. Fransız vergi yasalarına göre varlıklar bedelli 
veya bedelsiz olarak (miras, bağış vb.) el değiştirdiğinde vergiye tabi olmaktadır. 
Varlık vergisinin kapsamına tescil harçları, veraset ve intikal vergisi, damga vergisi 
ve benzer harçlar girmektedir (Ministere De L’Economie, 2016).

Tescil harcı; Tescil işlemi, tapu işlemlerinin yapılması ve hukuka uygun şekilde 
değerlemelerin yapılmasını ifade etmektedir. Vergi, varlıkların el değiştirmesi sıra-
sında piyasa değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Tescil harcı, işlem türüne göre sabit 
(mahkeme kararları, noter işlemleri vb.) veya oransal (gayrimenkul satışları, sigorta 
poliçeleri vb.) veya varlıkların değerine göre artan oranlı olarak uygulanmaktadır.

Veraset ve intikal vergisi; ölüm nedeniyle veya sağlar arasında (bağış vb.) varlık-
ların el değiştirmesi esnasında alınmaktadır. Vergi hesaplanırken kişilerin Fransa’da 
ikamet edip etmediği dikkate alınmaktadır. Fransa’da ikamet eden kişinin ölümü 
veya diğer hallerde başka bir kişiye mal intikali gerçekleşmesi durumunda, Fran-
sa’da olan veya olmayan tüm malların intikali için vergi ödenmektedir. Kişinin 
Fransa’da ikamet etmemesi durumunda ise vergi, sadece Fransa’da edinilen mal-
ları kapsamaktadır (Ministere De L’Economie, 2016). Bir başka ayrım da borçla-
rın düşülmesi hususunda yapılmıştır. Buna göre vergilendirmede dikkate alınan 
bir diğer konu da intikalim ölüme bağlı veya diğer hallerde gerçekleşmesi duru-
mudur. Ölüme bağlı intikallerde ölen kişinin ölüm tarihindeki borçları mülkten 
düşülebilmektedir. Diğer durumda yapılan intikallerde ise varlıkların devredilmesi 
için yapılan borçlar düşülebilmektedir.

4.2.Verginin Oranı

Verginin oranı belirlenirken intikalim mirasa bağlı yani akrabalar arasında olma veya 
ivazsız intikal şeklinde olmasına göre farklı artan oranlı vergileme yoluna gidilmiş-
tir. Aşağıdaki tablolarda veraset ve intikal vergisine ilişkin oranlar yer almaktadır. 
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Tablo 10: VİV Tarife ve Oranları (2017)

Ebeveyn ve Çocuklar Arası Miras Veya 
Hediye İntikali

 Eşler veya Partnerler Arası Hediye İntikali

Vergi Dilimi Oran Vergi Dilimi Oran

€8.072 kadar %5  €8.072 kadar %5

€8.072 - €12.109 arası %10  €8.072 -€15.932 arası %10

€12.109 - €15.932 arası %15  €15.932 -€31.865 arası %15

€15.932 - €552.324 arası %20  €31.865 -€552.324 arası %20

€552.324 -€902.838 arası %30  €552.324 -€902.838 arası %30

€902.838 - €1.805.677 arası %40  €902.838 -€1.805.677 arası %40

€1.805.677 üzeri %45 €1.805.677 üzeri %45

Kaynak: Ministere De L’Economie, (2016)

Tablo 10’da Fransa’da uygulanmakta olan VİV vergi dilime oranlarına ilişkin bil-
giler yer almaktadır. Tabloya göre vergi oranı aynı kalırken 2.,3. ve 4. dilimde 
yer alan miktarlar değişiklik göstermektedir. Buna göre ebeveyn ve çocuklar ara-
sında yapılan intikallerde dilim aralığı daha dar iken eşler veya partnerler arası 
yapılan hediyeleşmelerde dilim aralıkları yükseltilerek daha düşük vergi oranına 
denk gelmesi sağlanmıştır.

Tablo 11: Kardeşler Arası Transferlerde (miras/hediye) Vergi Oranı (2017)

Vergi Dilimi  Oran

€24,430 kadar %35

€24,430 üzeri %45

Kaynak: Ministere De L’Economie, (2016)

Tablo 12: Diğer Akraba veya Yakın İlişkili Kişilerle Yapılan Transferlerde Vergi 
Oranı (2017)

Vergi Dilimi  Oran

Dördüncü dereceye kadar akrabalar arası transferler %55

Dördüncü derece üzeri veya akraba olunmayan kişilerle 
transferler

%60

Kaynak: Ministere De L’Economie, (2016)
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Tablo 11 ve 12’de vergi oranı belirlenirken akrabalık derecesinin dikkate alındığı 
görülmektedir. Buna göre Tablo 11’de kardeşler arasında yapılan transferlerde vergi 
oranı %35 veya %45 olarak belirlenmiştir. Tablo 12’de ise 4. dereceye kadar ak-
rabalık bağı olanlar arasındaki transferlerde vergi oranı %55, akrabalık olmayan 
ve yakın ilişkili kişilerle yapılan transferlerde ise %60 olarak belirlenmiştir. Tüm 
tablolar dikkate alındığında ise verginin kişiler arasındaki ilişki durumuna göre 
%5 ile %60 arasında değiştiği görülmektedir.

5.SERVET VERGİLERİ

Servet vergisi, gerçek kişilerin vergi yılı başında (1 Ocak), belirli bir miktarı aşan 
tüm servetleri ve varlıkları (arazi, intifa hakkı veya irtifak hakkı gibi gayrimen-
kul haklar, şahıs mülkiyetleri, çiftlikler, mobilya, mevduat hesapları, nakit, finan-
sal yatırımlar, arabalar, uçaklar, eğlence araçları vb.) üzerinden alınan bir vergidir. 
Verginin mükellefi; vergi yılı başında vergilendirilebilir net servet değeri 1,3 mil-
yon Euro’yu aşan kişilerdir. Fransa’da ikamet eden bireylerin hem yurtiçi hem de 
yurtdışı servetleri dikkate alınırken; Fransa’da ikamet etmeyenlerin sadece Fran-
sa’da bulunan varlıkları dikkate alınmaktadır (Ministere De L’Economie, 2016).

Tablo 13: Servet Vergisi Tarifesi

Varlıkların Net Vergi Değeri  Vergi Oranı (%)

€800.000 ya kadar 0

€800.000 - €1.3 milyon arası 0,50

€1.3 - €2.57 milyon arası 0,70

€2.57 - €5 milyon arası 1

€5 - €10 milyon arası 1,25

€10 milyon üzeri 1,50

Kaynak: Ministere De L’Economie, 2016

Servet vergileri artan oranlı vergilemeye tabi tutulmaktadır. Eşik değer 1,3 mil-
yon Euro’dur. Ancak bu eşik değere ulaşıldığında varlıklara €800,000’da itibaren 
vergi uygulanmaktadır. Buna göre 1,3 Milyon Euro eşik değeri aşmayanlar varlık 
vergisi ödemezken; bu tutarı aşanlar ise % 0,50 ve %1,50 arasında değişen oran-
larda vergilendirilmektedirler.
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Tablo 14: Servet Vergilerinin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı (%)

2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018

Servet 
Vergisi 

7,15 7,94 8,63 8,74 8,83 9,12 9,33 9,48 8,92

Kaynak: OECD, 2020

Tablo 14’te servet vergilerinin 2000-2018 yıllar arasında toplam vergi gelirleri içe-
risindeki payları gösterilmiştir. Buna göre servet vergilerinin bu dönemdeki sey-
rine bakıldığında genel olarak istikrarlı bir seyir izlediği yani yaklaşık %7-%9 ci-
varı arasında dalgalandığı görülmektedir. 

6. DAMGA VERGİSİ VE DİĞER VERGİLER

Damga vergileri, belirli idari işlemlerin yerine getirilmesi veya belirli belgelerin 
hazırlanması esnasında tahsil edilmektedir. Genellikle belge üzerine basılı damga 
konulması şeklinde ödenmektedir. Bu başlık altında damga vergisi ve taşıt damga 
vergisi incelenmektedir. Damga vergisi, ikametgâh belgeleri, avlanma izin belge-
leri ve pasaportlar gibi idari belgelerin elde edilmesi amacıyla ödenmektedir (Mi-
nistere De L’Economie, 2016)

Taşıt damga vergileri ise daha geniş kapsamlı olup, araç tescil belgesi üzerinden 
alınan vergiler, en fazla kirlilik yayan özel araçlar üzerinden alınan ek vergiler, tes-
cil belgesi vergisi üzerinden alınan ek vergiler, yıllık ek vergiler ve şirket araç ver-
gilerinden oluşmaktadır. 

Araç tescil belgesi üzerinden alınan vergiler; bölgesel düzeyde otomobil ve diğer mo-
torlu taşıt ruhsat belgelerini elde etmek için ödenir.

En fazla kirlilik yayan özel araçlar üzerinden alınan ek vergiler; kilometre başına 
126 gramdan fazla karbondioksit gazı (CO2) yayan özel araçlardan (EC tip onayı 
87 olan), Fransa’da ilk kayıt olduklarında verilen tescil belgeleri vergisine ek ola-
rak alınır. EC tip onayı 87 olmayan araçlarda ise vergi beygir gücüne göre he-
saplanmaktadır. 

Tescil belgesi vergisi üzerinden alınan ek vergiler: bu vergi En Fazla Kirlilik Yayan 
Özel Araçlar Üzerinden Alınan Ek Vergiler yürürlüğe girmeden önce alınmış 
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olan, daha çok ikinci el araçlar üzerinden karbondioksit gazı (CO2) salınımı dik-
kate almaktadır. 

Yıllık ek vergiler; EC tip onayı olan araçlarda km başına 190 gr’dan gazla karbon-
dioksit gazı (CO2) salınımı yapan araçlardan alınan vergidir. Ayrıca EC tip onayı 
olmayan araçlarda vergi eşiği 16 CV olarak belirlenmiştir. Sakatlara yönelik araç-
lar ile şirket araçları vergi dışında bırakılmıştır. 

Şirket araçları üzerinden alınan vergiler; Fransa’da şirketlere tanımlı binek otomo-
biller üzerinden alınan vergidir. 

7. SONUÇ

Fransa’da vergilemeye ilişkin önemli değişiklikler genelde önemli toplumsal olay-
ları izlemiştir. Buna göre 1789 yılında gerçekleşen Fransız devrimi sonrası aynı 
tarihte imzalanan Fransız İnsan Hakları ve Yurttaş Hakları bildirgesiyle “temsilsiz 
vergi olmaz” ilkesi hayata geçirişmiş ve vergilerin toplanması ve harcanması husu-
sunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Takip eden yıllarda köklü değişiklikler ikinci 
dünya savaşı sonrasına rastlamaktadır. Bu dönemde özellikle gelir üzerinden alınan 
vergilerde köklü değişiklikler yapılmış ve verginin kapsamı genişletilmiştir. Son-
rasında ise AB’ne uyum kapsamında harcama vergilerinde değişikliğe gidilmiştir.

Dünya bankası ve OECD verilerine göre yaklaşık 68 milyon nüfusu, 2.778 Tril-
yon USD GSYİH büyüklüğü ve 41 bin USD kişi başına düşen mili geliri ile 
dünyanın en büyük altıncı ekonomisi konumunda olan Fransa’da, vergi gelirleri 
toplam GSYH’nın yaklaşık %46’sını oluşturmaktadır. Yarı başkanlık sistemiyle 
yönetilen Fransa’da da, diğer ülkelerde olduğu gibi vergi gelirleri önemli bir yere 
sahiptir. Bu kapsamda Fransız vergi gelir yapısını incelediğimiz çalışmada; Fran-
sa’da vergi kaynaklarının genel olarak gelir, harcamalar ve servet olduğu, toplam 
vergi gelirleri içerisinde en büyük payın da gelir üzerinden alınan vergilerden oluş-
tuğu görülmektedir. Gelir üzerinden alınan vergiler içerisinde ise sosyal güvenlik 
katkı payı önemli bir yere sahiptir. Toplam GSYH’nın yaklaşık %16’sını, toplam 
vergi gelirlerinin ise yaklaşık %35’ini oluşturmaktadır. Harcama vergilerinin top-
lam vergi gelirleri içerisindeki payı yaklaşık %25’ler civarındadır ve bunun büyük 
çoğunluğu da KDV gelirlerinden oluşmaktadır. Servet vergilerinin toplam vergi 
gelirleri içerisindeki payı ise yaklaşık %8,9 oranıyla gelir ve harcama vergilerinin 
oldukça gerisinde kalmaktadır. 
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Abstract

The Korean economy has rapidly evolved from a rural and backward economy 
to an advanced and technology-dominated economy. The reasons for this period 
of rapid development are Korea’s various sui generis traits. Amongst the devel-
oped OECD economies, Korean tax burden, tax wedge is relatively low and it 
has late-developed social security system and this makes Korean Tax System Ex-
perience is a different and important example. However, even if Korean Tax Sys-
tem varied from other developed countries, the recent trend shows that, Korean 
Tax System, is changing, very deeply. These developments coming from the so-
ciety itself as growing income distribution injustice, aging population, and rising 
youth unemployment rates. To overcome this occurrences, Korean governments 
trying to adjust tax system. To summarize up, it is an important opportunity for 
developing economies to understand and evaluate the Korean Tax System in or-
der to reform to their tax systems. In this study, the tax system example and its 
general characteristics are presented to public finance literature with the contri-
bution of the international tax law literature.

Keywords: Tax Systems, Taxation, South Korean Tax System. 

1. GİRİŞ

Güney Kore, Doğu Asya’da Kore Yarımadası’nın güney bölümünde yer alan ve 
Kuzey Kore ile kara sınırını, Japonya ile Japon Denizi’ni ve Tayvan ile Doğu Çin 
Denizi’ni paylaşan bir ülkedir. Ülkenin yüzölçümü 100.363 kilometrekare olup, 

1 Osmangazi University, atekin@ogu.edu.tr (ORCID: 0000-0002-6675-6500)
2 Osmangazi University, aysegulcali0@gmail.com (ORCID: 0000-0003-4626-6042)
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başkenti Seul olmak üzere sahip olduğu dokuz ildeki toplam nüfusu 51.709.098’dir. 
Güney Kore3’nin GSMH’si 2.418 trilyon dolardır ve bu durum Kore’yi dünya-
nın en büyük 14. ekonomisi kılmaktadır. İnsani gelişmişlik seviyesi ise 0.906’dır 
ve bu seviye onu ‘’çok yüksek’’ insani gelişmişlik seviyesine sahip ülkeler katego-
risine sokmaktadır. Ekonomik eşitlik bakımından ise, 35,7 Gini katsayısıyla, orta 
eşitlik seviyesinde bir ülke sayılmaktadır. Kore ekonomisi ileri teknolojiye ve ihra-
cata dayanmaktadır. Samsung, Hyundai ve LG markaları Kore menşeili uluslararası 
markalardır. Ülkenin resmi para birimi Won’dur, KRW olarak simgelenmektedir.

Bağımsız bir Kore devleti veya devletçikleri, birkaç bin yıldır neredeyse sürekli ola-
rak bu Uzak Doğu bölgesinde var olmuştur. Bu bölgede insan varlığı Paleolitik 
döneme kadar uzanmaktadır ve kurulan ilk krallık MÖ 7. yy’ın başlarında Çin 
kayıtlarında belirtilmiştir. Sırasıyla Goryeo hanedanlığı (918-1392) ve Joseon ha-
nedanlığı (1392-1897) tarafından yönetilmiştir. 1905’te, Rus-Japon Savaşı’ndan 
sonra Kore, Japonya İmparatorluğunun hegemonyasına dahil olmuş ve 1910’da bir 
sömürge devlet olarak, Japonya İmparatorluğu tarafından ilhak edilmiştir. Kore, 
1945’te Japonya’nın ABD’ye teslim olmasının ardından bağımsızlığını kazanmıştır. 

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Kore, Sovyetler Birliği ve ABD tarafından yönetilen 
bölgelere ayrılmıştır. 2. Dünya Savaşı sonrasında, yeniden birleşme müzakereleri 
yapılmış, ancak müzakereler başarısız olmuş ve 1948’de Kore’de 2 ayrı hükümet 
kurulmuştur: Kuzeyde sosyalist ekonomik düzene sahip Demokratik Kore Halk 
Cumhuriyeti ve güneyde kapitalist ekonomik düzene sahip Kore Cumhuriyeti. 
Kuzey Kore tarafından başlatılan bir işgal girişimi Kore Savaşı’na (1950-1953) yol 
açmış, bu savaş sonucunda Kuzey Kore’nin işgal girişimi başarısız olmuş ve BM 
güçleri bölgeye müdahale etmiştir. Bu yarımadada iki farklı devletin aynı millet 
ve aynı coğrafyada yer alması günümüze kadar gelen süreçte bölgede kısa süreli 
siyasal, askeri hakimiyet krizlerinin yaşanmasına sebep olmuştur. Kore Cumhu-
riyeti, tarihçiler tarafından sıkça tanımlanan, 1987 yılına kadar 5 adet alt dönem 
yaşamış ve genelde otoriter-anti demokratik rejimler tarafından yönetilmiştir. Ha-
ziran Hareketi’nin 1987’de otoriter yönetime son vermesiyle, Kore Cumhuriyeti, 
Uzak Doğu bölgesinde önemli bir demokrasi haline gelmiştir. Kore Cumhuriye-
ti’nde 1987’den günümüze gelen dönem tanımlanmak için ‘’6. Cumhuriyet’’ ifa-
desi kullanılır. 1960’lardan beri Güney Kore, yüksek teknolojili sanayileşmiş bir 
ekonomi olmak için başarılı büyüme ve küresel entegrasyon sürecine girmiştir. 
2004 yılında Güney Kore, trilyon dolarlık dünya ekonomileri arasına girmiştir 

3 Çalışmamızda Güney Kore’yi ifade etmek için, Kore, Kore Cumhuriyeti ifadeleri kullanılmıştır. 
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ve şu anda dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer almaktadır. Dünyanın 
en büyük 5. ihracatçısı ve 8. en büyük ithalatçısı olan Güney Kore, birçok tek-
noloji ve yenilik odaklı alanda dünya lideridir.

Tablo 1’de temel ekonomik göstergeler yer almaktadır. Gelişmiş bir ekonomiye 
sahip olan Kore’nin temel ekonomik göstergelerine bakıldığında 2019 yılına ait 
büyüme oranı olan %1,954’ün OECD ortalaması olan %1,66’dan daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Kişi başına düşen (KBMG) milli geliri 2019 yılında 44 
bin 470 dolardır ve KBMG 2010-2019 yılları arası kıyaslandığında sürekli bir ar-
tış içerisindedir ve ayrıca 2019 OECD ortalaması olan 39 bin 438 dolardan yük-
sektir. Birçok gelişmiş ülkenin aksine Kore 2010 yılından itibaren sürekli bütçe 
fazlası vermiştir. Cari işlemler dengesine bakıldığında açık bir şekilde ihracatçı bir 
ülke olduğu görülmektedir. Maastricht Kriterleri4’ne göre değerlendirecek olursak 
borçlanması %60’ın altındadır ve bu kriterlere göre borç yönetilebilirdir.5

Tablo 1: Temel Ekonomik Göstergeler

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 OECD 
Ort.

Büyüme (%) 6,805 3,686 2,403 3,165 3,202 2,809 2,947 3,160 2,665 1,954 1,66

KBMG (USD) 30.984 32.546 33.789 35.309 36.882 38.111 39.484 41.330 43.289 44.740 39.438

İşsizlik (%) 3,708 3,408 3,225 3,100 3,492 3,592 3,675 3,683 3,842 4,000 5,35

Enflasyon (%) 2,939 4,026 2,187 1,301 1,275 0,706 0,972 1,944 1,476 0,461 2,248

Bütçe Dengesi/GSYH(%) 0,97 0,,98 1,01 1,34 1,27 1,28 2,37 2,82 - - -2,835

Cari İşlemler Dengesi/
GSYH(%) 2,4 1,3 3,8 5,6 5,5 7,1 6,6 4,6 4,5 3,6 0,3

Brüt Tasarruflar/GSYH(%) 35,04 34,67 34,66 34,84 36,34 36,78 37,01 35,68 34,72 - 22,64

 Borç Stoku/GSYH (%) 29,490 30,235 30,800 33,707 35,479 37,287 37,621 37,678 37,923 40,144 112,44

Kaynak: Worldbank, IMF, OECD Statistics’den derlenmiştir.

2. GÜNEY KORE’NİN YÖNETİM ŞEKLİ VE İDARİ YAPISI 

Kore Cumhuriyeti, üniter yapılı, çok partili, temsili demokrasiye dayalı bir başkan-
lık cumhuriyetidir. Başkan devletin yöneticisi olarak kurduğu hükümetle yürütme 
görevini üstlenir ve 5 yıllık dönemler için doğrudan halk oyuyla seçilmektedir. 

4 Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’ye oranı %60’ı, üye ülke bütçe açığının GSYİH’ye oranı 
%3’ü geçmemelidir.

5 OECD ortalamasında yer alan Bütçe Dengesi/GSYH(%) oranı 2016 yılı verisidir.
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Yasama yetkisi Hükümet ve Ulusal Meclis tarafından üstlenilmiştir. Yargı, yürütme 
ve yasama organlarından bağımsızdır ve bir Yüksek Mahkeme, Temyiz Mahke-
meleri ve bir Anayasa Mahkemesi’nden oluşur. Kore Cumhuriyeti’nde normlar 
hiyerarşisinin en tepesinde Anayasa yer almaktadır. ‘’Kore Cumhuriyeti Anayasası’’ 
1947 yılında kabul edilmiş, günümüze kadar değişiklikler geçirmiş, en önemli de-
ğişiklikleri 1987 yılında yaşamıştır. Güney Kore’deki başlıca idari bölümler şun-
lardır: Sekiz bölge6, bir özel kendi kendini yöneten bölge (Jeju), altı büyükşehir7, 
bir özel şehir (Seul) ve bir özel kendi kendini yöneten şehir (Sejong) şeklindedir. 

Vergi kanunlarını uygulamak amacı ile bir Başkanlık Kararnamesi, Başkan tara-
fından oluşturulur. Ekonomi ve Maliye Bakanı, Bakanlık ve Başkanlık Kararna-
mesini uygulamak için kararnameleri yasalaştırır, kanunları hazırlar, kanunların 
yetkili yorumunu yapar ve kararnameleri uygular. Başkanlık ve Bakanlık Karar-
namelerine ek olarak, Ulusal Vergi Servisi yetkilisi vergi yasalarının tutarlı bir şe-
kilde uygulanmasını sağlamak için idari emirler ve kurallar ilan eder. Kore Adalet 
mahkemeleri vergi yasalarını yorumlama konusunda nihai mercidir. Vergi ma-
kamlarının kararları ve yorumları hukuki anlamda bağlayıcı değildir, yol gösteri-
cidir. Anayasa yerel idarelere (local government) çeşitli mali özerklikler tanımış-
tır. Tanınan bu özerklikler altında, yerel idarelere bazı vergileri tarh ve tahsil etme 
imkanına sahip olmuştur (Ministry of Economy and Finance Korea, 2018, s. 3).

3. GÜNEY KORE’NİN VERGİ TARİHÇESİ VE REFORMLARI

3.1. Vergi Sisteminin Evrimi

Kore’de modern anlamda bir vergi sisteminin ortaya çıkması 1948’de Kore Cum-
huriyeti’nin ilanına rastlamaktadır. 72 yıllık süre içinde vergi sistemi birçok ya-
pısal değişiklik yaşamıştır.8 Ancak vergi sistemi özetle 1970’li yıllarda yakaladığı 
ihracatçı, eğitime ayrıcalıklı yapısını korumaktadır. Bu bölümde, vergi sistemine 
dair yaşanan önemli değişiklikler, periyotlar halinde ifade edilecektir.

6 Bu bölgeler şunlardır: Gyeonggi, Gangwon, Kuzey Chungcheong, Güney Chungcheong, 
Kuzey Jeolla, Güney Jeolla, Kuzey Gyeongsang, Güney Gyeongsang. 

7 Herhangi bir ilin bir parçası olmayan, özerk, kendi kendini yöneten bu şehirler şunlardır: 
Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon, Ulsan. Bu şehirlerde vergi bileşenleri bölge 
sakinleriyle aynı vergileri ödemekle birlikte, il ve şehirlerden veya ilçelerden vergi mevzuatı 
biraz farklıdır (Ministry of Strategy and Finance, 2016, s.2)

8 1961, 1967, 1971, 1976 ve 1982 yıllarında rastlayan reformlar ise daha geniş kapsamlı 
değişiklikleri yansıtmaktadır.
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3.1.1. Cumhuriyetin İlk Yılları ve Savaş Dönemi (1948-1953)

Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Likör Vergisi Kanunu gibi 
temel vergi kanunları 1948’de kabul edilmiştir. Daha sonra Veraset Vergisi Ka-
nunu, Seyahat Vergisi Kanunu, Emtia Vergisi Kanunu kabul edilmiştir. Yeni vergi 
sistemi, toprak reformu sonrasında kıymetlerinin değerleri azalan toprak sahip-
lerinin, vergi yükünü azaltma amacı taşımıştır (Korean Ministry of Strategy and 
Finance, 2012). Vergi yükünü taşıyan sınıfların, tarımsal zenginlerden çok, kent 
zenginlerine kaydığı ifade edilebilir (Kwack & Lee, 2019). Bu yeni sistem, Kore 
Savaşı’nın etkisi altında zarar görmüş ve yerini olağanüstü önlemlere bırakmış-
tır. Bu önlemler kapsamında Arazi Vergi Kanunu ve Geçici Vergi Gelirini Geniş-
letme Kanunu yürürlüğe girmiştir. Savaşı finanse etmek için Gelir Vergisi Kanunu 
gibi bazı mevcut vergi kanunları revize edilmiştir (Korean Ministry of Strategy 
and Finance, 2012). 1953’de ateşkesin ilanı ile birlikte, savaş sonrası dönemi şe-
killendirme amacıyla Kore Hükümeti yabancı uzmanların yardımına ihtiyaç duy-
muştur. ABD vatandaşı, H.P. Wald tarafından ‘’Report and Recommendation for 
the Korean Tax System’’ adlı rapor Kore hükümetine sunulmuştur (Yoo, 2000).

3.1.2. Savaş Sonrası Dönem (1954-1961)

Vergi sistemi savaş sonrası dönemde, Kore’nin altyapısının inşa edilmesi ama-
cını taşımıştır. Wald Raporu etkisiyle geçici vergiler kaldırılmıştır ve gelir vergi-
sinde günümüzde de uygulanan küresel, sedüler vergi uygulamasına geçilmiştir. 
Bu dönemde Hükümet vergi gelirlerini artırmak için, 1958’de Kişisel Gelir Ver-
gisi’ne ek olarak uygulanan üç yeni vergiyi yürürlüğe koymuştur: Eğitim Vergisi, 
Varlık Değerleme Vergisi ve Döviz Vergisi. 1960 yılında Demokrat Parti Hükü-
meti tarafından başlatılan vergi reformunda, doğrudan vergi oranları genel olarak 
düşürülmüş, ancak dolaylı vergi oranları artırılmış, ihracatı ve sermaye birikimini 
teşvik etmek için tasarlanan vergi indirimleri ve kesintileri önemli ölçüde artırıl-
mıştır (Yoo, 2000). Bu dönemde Hükümet ayrıca Gelir, Kurum ve Ticari Vergi 
Kanunları’nda reform yapmıştır ve yeni bir vergi muhasebesi sistemi kurmuştur 
(Korean Ministry of Strategy and Finance, 2012).

3.1.3. İhracat ve Kalkınma Dönemi (1961-1970)

1960’lı yıllar Kore için yüksek büyüme oranlarının görüldüğü yıllardır. 1961 yılında 
Askeri bir idare yönetime gelmiştir. Askeri darbe sonrasında ekonomik anlamda 
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atılan adımlardan en önemlisi ekonomik kalkınma planlarıdır. Bu planları des-
tekleme amacıyla, 1960 yıllarla birlikte Kore’de verginin hükümete bir kaynak ol-
ması dışında başka amaçlara yönelik olmasını sağlayacak gelişmeler yaşanmıştır. 
1980’lere kadar ‘‘ihracat odaklılık ve ekonomik büyüme’’ vergi politikasının te-
mel düsturu olmuştur. Vergi idaresi bakımından da devletin elinin güçlendirecek 
çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Ulusal Vergi İdaresi 1966 yılında kurulmuştur. Ay-
rıca bölgesel vergiler, bu dönemde bir sisteme kavuşmuştur (Yoo, 2000). Reform-
lar kapsamında neredeyse bütün vergi kanunları revize edilmiştir. Bu dönemde 
kamu gelirleri büyük miktarlarda artış göstermiştir (Korean Ministry of Strategy 
and Finance, 2012). Küresel gelir vergisi sistemi altında vergileme yapılmış, maaşlı 
ve ücretliler için yüksek miktarlarda indirim hakkı tanınmış ve artan oranlılık ge-
niş biçimde uygulanmaya başlanmıştır (Kwack & Lee, 2019). Miras vergisinin en 
yüksek marjinal oranı yüzde 30’dan yüzde 70’e kadar yükseltilmiştir (Yoo, 2000).

3.1.4. Sanayileşme Atılımı Dönemi (1971-1979)

1960’lı yıllarda başarılı biçimde yaşanan ihracat odaklı büyüme, hükümeti daha 
fazlası için motive etmiştir. Bu dönemde en çok vurgulanan kavram –ekonomik 
anlamda da döneme uygun biçimde- ‘’kendine yeterlilik’’ olmuştur. Kendine ye-
terlilik ise Kore bağlamında, tarımsal anlamda istikrarlı çıktı düzeyi ve sanayi an-
lamında daha dengeli bir endüstriyel yapı anlamına gelmiştir. Ağır sanayi ve kim-
yasal endüstriler alanında önemli yatırımlar yapılan bu dönemde, 1970’li yılların 
sonu itibariyle ekonomide önemli sorunlar görülmeye başlanmıştır (Kwack & 
Lee, 2019). Bu dönemde iki önemli adım atılmıştır. İlki gelir dağılımda adaleti 
sağlamak amacıyla, yüksek gelir gruplarının, gelir vergisi yükü arttırılırken, dü-
şük gelir gruplarının yararlanacağı istisnalar arttırılarak, gelir vergisi yükleri azal-
tılmıştır. Bu uygulama ile birlikte ayıca küresel gelir vergisi modern anlamıyla 
uygulanmaya başlanmıştır Ayrıca sermaya kazançları, gelir vergisinin bir unsuru 
olarak değerlendirilmiştir. Diğer önemli adım 1967 yılında KDV ve Özel Tüke-
tim Vergisi’nin yürülüğe girmesidir (Yoo, 2000).

3.1.5. Serbestleşme Dönemi (1980-1987)

1970’li yılların bir doğal kaynak krizi olan ve Kore gibi birçok petrol ithalatçısı 
ülkeyi derinden etkileyen Petrol Krizi, girdi fiyatlarında büyük artışlar sağlaya-
rak temel ekonomik politikaların gözden geçirilmesine sebep olmuştur. Bu dö-
nemde Kore’nin dış pazarlara açılması, devlet müdahalelerinin azaltılması gündeme 
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gelmiştir. 1980’li yıllarda yaşanan bir artçı etki olarak, düşük büyüme hızı, Ko-
re’nin vergilerini revize etmesi ile sonuçlanmıştır. Revizyonun temelinde Gelir 
Vergisi ve Kurumlar Vergisi oranları azaltılmıştır. Vergi kanunları aşağıdaki amaç-
larla revize edilmiştir:

1. Ekonomiyi uzun vadede şoklardan korumak ve şirketlerin finansal yapılarını 
güçlendirmek için Kurumlar ve Gelir Vergileri düşürülmüştür.

2. Finansal varlıklardan elde edilen gelir daha yüksek oranlarda vergilendirilmiş ve 
daha önce vergiye konu olmamış bazı finansal kaynaklar vergi konusu yapılmıştır.

3. Daha düşük Kurumlar ve Gelir Vergisi oranlarına rağmen, belirli endüstriler 
için uygulanan tercihli vergi muafiyetleri (preferantial tax incentive system) or-
tadan kaldırıldı.

4. Vergi istisnaları arttırılmıştır (Korean Ministry of Strategy and Finance, 2012). 
Ayrıca Kore’nin kronik sorunlarından olan emlak spekülasyonunu önlemek ama-
cıyla çeşitli Emlak Vergisi uygulamaları gündeme gelmiştir (Yoo, 2000).

3.1.6. Ekonomik Yavaşlama ve Teknolojik Atılım (1988-1997)

1988 yılından itibaren ekonomik anlamda, Kore için büyüme, ihracat, fiyatlar, is-
tihdam ve ödemeler dengesi üzerinde olumsuzluklar görülmeye başlanmıştır. Bu 
durumun arkasında düşük ücretlere ve teknoloji transferine dayanan ekonomi-
nin sınırına ulaşması, düşük faiz oranlarının ve istihdama katılma isteğinin düş-
mesinin yarattığı ekonomik belirsizlikler ve emlak sektöründe yaşanan spekülatif 
yönelimli patlama olduğu düşünülmektedir (Korean Ministry of Strategy and Fi-
nance, 2012). Bu sorunları çözmek amacıyla, bu yıllarda, Kore Vergi Sistemi’nde 
teknolojik verimi arttırma, emlak balonunu ortadan kaldırma amacıyla çeşitli re-
vizyonları gündeme getirmiştir. Uluslararası Vergi Mevzuatı’na uyum sağlamak 
amacıyla Transfer Fiyatlandırması, Örtülü Sermaye Kuralları (Thin Capitaliza-
tion), Vergi Cennetleri’ne Karşı Önlemler, Karşılıklı Anlaşma Prosedürü ve Vergi 
Konusunda Karşılıklı Yardım kuralları Ulusal Mevzuat’a eklenmiştir.

3.1.7. Asya Krizi ve Sonrası (1998-2017)

Kore Ekonomisi 1998 Asya Krizi’nden sert biçimde etkilenmiştir. Krizin sert bi-
çimde etki etmesinde çeşitli iç faktörleri9 de saymak mümkündür. (Korean Mi-

9 Bunlar; kısa vadeli yüksek dış borçlanma, borç yüklü bir özel sektör, verimsiz finansal 
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nistry of Strategy and Finance, 2012). Bu krizin şoklarını atmak amacıyla bir ta-
kım vergi politikaları uygulanmıştır. Bu politikalar, şirketlerin yeniden yapılandırma 
sürecini hızlandırmak (birleşme, devir, iflas vb), yatırım ve tüketimi teşvik etmek, 
vergi matrahını ve vergi tabanını genişletmek amacı taşımıştır (Yoo, 2000). İşsizlik 
sorunu ve daha geniş sosyal güvenlik ağına olan ihtiyaç, bu dönemden itibaren 
artan sosyal güvenlik katkıları istatistiklerinden de görüleceği üzere, dönemin bir 
başka fenomeni10 olmuştur. Hükümet bu sorunu çözme amacıyla sosyal güvenlik 
alanında değişikliklere gitmiştir. 2000 ve 2010 yılları arasında yaşanan önemli de-
ğişiklikler takip eden bölümde ana hatları ile aktarılmıştır.11 2000 yılında yaşanan 
vergisel değişiklikler, orta sınıfın ve işçi sınıfının güçlendirilmesine, genel ekono-
minin yeniden yapılandırılmasına ve piyasa ilkelerine dayalı bir sistem inşa etme 
politikası çerçevesinde vergi adaletinin artırılmasına odaklanmıştır. Bu kapsamda 
ilk olarak, orta sınıfın ve işçi sınıfının vergi yükünü ve gelir eşitsizliğini azaltmak 
için vergilendirilebilir gelirden emeklilik katkısının düşülmesine izin verilmiştir. 
İkinci olarak, mevcut enerji vergilendirme sistemi, fiyat istikrarı ve endüstri des-
teği uğruna düşük enerji fiyatlarına dayandırılmıştır. 

2001 yılında yaşanan vergisel değişiklikler, vergi adaletini artırmak amacıyla vergi 
muafiyetlerinin ve indirimlerinin azaltılması yoluyla vergi tabanının genişletilme-
sine odaklanmıştır. Vergi Rekabeti’nin sağlanması ve Kore ekonomisinin topar-
lanması bir başka hedef olarak ortaya koyulmuştur. Bu amaçla ilk olarak serbest 
meslek sahiplerinin artan vergi yükünü azaltmak amacıyla küresel vergilemede 
%10’luk bir vergi indirimine gidilmiştir ve vergilendirilebilir gelir indirimi artı-
rılmıştır. İkinci olarak, iş dostu bir ortam yaratmak için şirketlerin vergi yüklerini 
hafifletmek gibi çeşitli vergi reformları gerçekleştirilmiştir (%1’lik KV vergi in-
dirimi). Üçüncü olarak kurumsal yeniden yapılanmaya engel olan vergi rejimleri 
(birleşme ve ayni yatırım gibi şirketler arası ilişkilerden alınan vergi) kaldırılmıştır. 
Dördüncü olarak vergi gelirlerini artırma ve vergi adaletini artırma çabasıyla vergi 
muafiyeti ve indirimleri kısıtlanmıştır. 2002 yılında yaşanan vergisel değişiklikler 
orta sınıfın ve işçi sınıfının güçlendirilmesine, şirketlerin rekabetçiliğinin arttırıl-
masına ve bölgesel ekonomilerin canlandırılmasına odaklanmıştır. Vergi adaletini 

kurumlar, katı işgücü piyasası ve sürekli dış ticaret açığı, piyasa teşviklerini ve sinyallerini 
çarpıtma eğiliminde olan ekonomiye aşırı devlet müdahalesi.

10 1990 ile 2001 yılları arasındaki sosyal harcamalar/GSMH oranlarında önemli artışlar 
gözlenmiştir. Oran % 4,25’ten %8,7’ye yükselmiştir ve en yüksek noktası 1998’de% 10,9 olarak 
görülmüştü (Gho, Chang, & Lee, 2003)

11 Bu bölüm Kore Ulusal Vergi İdaresi 2018 raporuna dayanarak, ilgili verilerin derlenmesi ile 
oluşturulmuştur.
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bozan çeşitli teşvikler kademeli olarak kaldırılmıştır. Bu çabalarla vergi eşitliği ar-
tırılmış ve vergi tabanı genişletilmiştir. İlk olarak, işçi sınıfının vergi yükünü azalt-
mak için, personel muafiyeti ve sağlık giderleri için gelir vergisi indirimi kapsamı 
genişletilmiştir. İkinci olarak küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) ve şir-
ketlerin rekabet gücünü artırmak için, KOBİ’lere özel vergi muafiyeti 9’dan 27’ye 
çıkarılmıştır. Üçüncü olarak şirketler arasında usulsüzlüklere konu olan çeşitli uy-
gulamalar kaldırılmıştır. Dördüncü ve son olarak uluslararası sermaye hareketle-
rinin ve e-ticaretin artmasıyla birlikte, uluslararası arenada vergiden kaçınma ve 
vergi kaçakçılığı artmıştır. Bu bağlamda mali suçlarla mücadele etmek amacıyla, 
Kore’nin 2002 vergi reformu, yerleşik olmayan şirketler ve yabancı şirketlerle il-
gili bazı finansal bilgilerin karşılıklı olarak yabancı vergi makamları ile paylaşılma-
sına izin veren adımlar atmıştır. 2003 yılında yaşanan vergisel değişiklikler Kore’de 
yavaşlanan ekonomiyi hızlandırma amacı taşıyan 1 trilyon Won değerinde vergi 
teşviği ile ifade edilebilir. Uluslararası alanda, 2003 yılındaki vergi reformları, di-
ğer ülkelerle yapılan finansal işlemler hakkında bilgi alışverişine izin vermiş tüm 
uluslararası işlemleri transfer fiyatlandırma kuralları çerçevesinde tabi tutmuş ve 
son olarak örtülü sermaye ve kontrol edilen yabancı kurum kazançları (CFC ku-
ralları) kurallarını gözden geçirilmiştir.

2004 yılında yaşanan vergisel değişikliklerin en önemlisi, emlak piyasalarını is-
tikrara kavuşturmak için ulusal bir vergi olarak Kapsamlı Emlak Vergisi’nin geti-
rilmesidir. Mukim olmayan şirketlerin vergilendirilmesi ve uluslararası işlemlerle 
ilgili olarak, emsallere uygunluk ilkesine dayanan bedellerini belirlemek için kul-
lanılan karşılaştırılabilir kriterler kolaylaştırılmıştır. 2005 yılında yaşanan vergisel 
değişiklikler altı hedef etrafında şekillenmiştir: Ekonomik canlılığın artırılması ve 
büyüme potansiyelinin artırılması, nüfusun yaşlanması ve zenginlerle yoksullar ara-
sındaki uçurumu genişleme konularının ele alınması, emlak piyasasının dengelen-
mesi, vergi dışı indirimlerin ve vergi teşviklerinin aşamalı olarak kaldırılması yo-
luyla vergi tabanının genişletilmesi, ülkenin tüm bölgelerinin dengeli gelişiminin 
desteklenmesi, vergi mükellefleri için işlem kolaylığının artırılması. 2006 yılında 
yaşanan vergisel değişiklikler; sürdürülebilir ve geniş tabanlı ekonomik büyüme-
nin desteklenmesi, vergi tarafsızlığını artırmak için vergi teşviklerinin düzenlen-
mesi, vergi sisteminin rasyonelleştirilmesi ve geliştirilmesidir.

2008 yılında yaşanan vergisel değişiklikler, doğrudan 2008 Finansal ve Ekono-
mik Krizi’nin yarattığı sorunlar ile ilgilidir. Bu dönemde vergi oranlarının dü-
şürülerek, yaratılacak kaynağın yatırım ve istihdama dönüşmesi amaçlanmıştır. 
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Ayrıca Ar&Ge alanında çeşitli vergisel teşvikler sağlanmıştır. Bu amaçlarla Gelir 
vergisi oranı, her vergi diliminde %2 oranında düşürülmüş ve indirimler arttı-
rılmış, yükselen petrol fiyatlarının olumsuz etkilerini hafifletmek için çalışanlara 
vergi iadesi vb. yapılmıştır. 2009 yılında yaşanan vergisel değişikliklerde hükü-
met, istihdamı teşvik etmek ve büyüme potansiyelini arttırmak üzere bireysel ge-
lir ve kurumsal gelir vergisi oranlarını düşürmüş ve Ar&Ge desteklerini dünya 
standartlarına taşımıştır. 2010 yılında yaşanan vergisel değişiklikler, temel ola-
rak istihdamı arttırma amacı taşımaktadır. Bu motivasyonla, yatırımlara yapılan 
vergi teşvikleri, yatırılan para miktarından ziyade işe alınan kişi sayısına göre ve-
rilmiştir. Özel ilçeler ve yabancı yatırım şirketleri için vergi desteği tavanları, ya-
tırım tutarının yaklaşık yüzde 50-70’i civarına kadar çıkarılmıştır. Temizlik, gü-
venlik, pazar ve kamuoyu araştırması ve personel tedarik hizmetleri dahil olmak 
üzere istihdamı artırıcı sektörler vergi desteğine hak kazanan KOBİ listesine ek-
lenmiştir. Yabancı ülkelerde faaliyetlerini sonlandıran ve yeni bir iş kurmak için 
Kore’ye dönen şirketler için, ilk 3 yıl için yüzde 100 ve sonraki 2 yıl için yüzde 
50 gelir ve kurumlar vergisi kesintileri düzenlenmiştir. 2011 yılında yaşanan ver-
gisel değişiklikler istihdam ve vergilemede adalet amacını taşımaktadır. Düşük ve 
orta gelirli sınıfın geçim kaynağını desteklemek için Kazanılan Gelir Vergisi İn-
dirimi (EITC) büyük ölçüde genişletilmiş ve konut ve tüketici fiyatlarını denge-
lemek için önlemler alınmıştır. 2012 yılında yaşanan vergisel değişiklikler, sürdü-
rülebilir kalkınma için gerekli büyüme motorlarını güvence altına almaya, daha 
fazla iş yaratmaya, düşük ve orta gelirli ailelerin geçimini istikrara kavuşturmaya 
ve iç tüketimi artırmaya odaklanarak “sağlam ekonomi, sağlıklı mali koşullar ve 
istikrarlı gelecek” hedefleri altında gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında yaşanan ver-
gisel değişiklikler, vatandaşa yönelik vergi sisteminin güvence altına alınması ve 
daha adil vergilendirmenin sağlanması dahil olmak üzere temel hedeflerle “reka-
betçi, adil ve ilkeye dayalı vergi sistemi” vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
İlk olarak, ulusal politik öncelikleri desteklemek, büyüme motorlarını güçlendir-
mek ve KOBİ’leri yaratıcı ekonominin sağlam bir temelini oluşturmak, % 70’lik 
istihdam/nüfus oranına ulaşmak amacıyla çeşitli önlemler alınmıştır. İkincisi, vergi 
sisteminin vatandaşlara odaklanmasını sağlamak amacıyla Kazanılmış Gelir Ver-
gisi İndirimi (EITC) genişletildi ve Çocuk Vergi İstisnası (CTC) getirilirken, dü-
şük-orta gelirli aileleri desteklemek ve vergi mükelleflerini artırmak için vergi ön-
lemleri alınmıştır. 2014 yılında yaşanan vergisel değişiklikler, “rekabetçi, adil ve 
ilkelere dayalı vergi sistemi” kapsamında gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, “ekono-
mik teşvik” hedefini sağlamak için, yatırımları artırmak, yetersiz özel harcama-
ları teşvik etmek ve daha fazla iş fırsatı yaratmak amacıyla “Hanehalkı Gelirini 
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Artırmak İçin Üç Vergi Paketi” (Three Tax Packages for Boosting Household In-
come) ve diğer çeşitli vergi teşvikleri getirilmiştir.

Son olarak, “vergi sistemini rasyonelleştirmek” amacıyla, vergi mükelleflerinin 
haklarının korunmasını güçlendirmek ve uyum maliyetini azaltmak için önlem-
ler alınmıştır. Daha açık olmak gerekirse, Ulusal Vergi İdaresi (NTS) tarafından 
vergi muamelesine ilişkin olarak ilgili devlet makamına başvuruda bulunan vergi 
mükelleflerinin, talebi üzerine devlet tarafından atanan bir vergi temsilcisini kul-
lanabileceği bir sistem getirilirken, fazla ödenen verginin geri ödenmesini talep 
eden son tarih son başvuru tarihinden itibaren 3 yıldan 5 yıla uzatılmıştır. 2015 
yılında yaşanan vergisel değişiklikler, iç tüketimde keskin bir düşüşe neden olan 
Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) salgını sebebiyle, Kore ekonomisinde, 
çeşitli ekonomik sorunları çözme amacı taşımaktadır. Bu sorunu çözme amacıyla, 
büyüme hızını arttırma, genç işsizliği azaltma gibi diğer amaçlarla vergi politika-
ları değiştirilmiştir. İlk olarak, ekonomik canlılığı artırmak, gençlerin istihdamını 
artırmak ve tüketim, ihracat ve yatırımı canlandırmak için çeşitli vergi destek ted-
birleri alınmıştır. Gençlik için istihdam yaratmayı aktif bir şekilde desteklemek 
amacıyla, şirketlerin düzenli biçimde genç çalışan çalıştırmaları durumunda, bu 
şirketlere indirim hakkı tanınmıştır. İkincisi, kamusal refahı arttırmak için, üc-
retlilerin varlık biriktirmesine ve KOBİ’lere, serbest meslek sahiplerine ve çiftçi-
lere ve balıkçılara yardımcı olmak için vergi desteği genişletilmiştir. 2016 yılında 
yaşanan vergisel değişiklikler, büyük oranda küresel düşük büyüme trendi, dara-
lan ihracat pazarı ve genç işsizlik sorunları ile ilgilidir. Bu amaçla Ar&Ge sektö-
rüne geniş teşvikler tanınmıştır. Ayrıca filmler, diziler ve çeşitli kültürel eserlere 
yönelik vergi teşvikleri açıklanmıştır. Ayrıca vergi yükünü azaltacak vergi indi-
rimlerine gidilmiştir. Çok Uluslu İşletmeler bağlamında, Country-by-Country 
raporlama zorunluluğu getirilmiştir. 2017 yılında yaşanan vergisel değişiklikler, 
aslında uzun yıllardır güçlü büyüme rakamları gösteren, işsizliğin az olduğu bir 
ekonominin olgunluk aşamasından geçtikten sonra yaşadığı çeşitli sorunlara12 çö-
züm arama amacı taşır. 

12 Bu sorunlar, zayıf sosyal güvenlik ağının kapsayamadığı yoksullar, bu yoksullar ile gittikçe 
zenginleşen, gelir dağılımı uçurumlaşan zenginlerin arasında yaşanan toplumsal kutuplaşma, 
büyük şirketler ile KOBİ’ler arasında yaşanan devasa gelir farklılıkları, yerli üreticilerin 
yurtdışına kayması, istihdam yaratmayan büyümedir.
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3.1.8. Günümüzde Vergi Sistemi

Güney Kore, anayasal bir hukuk devletidir. Vergiciliğin temel ilkelerinden olan 
vergilerin kanuniliği ilkesi, Kore Anayasası’nda iki madde ile kendine hüküm bul-
muştur. Anayasa md. 38 ‘’Tüm vatandaşlar yasaların öngördüğü şekilde vergi öde-
mekle yükümlüdür’’ hükmü ile vergi ödemenin bir ödev niteliğini ortaya koymakta 
iken, md. 59 ‘’Vergi türleri ve oranları kanunla belirlenir’’ hükmü kanunsuz vergi 
olmaz ve vergilerin kanuniliği ilkesini hükme bağlar. Kore’de Vergi İdaresi, Kore 
Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Güney Kore Ulusal Vergi Servisi tarafın-
dan yürütülmektedir. Kore, vergi sisteminin sınıflandırılması, farklı türlerde ve 
yapılarda vergileri barındırır. Vergileme yetkisi yerel idareler ve merkezi idare ara-
sında paylaştırılmıştır. Yerel idarelerin vergileme yetkisi belirli vergiler için, oran 
belirleme biçiminde gerçekleşirken, ulus devletlerin tipik özelliği olarak diğer 
tüm vergiler başat biçimde merkezi idarenin yetkisi altında vuku bulmaktadırlar. 

4. GÜNEY KORE’DE VERGİ SİSTEMİ

Kore Maliye Bakanlığı verileri referans alındığında vergi türleri ulusal vergiler (na-
tional taxes) ve yerel vergiler (local tax) olarak iki kategoriye ayrılmıştır. Kore Vergi 
Sistemi, 15 ulusal ve 17 yerel vergiden oluşmaktadır. Ulusal vergiler kendi içeri-
sinde üç ana gruba ayrılır. Bunlardan birincisi iç vergiler (internal taxes), ikincisi 
gümrük vergileri ve üçüncüsü ise belirli bir amaca tahsis edilmiş vergilerdir (ear-
marked taxes). Yerel idarelerce alınan vergiler ise; il vergileri, şehir ve ilçe/taşra ver-
gilerini içerir. Bu vergiler ayrıntılı bir biçimde ilerleyen bölümlerde anlatılacaktır. 
Kore’de sedüler ve küresel vergilendirme söz konusudur. Küresel vergilendirme 
kapsamında, bir konut sahibine atfedilen gayrimenkul kira geliri, ticari kazanç, 
ücret ve diğer gelirler mukime atfedilir, toplanır ve artan oranlı biçimde vergilen-
dirilir (Kim vd., 201, s.3). Sedüler vergileme kapsamında, sermaye kazançları ve 
emeklilik gelirleri ayrı biçimde, farklı oranlarla vergilendirilir.

Faiz ve temettüler stopaj vergisinin (withholding) konusudur. Mukim olmayanlar da 
benzer şekilde Kore kaynaklarından elde edilen gelir üzerinden vergilendirilir. Birey-
sel gelir üzerindeki vergi oranları dağılımı yüzde 6 ile yüzde 38 arasında değişiklik 
göstermektedir. Bir şirket Kore’de kurulduğunda, mukim bir şirket olarak dikkate alı-
nır ve dünya çapındaki gelirlerden vergi yükümlüsüdür, bunun yanı sıra mukim ol-
mayan bir şirket Kore kaynaklı geliri üzerinden vergi yükümlüsüdür.. Kore’de daimi 
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işyeri olmayan mukim olmayan bir şirket stopaj vergisine tabidir (Ministry of Stra-
tegy and Finance, 2016, s.3).

Tablo 2’yi incelediğimizde, vergilerin, harcama vergileri, servet vergileri, gelir ver-
gileri ayrımı yapıldığı görülmektedir. Kore Maliye Bakanlığı verilerinde ise bu tür 
bir ayrım söz konusu değildir. Ayrıca servet vergileri olarak adlandırılan vergilerin 
içeriği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Diğer bölümlerle kıyaslanabilmesi açı-
sından OECD’nin oluşturduğu çerçeveden yararlanılmıştır.1314151617

Tablo 2: Toplam Vergi Gelirleri ve Oransal Gösterimleri 13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 OECD 
Ort.14

SGK 
Hariç15

Toplam Vergi Gelirleri/ GSMH %23,4 %24,2 %24,8 %24,3 %24,6 %25,2 %26,2 %26,9 %34,2 -

Harcama Vergileri/TVG16 %33,7 %31,2 %31,2 %30,7 %30 %28 %28,1 %27,7 %32,7 %37,43

Gelir, Kurumlar Vergisi /TVG %28 %30,1 %29,9 %29,3 %29,1 %30,3 %31,2 %32,1 %33,6 %43,37

Sosyal Güvenlik Katkıları/TVG %23,3 %24 %24,7 %26,4 %26,9 %26,6 %26,2 %25,7 %26,2 -

Servet Vergileri/TVG %11,3 %11,4 %10,6 %10,3 %11 %12,4 %11,6 %11,7 %5,7 %15,74

Diğer Vergiler/TVG %3,4 %3,1 %3,4 %3 %2,8 %2,4 %2,6 %2,5 %0,5 %3,37

 Kaynak: OECD Revenue Statistics verilerinden derlenmiştir.17

Tablo 2’de Toplam Vergi Gelirleri/GSMH ve farklı vergi tiplerinin toplam vergi 
gelirleri bakımından oransal farkları ifade edilmiştir. Toplam vergi gelirleri/GSMH 
bakımından 2010 ve 2017 yılları arasında Kore’nin payı artmıştır. Ancak bu ar-
tışa rağmen OECD 2017 ortalaması olan %34,2’nin altında, Kore’nin oranının 
%26,9 olarak gerçekleşmesi ilgi çekicidir. Bu farklılığın temellerini analiz eden 
çeşitli çalışmalar mevcuttur (Kim, 2005; Jun, 2010). Tablo’dan görüleceği üzere, 
2016 yılında OECD ülkelerinin servet vergilerinin, toplam vergi gelirleri içindeki 
ortalama payı %5,7 iken bu oran Kore’de %11,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu du-
rum Kore’de servet vergilerinin, önemli bir gelir kalemi olduğunu göstermekte-
dir. Tablo‘da servet vergileri ve diğer vergiler dışında kalan oranlar, OECD ortala-
masının altında kalmıştır. Harcama vergileri için 2016 yılında OECD ortalaması 

13 Toplam Vergi Gelirleri, TVG olarak kısaltılmıştır.
14 İstatistikler toplam vergi geliri satırı yılı için 2017 yılını, diğer satırlar içinse 2016 yılını ifade 

etmektedir.
15 Sosyal güvenlik katkıları olmaksızın (2017 yılı istatistikleri yer alır).
16 Dahilde ve ithalatta alınan KDV, dahilde ve ithalatta alınan Tüketim Vergisi, Ticari Vergi (2016 

yılında kaldırılmıştır), Taşıt Alım Vergisi ve Gümrük Vergisi harcama vergileri grubuna dahil 
edilmiştir.

17 Oransal paylar tarafımızca hesaplanmıştır.
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olan %32,7’nin altında, %28,1 olarak gerçekleşmiş ve 7 yıllık süreçte %33,7’lik 
oran %5,6 oranında gerilemiştir. Gelir vergileri ise aynı trendi takip etmiştir. Ge-
lir Vergileri’nde 2016 yılında OECD ortalaması %33,6’iken, Kore’de bu oran 
oldukça yakın biçimde %31,2 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Katkıları 
OECD ve Kore ortalaması %26,2 olarak aynıdır. Sosyal Güvenlik katkıları ol-
maksızın karşılaştırma yaptığımızda doğrudan vergilerih %59,11, dolaylı vergi-
lerin ise %43,37 olarak ifade edilebilir. Bu durum gelirin yeniden dağılımı bakı-
mından Kore’ye pozitif bir katkı sunmaktadır.

Şekil 1: 2000-2018 Yılları Arasında OECD ve Kore’nin Toplam Vergi Gelirlerinin 
GSMH’ye Oranı

Şekil 1, yıllar içinde yaşanan dönüşümü göstermesi bakımından önemlidir. Kore 
%21,5’lik Toplam Vergi/GSMH oranından, %28,4’e çıkarken, OECD çapında 
bu ortalama değişim, sadece %0,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın arkasında ya-
tan nedenlere ilişkin çeşitli çalışmalar 1997 Asya Krizi’ni, Kore devletinde yaşa-
nan sosyal güvenlik dönüşümünü, değişen toplum yapısını ifade etmektedirler 
(Jun, 2010; Kim, 2005).
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Tablo 3: Güney Kore’nin OECD Ülkeleri Arasındaki Konumu

Ulusal Para Biriminde Vergi 
Gelirleri

Vergi Yapısı OECD Ülkeleri 
Arasındaki 
Sıralaması18

Milyar, Won Yüzdelik pay (%)

1998 2017 1998 2017 2017

Gelir, Kurumlar, 
Sermaye 
Edinimleri Vergisi

30.990 149.420 30,4 32 19.

Alt Unsurlar

Kişisel Gelir, Faiz 
ve Edinimler 19.121 83.121 18,8 18 26.

Kurum Gelirleri, 
Faizleri ve 
Edinimleri

11.640 66.299 11,4 14 5.

Sosyal Güvenlik 
Katkıları 16.879 119.676 16,6 26 23.

Bordro Vergileri 276 1.376 - - 13.

Servet Vergileri 11.070 54.406 10,9 12 4.

Harcama Vergileri 38.622 129.065 37,9 28 27.

KDV 15.706 74.361 15,4 16 27.

Diğer 3.987 11.527 3,9 2 3.

Toplam 101.826 465.470 100 100 -

Kaynak: OECD Revenue Statistics 2019 – Korea’dan derlenmiştir19.

Bir1819 OECD istatistik raporu bu durumu şu şekilde özetlemektedir; 2017 yılı ista-
tistiksel değerlerine göre Kore, gelir vergilerinde 37 ülke arasında 19. sırada iken, 
sosyal güvenlik katkıları bakımından 23. sırada, servet vergileri bakımından 4. sı-
rada, harcama vergileri açısından ise sıralamada 27. sırada yer almıştır. Bu istatis-
tikler, Kore’nin bu denli ekonomik anlamda ilerlemiş bir ülke olmasına rağmen, 
ortalama değerler bakımından Kore’nin gelişmiş OECD ekonomilerinden farklı 
bir vergi yapısı taşıdığını göstermektedir. Kore, 2018 yılında vergi / GSYH oranı 
bakımından 36 OECD ülkesi arasında 30. sırada yer almıştır. 2018 yılında Ko-
re’nin OECD ortalaması % 34.3’e kıyasla % 28.4’lük bir vergi / GSYH oranı 

18 36 OECD üye ülkesi arasında, toplam vergi gelirleri arasındaki paylar bakımından karşılaştırma 
yapılmıştır.

19 1998 yılında yer alan yüzdelik paylar tarafımızca hesaplanmıştır.
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gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise Kore, vergi / GSYH oranı açısından 36 OECD 
ülkesinde 31. sırada yer almıştır (OECD, 2019a). 1987 yılında siyasi demokra-
tikleşme gerçekleşmiştir. Bununla beraber vergi yapısı, ekonomi de değişikler ya-
şanmıştır. Ekonomik demokratikleşme ile vergi sistemi daha da adilleşmeye başla-
mıştır. Vergi sisteminde, doğrudan verginin payı 1980’lerin ortalarından itibaren 
artmaya başlamıştır (Jeong, 2015, s. 6).2021

 Tablo 4: Güney Kore’nin Vergi Gelirleri ve Oransal Payları (%)

Yıllar Vergi 
Gelirleri 
(milyar 
USD)

GSMH 
İçindeki 

Payı
(%)

Gelir, Kar 
ve Sermaye 

Edinimi 
Vergileri20/

Toplam Vergi 
(%)

Mal ve 
Hizmet 

Vergileri/ 
Toplam 

Vergi
(%)

Mülk 
Vergileri/ 
Toplam 

Vergi
(%)

Sosyal 
Güvenlik 

Katkı 
Payları21/ 
Toplam 

Vergi
(%)

1972 1.3 12,4 31,3 57,5 9,2 0,8

1975 3.2 14,9 24,3 61,1 9,7 0,9

1980 11.0 16,9 25,5 62,7 8,0 1,1

1985 15.8 15,8 26,4 59,5 9,1 1,5

1990 52.6 18,8 32,8 44,3 11,8 10,1

1995 106.3 19,1 30,1 40,7 14,0 12,1

2000 120.5 21,5 28,8 38,4 12,4 16,7

2005 202.4 22,5 29,2 34,3 11,9 21,2

2010 256.2 23,4 28,0 33,7 11,3 23,3

2015 347.9 25,2 30,3 28,0 12,4 26,6

2018 460.4 28,4 34,1 26,3 11,6 25,4

Kaynak: OECD, Revenue Statistic,2020.

Tablo 4’e baktığımızda Kore’nin vergi gelirleri sürekli artış gösterdiğini görürüz. 
GSMH içinde verginin payına baktığımızda ise 1972 yılında %12,4 olan pa-
yın 2018 yılında %28.4’e çıktığını görmekteyiz. Gelir vergilerinin payı ise 1972-
2018 yılları arasında sadece %2,8 oranında değişerek, %34,1’e yükselmiştir. Mal 
ve Hizmet Vergileri’nin payı ise, önemli ölçüde daralmıştır. 1972 yılında %57,5 
olan oran, 1980’de %61,1 olarak zirve yapmış, ancak 2018 yılında bu zirveden 
%36,4 oranında azalarak dip noktasına, %26,3 olarak varmıştır. Mülk vergileri 

20 Bu gruba GV ve KV dahildir.
21 OECD hesapları, Sosyal Güvenlik Katkı Payları’nı da bir vergi gibi hesaplamıştır.



VERGI SISTEMLERI: SEÇILMIŞ ÜLKE ÖRNEKLERI

Ahmet Tekin, Ersin Nail Sağdıç

199

ise dönem içinde paylarını arttırarak, %11,6’ya yükselmiştir. Tablo’da bir başka 
çarpıcı değişim ise sosyal güvenlik alanında yaşanmıştır. 1972 yılında %0,8 ola-
rak gerçekleşen oran, 48 yıllık süreçte %24,6 oranında yükselmiştir. Tablo 4’de 
görüldüğü gibi sosyal güvenlik katkı payları önemli paya sahiptir. Vergi adaletini 
sağlayacak şekilde doğrudan vergilerin gelirini arttırmak için sosyal sigorta siste-
minin önemli olduğu birçok çalışma tarafından vurgulanmıştır. Sosyal sigorta sis-
temi ile vergi yapısı haksızlıktan uzaklaşıp daha adil hale getirilebilir (Jeong, 2015).

4.1. Ulusal Vergiler

Güney Kore’de vergi türleri ulusal ve yerel idarelerce alınan vergi olmak üzere iki 
kısma ayrılmıştır. Bu kısımda ulusal vergiler incelenmiştir. Güney Kore vergi sis-
temindeki ulusal vergileri incelediğimizde üç ana başlık karşımıza çıkar: İç Vergi-
ler, Gümrük Vergisi, Belirli Amaca Tahsis Edilen Vergiler. İç vergiler on alt dala 
ayrılmasına rağmen birkaç vergi türü daha çok ön planda yer alır. Güney Kore 
vergi gelirlerinin çoğunu dolaylı ve dolaysız vergiler içerisinde GV, KV ve KDV 
oluşturur (Ministry of Strategy and Finance, 2016, s.2).

Tablo 5: Ulusal Vergilerin Sınıflandırılması

1.İç Vergiler 2.Gümrük 
Vergisi

3.Belirli Amaca Tahsis 
Edilen Vergiler

Gelir Vergisi

Doğrudan 
Vergiler

Ulaşım, Enerji, Çevre Vergisi

Kurumlar Vergisi Eğitim Vergisi

Veraset Vergisi Veraset Vergisi

Hediye Vergisi Hediye Vergisi 

Kapsamlı 
Gayrimenkul 
Sahipliği Vergisi

Kırsal Kalkınma İçin Özel 
Vergi

Katma Değer Vergisi

Dolaylı 
Vergiler

Özel Tüketim Vergisi

Likör Vergisi

Damga Vergisi

Menkul Kıymet İşlem 
Vergisi

Kaynak: Ministry of Strategy And Finance, (2016) Korean Taxation raporundan ve National 
Tax Service (2020)’den derlenmiştir.



200

GÜNEY KORE VERGİ SİSTEMİ

Ahmet TEKİN, Ayşegül ÇALI

Ulusal vergilerin diğer bir ayağını oluşturan belirli amaca tahsis edilen vergiler ise: 
Ulaşım-Enerji-Çevre Vergisi, Eğitim Vergisi, Kırsal Kalkınma İçin Özel Vergi22, 
Veraset Vergisi, Hediye Vergisi’dir. 

4.1.1. İç Vergiler 

Ulusal vergilerin bir alt dalı olan iç vergiler: Gelir Vergisi (GV), Kurumlar Ver-
gisi (KV), Veraset Vergisi, Hediye Vergisi, Kapsamlı Gayrimenkul Sahipliği Ver-
gisi23 (KGMSV), Katma Değer Vergisi (KDV), Bireysel Tüketim Vergisi, Likör 
Vergisi, Damga Vergisi, Menkul Kıymet İşlem Vergisi24 olmak üzere on alt başlığa 
ayrılır. İç vergiler dolaylı ve dolaysız vergiler olarak iki gruba ayrılır. Dolaysız ver-
giler: GV, KV, Veraset Vergisi, Hediye Vergisi ve Kapsamlı Gayrimenkul Sahip-
liği Vergisi’dir. Dolaylı vergiler ise KDV, Bireysel Tüketim Vergisi, Likör Vergisi, 
Damga Vergisi, Menkul Kıymet İşlem Vergisi’dir (National Tax Service, 2020). 
İç vergiler Kore için başat gelir unsurlarıdır. 2018 yılında Ulusal Vergi Sistemi 
tarafından toplanan vergi gelirlerinin %91,004’ü iç vergi niteliğini taşımaktadır 
(Korea National Tax Service, 2019). Bu vergilerin Kapsamlı Gayrimenkul Sahip-
liği Vergisi (GSV) dışında kalan vergiler, birçok ülkede bulunan vergilere benze-
mekte iken, adı geçen vergi Kore’ye özgüdür. Bu verginin alt dilimleri yerel ida-
relere aktarılmakta iken üst dilimleri merkezi yönetime kalmaktadır (Kim, 2005). 
Ayrıca Kore’ye özgü biçimde, servet vergilerinin yüksek artan oranlılığa sahip ol-
ması gayrimenkul piyasalarının 30 yıllık dönemde geldiği yüksek değer artışı ile 
ilgilidir (Lowe-Lee, 2007).

4.1.1.1. Gelir Vergisi

Bir kişinin Kore’de mukim25 olup olmaması o kişinin mukimlik veya ikametgahı 
(domicile) ile ilgili bir durumdur. Kore mukimi, Kore içindeki ve dışındaki kay-
naklardan elde edilen gelir kalemleri üzerinden gelir vergisine tabidir. Öte yan-
dan, mukim olmayanlar, sadece Kore içindeki kaynaklardan elde edilen gelirler 
üzerinden gelir vergisine tabi iken; ülke dışından elde edilen gelirlerinden vergi 
alınması söz konusu değildir. Gelir vergisi yasasında hem mukim olan hem de 

22 Special Tax for Rural Development
23 Comprehensive Real Estate Holding Tax
24 Securities Transaction Tax
25 Mukim (resident); ilgili devletin veya eyaletin mevzuatına bağlı olarak ikametgah, mukimlik, 

yönetim yeri veya benzer yapıda olan diğer kriterlerden kaynaklı olarak vergiye tabi olan 
kişidir. Kaynak: https://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm
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olmayanlar tarafından elde edilen/kazanılan gelir, küresel26 ve sedüler27 vergilen-
dirmeye tabidir (Ministry of Strategy and Finance, 2016, s.3).

Verginin Konusu ve Mükellefiyet

Bir kişinin Kore’de ikametgahı varsa veya 183 gün ya da daha fazla süre orada kal-
mışsa, o kişi Kore içindeki ve dışındaki kaynaklardan elde ettiği bütün gelirler üze-
rinden gelir vergisine tabidir (Ministry of Strategy and Finance, 2016, s.4). Da-
hası bir kişi eğer mesleği sebebiyle Kore’de 183 gün veya bundan daha fazla süre 
kalıyorsa, ya da bu mukimliğin amacı mukimlerin aileleri, mali durumları, mes-
leki durumları ile ilgili ise, bu kişiler mukim olarak kabul edilecektir. Yani Ko-
re’de kişilerin medeni ve mali durumları ile ilgili olarak mukim olup olmamaları 
durumuna tedricen karar verilmektedir. Bu 183 günün hesaplanmasında ise kişi-
lerin ülkeden ayrılma durumları 183 günden ayrı değerlendirilmemekte, bu işin 
bir parçası sayılmaktadır. (KPMG, 2019). Diğer yandan, bir mukim Kore vatan-
daşı olmadan Kore’de ikametgahı bulunuyorsa veya bu mukim 5 yıl veya 5 yıldan 
daha az bir süredir Kore’de kalıyorsa, Kore’de mukime ödenen gelir veya Kore’ye 
dışarıdan havale edilen vergilendirilebilir gelir, GV’ye tabidir. Eğer bir kişi Güney 
Kore mukimi değilse, yalnızca Güney Kore kaynaklı elde edilen geliri üzerinden 
vergiye tabidir (Ministry of Strategy and Finance, 2016, s.4). Kore’de yabancı bir 
mukimin ikameti veya kaldığı yer 5 yıl, ya da ilgili mali yılın sonundan itibaren 
10 yıl öncesinde toplam 5 yıldan az ise ilgili mali yıla atfedilebilir yabancı kay-
naklı gelir Kore’ye havale edilmez veya Kore’de ödenmez ise bu gelir Kore Gelir 
Vergisi konusu olmayacaktır (KPMG, 2019). Bir kişinin mukim olması durumu, 
onun dünya çapında elde ettiği gelirlerin vergilendirmesi anlamına gelir (Ministry 
of Strategy and Finance, 2016, s.4). GV’ye dair beyan ise takip eden mali yılın 
Mayıs ayının 31’ine kadar yetkili makama verilir.

Verginin Yapısı: Küresel ve Sedüler Gelir Vergisi

Güney Kore mukimi olan ve olmayanlar elde ettikleri gelir üzerinden küresel 
ve sedüler vergiye tabidirler. Küresel vergilendirme altında; ticari kazançlar, üc-
retler ve maaşlar, emeklilik maaşı ve diğer gelirler toplanır (aggregated) ve artan 

26 Bireylerden ya da aile seviyesinde bütün kaynaklardan olan gelirleri toplayan gelir 
vergisidir ve bu tek bir aşamalı oranda vergilendirilir. Kaynak: https://www.oecd.org/ctp/
glossaryoftaxterms.htm

27 Sedüler gelir vergisinde, farklı kaynaklardan elde edilen vergiye konu olan gelirler, ayrı ayrı 
düzenlemeler içerisinde vergiye tabi tutulur (Bilici, 2013, s.4). 
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(progressively) oranlı olarak vergilendirilir. Toplam 20 milyon Won’u aşan bir te-
mettü ve faiz geliri varsa, bu gelirler küresel vergilendirmenin konusuna girer. Faiz 
ve temettüler %14 oranında stopaja tabidirler. Sedüler vergilendirme kapsamında 
ise sermaye kazançları ve emeklilik gelirleri vardır ve bunlar farklı vergi oranları 
ile vergilendirilir (Ministry of Strategy and Finance, 2016, s.4). 

Vergi Matrahı ve İndirimler (deduction) 

Vergiye tabi gelirin hesaplanması vergiye tabi gelir kalemlerinin toplanması ile ger-
çekleşir. Bu gelir kalemler şunlardır: Faiz, temettüler, ticari kazanç, ücret ve maaş 
geliri, emeklilik maaşı (pension income), emeklilik geliri (retirement income), 
sermaye kazancı, diğer gelirler (Ministry of Strategy and Finance, 2016, s.5-9). 

Vergilendirilebilir gelir unsurları ise kısaca şunlardır:

a) Faiz Gelirleri

Bunları kapsar:

-Bir vergi yılı boyunca, bir ulus devlet / onun yerel makamları veya mukim/mu-
kim olmayan bir şirket tarafından ihraç edilen borç senedi ve menkul kıymetler-
den alınan faiz ve indirim tutarları

-Kore içinde ve dışında ödenecek mevduat ve taksitli tasarruflarından (installment 
savings)28 bir vergi yılı boyunca alınan faiz ve indirim tutarları

-Ticari olmayan kredilerden alınan faiz

-Vadesi on yıldan az olan tasarruf tipi sigorta primleri

-Harcanan paraya göre tazminat olarak diğer benzer gelirler (Ministry of Strategy 
and Finance, 2016, s.5).

b) Temettü Gelirleri 

Bunları kapsar:

-Mukim yada mukim olmayan şirketlerin kuruluşu sırasında elde edilen faiz pay-
ları, dağıtılmamış kazançlar, kar payları ve temettüler

28 Bankaya yatırılan mevduatın ilk defaya mahsus olmaksızın ilgili hesaba aylık belirli mevduatlar 
yatırılarak tasarrufların kademeli olarak arttığı bir tasarruf mevduatı türüdür (Zhen, 2019).
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-Özel dernekler veya vakıflar gibi ticari olmayan kuruluşlardan alınan kar payları

-Kabul edilen temettüler ve kar payları 

-Kurumlar Vergisi Kanunu’nca temettü olarak belirlenen tutarlar

-Temettü geliri sağlayan finansal varlıklar

-Kar payına benzeyen diğer benzer gelirler

c) Ticari Kazanç

Brüt karlardan her mali yıl için indirilebilir giderler ve 10 yıl boyunca indirilebi-
lecek zararların çıkarılması sonucunda elde edilen kazançlar ticari kazançtır. (Mi-
nistry of Strategy and Finance, 2016, s.6).

d) Maaş ve Ücretler

Kore’de maaş ve ücretler elde edilen gelirden indirimler çıkartıldıktan sonra aşa-
ğıda yer alan tablo 6’ya göre vergilendirilmektedir.

e) Emeklilik Maaşı (Pension Income)

Kore’de emeklilik maaşı vergiye tabidir. Kore’de farklı kanunlar kapsamınca mev-
zuatta yer alan emeklilik maaşları, indirim konusu yapılmaktadır. 3,5 milyon 
KRW’nin altında, emeklilik gelirlerinin tamamı vergiden düşülebilir. Bu sevi-
yenin üzerinde kalan emeklilik gelirlerinde marjinal kesinti oranı %40, %20 ve 
son olarak %10 olarak 3 dilim halinde hesaplanır ve vergiden indirilir. Maksi-
mum kesinti yılda 9 milyon KRW’dir (OECD, 2019b). Ayrıca küresel gelir ver-
gisi kapsamında vergilendirilir.

f ) Emeklilik Geliri (Retirement Income)

Kore Gelir Vergisi Kanunu md. 22 ve md. 4 fıkra 2 kapsamınca29, çeşitli emek-
lilik maaşları vergilendirilebilir gelir olarak hükme bağlanmıştır. (Korea Income 
Tax Act, 2009). Bu gelir tipi sedüler olarak vergilendirilir (ç ve d maddeleri ben-
zer gözükse de farklı işlemlere tabidir).

29 Emeklilik geliri: Milli Emeklilik Yasası veya Kamu Görevlileri Emeklilik Yasası vb. 
Kapsamındaki emeklilik ve götürü ödemelerden tahakkuk eden gelir… 
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g) Sermaye Kazançları

Kore’de sermaye kazançları farklı olarak hesaplanıp, elde tutma ve kıymetin tipine 
bağlı olma durumuna göre vergilendirilir (Deloitte, 2019). Arazi, bina veya bun-
ların haklarının, hisse senetlerinin ve diğer varlıkların devrinden doğan kazançlar 
sedüler olarak vergilendirilir (Korean Ministry of Strategy and Finance, 2016, s. 
8). Bu gelir tipinde unsurlar 3 tipte sınıflandırılır:

-Arazi veya binaların devrinden doğan kazançlar

-Yüzey hakları30, kira sözleşmeleri veya gayrimenkul edinme tipleri gibi gayrimen-
kullere hakların devredilmesinden kaynaklanan kazançlar;

-Hisse senetlerinin devrinden doğan kazançlar.

h) Diğer gelirler 

Diğer gelirlere aşağıda yer alan unsurlar dahildir:

-Piyangodan elde edilen para veya mallar ve yarışmada kazanılan Won ödülü 

-Çekiliş, piyango veya herhangi bir yarışmanın para veya mallar biçiminde elde 
edilen bir ödülü olarak, at yarışı, bisiklet yarışı, motorlu tekne yarışı, boğa dö-
vüşü ve spor bahis oyunu için kazanan bilete verilen ödüller 

-Telif hakkı sahipleri dışında herhangi bir kişi tarafından ilgili telif hakkıyla ko-
runan ürünlerin transferi veya kullanımı için para veya mallar (Ministry of Stra-
tegy and Finance, 2016, s.5). 

Küresel Gelire İlişkin Muafiyet ve İndirimler 

Küresel gelire ilişkin olarak muafiyet veya indirimler söz konusudur. Bunlar: Te-
mel muafiyetler, ek indirimler, özel indirimlerdir (Ministry of Strategy and Fi-
nance, 2016, s.9-10). 

Vergi Oranları 

Küresel gelir üzerindeki gelir vergisi miktarı, ilgili vergi matrahına artan (progres-
sive) marjinal vergi oranları uygulanarak hesaplanır. Vergi tarifesinde en yüksek 

30 Yüzey hakları, yüzeyle sınırlı gayrimenkul parselindeki mülkiyet haklarını, bir madenin belirli 
derinliğine kadar kapsanan mülkünü ifade eder. Örneğin X madeninin 50 metresine kadar 
olan hakları.
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oran %42 iken, en düşük oran %6’dır. Vergi tarifesindeki oranların sert biçimde 
arttığını ifade edebiliriz. Küresel vergilendirme başlığında bahsedildiği gibi küresel 
vergi tarifesi ticari kazançlar, ücretler ve maaşlar, emeklilik maaşı (pension income) 
ve diğer gelirler için uygulanır. Vergi oranları, mukim ve mukim olmayan mükel-
lefler için aynıdır (KPMG, 2019). Tarife şu şekilde uygulanmaktadır: Geliri 13 
milyon Won olan bir mükellef gelirinin 12 milyon Won’luk kısmı için hesaplan-
mış biçimde 720 bin Won (12 milyon Won  %6), kalan kısmı için ise 1 milyon 
Won için %15 ile çarpılıp, toplam 870 bin Won olarak hesaplanan vergiye ulaşılır.

Tablo 6: Küresel Gelirlerde Vergi Tarifesi

Yıllık vergilendirilebilir gelir (Milyon KRW) Vergi Oranı

Fazlası Azı Üst dilime kadar Oran

0 12 0 %6

12 46 0.720 %15

46 88 5.820 %24

88 150 15.900 %35

150 300 37.600 %38

300 500 94.600 %40

500 174.000 %42

Kaynak: PWC Kore,2020

Vergi Mahsubu (Credits) 

Vergi mahsubunda; temettü geliri için vergi mahsubu, yabancı mukimlerin vergi 
mahsubu (foreign tax credit), kaza durumunda vergi mahsubu, ücret ve maaş ge-
liri için özel vergi mahsubu, çocuklara vergi mahsubu (child tax credit), emek-
lilik hesabı katkı payı mahsubu (credit for pension account contributions), özel 
vergi mahsubu, standart mahsup yer alır. Kore’de uygulanan vergi mahsubuna 
dair bir çalışmaya değinmek gerekirse; 1991, 1996 ve 2000 yıllarındaki Kore’nin 
mikro düzey verileri kullanılarak gelir vergisinin artan oranlılığı irdelenmiştir. 
Vergi oranları, indirimler vs. den yararlanılmıştır. Bu çalışmada Kore’nin gelir ver-
gisi sisteminin, istisna (allowance)31 ve indirimleri nedeniyle, ekonomik gelir ile 
vergilendirilebilir gelir arasında büyük bir boşluk vardır. 2000 yılında vergi mü-
kelleflerinin %47’si efektif olarak vergi ödememiştir. Kore gelir vergisi sisteminin 

31 Genellikle gelir vergileri, veraset ve bazı satış vergilerinin hesaplanmasında indirim veya 
muafiyetler için bu terim kullanılır.
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bileşenlerinin artan oranlılığa etkisi irdelendiğinde istisnalar; indirim ve vergi oran-
larına göre daha etkili olmuştur. Vergi mahsubu (credit) artan oranlılıkta ters rol 
oynar (regressive). Vergi mahsubuna gelir vergisinde dikkat etmek gerekir (Lim 
ve Hyun, 2009, s.638-640). 

Gelir Vergisinde Stopaj

Faiz, temettü, TK, kazanılan gelir32, emeklilik maaşı, emeklilik geliri veya diğer 
gelirler üzerinden ödeme yapan şahıslar, bu ödemenin yapıldığı tarihte öden-
mesi gereken gelir vergisini tevkif etmeli ve ertesi ayın onuncu gününe kadar il-
gili bölge vergi dairesine ödemek zorundadır (Korean Ministry of Strategy and 
Finance, 2016, s. 15). Bu uygulama bir tip vergi sorumluluğu müessesidir. Sto-
paj türlerini genel olarak şöyle sıralayabiliriz:33

*Faiz gelirleri;

Faiz gelirlerinde stopaj uygulanır ve oransal farklılıkları mevcuttur:

-10 yıllık itfa dönemi olan uzun vadeli tahvilin faizi: %30

-Ticari olmayan kredilerden alınan faiz: %25

(İstisna: Ortakların sermayeye yaptıkları katkılar için: %25)

-Diğer faizler: %14

-Temettü’lerde: %14

-Ticari Kazançta; KDV’den muaf kişisel hizmetler ile tıbbi veya sağlık hizmetle-
rinden elde edilen ticari kazançlarda: toplam gelirin% 3’ü stopaja tabidir.

*Ücret ve Maaşlar

*Emekli Maaşları

*Emeklilik Gelirleri

*Diğer gelirlere stopaj uygulanmaktadır (Korean Ministry of Strategy and Fi-
nance, 2016, s. 15-16).

32 Maaş ve benzeri ödenekler bu kapsama girer, Kore Gelir Vergisi Kanunu md. 20 bunları 
detaylıca açıklamaktadır.

33 Sermaye Kazançları gelir vergisinde stopaj kapsamında yer almamaktadır.
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4.1.1.2. Kurumlar Vergisi

Kore’de ‘’Kurumlar Vergisi Kanunu’’ kurumların nasıl vergilendirileceğine ilişkin 
temel kanundur. Kore’de kurumlar vergisine tabi şirketler iki tipte sınıflandırılır: 
mukim veya mukim olmayan ve kar amacı güden veya kar amacı gütmeyen. Vergi-
leme açısından, merkezi veya ana ofisi veya etkin yönetim merkezi Kore’de olan bir 
şirket mukim bir şirket olarak kabul edilir ve dünya çapındaki bütün gelirleri üze-
rinden vergi ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, yabancı bir şirket olarak kabul 
edilir ve yabancı şirketlerin vergi yükümlülükleri Kore kaynaklı gelirler ile sınırlı-
dır (Korean Ministry of Strategy and Finance, 2016, s. 20). Bu açıdan şirketlerin 
nasıl mukim, mukim olmayan şirket sayılacağını belirlemek önem kazanmaktadır.

Kurumlar Vergisi’nde Mükellefiyet

Kore’de KVK şirketleri 2 temel grup üzerinden sınıflandırır. Bunlar mukim ve 
mukim olmayan şirketlerdir. Mukim Şirketler, merkezi veya ana ofisi veya etkin 
yönetim merkezi Kore’de olan şirketler olarak ifade edilmektedir. Kar amaçlı olup 
olmamalarına göre Kore mevzuatında vergileme açısından farklı muamelelere konu 
olmaktadırlar. Ayrıca vergilendirilecek gelir tipleri de bu husus ayrımıyla değiş-
mektedir. Kâr amaçlı bir mukim şirket, 2 kalem üzerinden vergi ödemekle yü-
kümlüdür. Bunlardan ilki gayrimenkullerin devrinden elde edilen gelir dahil ol-
mak üzere, olağan ticari kazancın tüm kalemleridir. Diğeri ise, tasfiye gelirleridir 
(Korean Ministry of Strategy and Finance, 2016, s. 20). Kar amacı olmayan şir-
ketlerin elde ettiği bir takım gelirler ise verginin konusunu oluşturmaktadır. Bun-
lar, Kore Standart Endüstriyel Sınıflandırması kapsamındaki kâr eden işlerden 
elde edilen gelirler, faizler, temettüler, hisse senetlerinin, rüçhan haklarının veya 
hisselerin devrinden sağlanan sermaye kazançları, doğrudan kâr amacı gütmeyen 
işletmeler için kullanılmayan sabit varlıkların transferinden elde edilen sermaye 
kazançları ve son olarak tahvil ve borç senetlerinin devrinden sağlanan kazançlar-
dır (Korean Ministry of Strategy and Finance, 2016, s. 20). Mukim şirketler, ku-
rumun ana merkezinin veya ana ofisinin veya şirketin etkin yönetim merkezinin 
bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine kurumlar vergisi ödemek durumunda-
dır (Korean Ministry of Strategy and Finance, 2012, s. 109).

Mukim olmayan şirketler ise farklı vergilendirme kurallarına muhataptır. Kore 
uygulamasına göre ‘’Bir şirketin merkezi veya ana ofisi yabancı (Kore dışında) bir 
ülkede bulunuyorsa, yalnızca yerel kaynaklardan elde ettiği gelir kurumlar vergisine 
tabidir (bu durum sadece, şirketin Kore’de etkin bir yönetim yeri yoksa geçerlidir)...’’ 
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(Korean Ministry of Strategy and Finance, 2016, s. 21). Dolayısıyla mukim ol-
mayan şirketler, Kore’den kaynaklanan gelirlerinden KV öderler. Bu mukim ol-
mayan şirket olma durumu, vergi hukukunda daimi işyeri terimiyle ifade edildiği 
için, genel olarak özetlersek Kore’de sadece daimi işyeri biçiminde bir organizas-
yonu bulunan şirketlerin, dar mükellef durumunda olduğunu söyleyebiliriz. Ay-
rıca, Kore’de daimi işyeri olan şirketler için, Kore kaynaklı gelirin her bir kalemi 
için ayrı stopaj vergisi ile vergilendirildiklerini de belirtmek gerekmektedir (PWC 
Korea, 2020e). Mukim olmayan şirketler, eğer Kore’de daimi işyerine sahipse, da-
imi işyerinin bulunduğu yerde kurumlar vergisi öderler. Kore’de daimi işyeri ol-
mayan mukim olmayan bir şirket, gayrimenkul veya madencilik hakkı işlemle-
rinden veya arazi veya binaların transferinden, gayrimenkul veya hisselere ilişkin 
haklardan gelir elde ederse, bu tür varlıkların bulunduğu ilgili yerde vergilerini 
öderler. Eğer mukim olmayan bir şirket Kore’de iki veya daha fazla daimi işye-
rine sahipse, vergi ödeme yeri ana daimi işyerinin bulunduğu yer olacaktır (Ko-
rean Ministry of Strategy and Finance, 2012, s. 110). Mukim olmayan bir şirke-
tin, Kore’de genellikle bir vergi mevcudiyeti, daimi işyeri sayılabileceği, alan bazı 
hususlar noktasında kabul edilir34:

-Kore’de, işletmenin işinin tamamen veya kısmen devam ettiği sabit bir iş yeri-
nin varlığı,

-Kore’de bağımlı bir temsilci tarafından temsil edilme durumunda; 

(i) Adına sözleşme yapma yetkisi olan ve bu yetkiyi tekrar tekrar kullanan şahıs-
ların varlığı; 

(ii) Böyle bir yetkisi olmasa bile, sözleşmelerin imzalanması sırasında tekrar tek-
rar ana rolü üstlenen kişilerin varlığı,

-Çalışanlarının, ardışık 12 ay içinde altı aydan fazla zaman boyunca Kore’de hiz-
met vermeleri,

34 Yerleşik olmayan bir şirket için Kore’deki bir daimi işyeri oluşturmaya dair istisnalar, yalnızca 
hazırlık veya yardımcı nitelik için kullanılan belirli sabit iş yerleri ile sınırlıdır ve bu sabit 
yerler arasında mal satın alma veya depolama, reklam, tanıtım, bilgi toplama veya sağlama 
gibi faaliyetlerde dahildir. Bir daimi işyerinin faaliyetleri hazırlayıcı veya yardımcı olmasına 
rağmen, takip eden koşullardan birini karşıladığı durumlarda hukuki kişilik daimi işyerine 
sahip olarak kabul edilir: 1.Yabancı şirketin veya ilgili bir şirketin başka herhangi bir Kore’de 
daimi işyeri bulunmaktadır ve daimi işyerinin ve belirli bir yerin bu ilgili faaliyetleri birbirini 
tamamlar, 2. Yabancı şirketin veya ilgili bir kuruluşun Güney Kore’de daimi işyeri olmasa bile, 
belirli yerlerin toplu faaliyetleri hazırlayıcı veya yardımcı niteliğini aşmaktadır (PWC Korea, 
2020d).
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-Çalışanlarının, her ülkeyi ziyareti, birbirini izleyen 12 ay içinde altı aydan daha 
az sürse bile, iki veya daha fazla yıl boyunca Kore’de sürekli veya tekrar tekrar ben-
zer hizmetler vermesi durumunda (PWC Korea, 2020a). 

Kurumlar Vergisi’nde Verginin Konusu

KV ilgili kurallarda, vergilendirilecek ve vergilendirilmeyecek gelir olmak üzere 2 
grup gelir biçimi bulunmaktadır. İlk grupta, gayrimenkul devrine ilişkin gelir de 
dahil olmak üzere her mali yıl boyunca gerçekleşen gelir ve kar amacı gütmeyen 
mukim ve mukim olmayan şirketler hariç olmak üzere tasfiye gelirleri gelmekte-
dir. Vergilendirilemeyecek gelir ise, kamusal refahı amaçlayan fonlardan elde edi-
len karlardır (Korean Ministry of Strategy and Finance, 2012, s. 111). Ayrıca 
Kore’de 2015 yılından itibaren kurum gelirleri için ek kurumlar vergisi uygula-
ması gelmiştir. Bu uygulamanın amacı, dağıtılmamış karların tesis yatırımlarını ve 
bordro artışlarını finanse etmek için kullanımını kolaylaştırmak olmuştur. %10 
olarak uygulanmakta olan oran, Aralık 2020 tarihinde %20’ye çıkarılacaktır. Bu 
ek vergi uygulaması, net varlıkları 50 milyar KRW’u35 aşan şirketlere ve Tekel Yö-
netmeliği ve Adil Ticaret Kanunu uyarınca, karşılıklı iştiraklere ilişkin kısıtlama-
lara tabi iş gruplarına ait şirketlere uygulanacaktır (Korean Ministry of Strategy 
and Finance, 2016, s. 21). Şirketler ek verginin hesaplanmasında aşağıdaki yön-
temlerden birini seçecektir:

a) [kurum geliri x %80] - (yatırımlar + çalışanların ücret artışı + temettü ödemeleri)

b) [kurum geliri x %30] - (çalışanların ücret artışı + temettü ödemeleri)

Kurumlar Vergisi’nde Vergi Matrahı ve İndirimler 

Kore’de KV’nin vergi matrahını her ticari yılda elde edilen ticari gelir oluşturur. 
KVK md. 6 ticari yılı şu şekilde hükme bağlamaktadır ‘’Ticari yıl, Kanunlar ve 
alt kanunlar veya şirketin ana sözleşmesi ile öngörülen bir mali dönem olacaktır: Bu 
sürenin bir yılı geçmemesi gerekir’’ (Korea Corporate Tax Act., 2020). Mukim bir 
şirketin her ticari yılı boyunca geliri, aynı ticari yılda brüt kazanç tutarından brüt 
zarar tutarı düşüldükten sonra kalan tutardır (Korean Ministry of Strategy and 
Finance, 2016, s. 22). Kore’de KV indiriminde çeşitli yöntemler kullanılmakta-
dır. Örneğin amortisman konusunda 4 ayrı tipte amortisman yöntemi mevcuttur:

35 Yaklaşık olarak, 8.6.2020 kuru ile 41.821.085,00 ABD Doları.
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-Tesis ve binalar dışındaki maddi duran varlıklar için doğrusal veya azalan baki-
yeler yöntemi,

-Tesis, binalar ve maddi olmayan duran varlıklar için doğrusal yöntem,

-Madencilik hakları için doğrusal yöntem veya hizmet çıktısı yöntemi,

-Madencilikte kullanılan maddi duran varlıklar için hizmet çıktısı, azalan bakiye 
veya doğrusal yöntem (PWC Korea, 2020b).

Amortisman uygulamaları dışında çeşitli harcamalarda, vergiden indirim konusu 
yapılabilmektedir: Şirket araç giderleri, amorti edilebilir şerefiye, şirket kuruluş 
giderleri, faiz giderleri, koşullu borçlar, yardım katkıları, çalışanlara ödenen ücret 
vb. katkılar, emeklilik harcamaları, müdürlere sağlanan ödemeler, eğlence gider-
leri, sigorta primleri, cezalar, vergiler, net faaliyet zararları, yurtdışı iştiraklere ya-
pılan ödemeler (PWC Korea, 2020b).36

Tablo 7: Amortisman Tablosu

Maddi duran varlıklar
Standart 

faydalı ömür 
(yıl)

Seçmeli 
faydalı ömrün 
kapsamı (yıl)36

Taşıtlar, aletler, ekipman ve demirbaşlar 5 4 ila 6

Gemiler ve uçaklar 12 9 ila 15

Tuğla yapı, blok yapı, beton yapı, çamur yapısı, çamur 
duvar yapısı, ahşap yapı, ahşap çerçeve harç yapısı ve 
diğer yapıların tüm bina ve inşaatları

20 15 ila 25

Çelik çerçeve / demir çubuk beton yapıların, taş 
yapıların, tuğla / taş yapıların, çelik çerçeve yapıların 
tüm bina ve inşaatları

40 30 ila 50

Maddi olmayan duran varlıklar Standart faydalı ömür (yıl)

Şerefiye, tasarım hakları, faydalı model hakları, ticari 
markalar

5

Patentler 7

Bazı doğal kaynaklar 10

Maden Hakları 20

Barajlar için kullanım hakkı 50

Kaynak: PWC Korea (PWC Korea, 2020b)

36 Arzu eden firmalar alt ve üst yıllar dahil olmak üzere seçim yapabilirler.
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Kurumlar Vergisi’nde Vergi Oranları 

Kore’de KV artan oranlı bir yapıya sahiptir. Dört tane vergi dilimine sahiptir ve 
vergi dilimindeki oranlar %10’dan başlayarak, %25’e kadar çıkmaktadır.

Tablo 8: KV Oran Tablosu

Vergi Matrahı (Milyon KRW) Vergi Oranı

Fazlası Azı Üst dilime kadar Vergi Oranı

0 200 0 10

200 20.000 20 20

20.000 300.000 3.980 22

300.000 65.580 25

Kaynak: PWC Korea,2020

Bu oranların dışında bölgesel gelir vergisi uyarınca mükellefler ek vergi ödemek-
tedirler. Yerel Gelir Vergisi, kendi vergi matrahı, vergi muafiyeti ve mahsupları ile 
kendi vergi oranlarına sahip ayrı bir gelir vergisidir. Şirketler için Yerel Gelir Ver-
gisi oranları, ilk 200 milyon KRW’de %1, 200 milyon KRW ile 20 milyar KRW 
arasında vergi matrahı için %2, 20 milyar KRW ile 300 milyar KRW arasında 
vergi tabanı için %2.2 ve fazlası için %2.5’tir (PWC Korea, 2020e). Kore’de bir 
daimi işyeri bulunmaksızın temettü, faiz ve telif hakkı geliri elde eden işletmeler 
stopaj usulüyle vergilendirilirler. Bu noktada, belirlenecek oran eğer varsa hangi 
ülke mukimi sayılıyorlarsa, o ülkeyle Kore arasındaki Çifte Vergiyi Önleme An-
laşmasına bakılır. Eğer böyle bir anlaşma yok ise, %20 oranıyla KV ile vergilen-
dirilirler (Korean Ministry of Strategy and Finance, 2016, s. 26).

Kurumlar Vergisinde Stopaj

Mukim bir şirkete aşağıdaki geliri ödeyen bir kişinin, bu ödeme sırasında öngö-
rülen vergi oranlarında gelir üzerinden kurumlar vergisini kesmesi ve bir sonraki 
ayın 10’una kadar devlete ödemesi gerekir. Bu tipik bir vergi sorumluluğu uygu-
lamasıdır. Bu uygulamanın kapsamı Faiz Gelirleri37 ve Menkul Kıymet Yatırım 
Ortaklıklarından Kar Dağılımı38’nı içerir.

37 Faiz gelirleri bu kazanç türünde iki başlık altında ele alınmıştır. Gelir Vergisi Kanunu ile 
öngörülen faizlerde stopaj oranı % 14 iken; ticari olmayan krediden elde edilen faizde ise stopaj 
oranı % 25’tir.

38 Stopaj oranı % 14’tür.
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4.1.1.3. Veraset Vergisi

Kore Veraset Vergisi39, miras yoluyla mülk edinen kişiye uygulanmaktadır. Kar 
amacı gütmeyen bir şirket miras veya veraset yoluyla bir mülk edinirse, veraset 
vergisine tabidir (PWC Korea, 2020c). Kar amacı güden bir şirket söz konusu 
ise bu şirket Veraset Vergisi’nden muaftır (Ministry of Economy and Finance Ko-
rea, 2018, s. 132).

4.1.1.4. Hediye Vergisi

Kore’de Hediye Vergisi, belirli parasal veya maddi biçimlere dönüştürülebilecek 
tüm hediye biçimleri, armağan üzerindeki yasal ve fiili hakların ekonomik değeri 
bu verginin konusunu oluşturur. Verginin mükellefleri, mukim murisler ve eğer 
Kore’de mukim değil ancak Kore’de miras edinirlerse, mukim olmayan muris-
lerdir. Vergi oranları %10 ve %50 aralığında değişmektedir (Korean Ministry of 
Strategy and Finance, 2012, s. 150).

4.1.1.5. Kapsamlı Gayrimenkul Sahipliği Vergisi

%0,5 ila %3,2 arasında değişen oranlarla, her yıl belirlenen bir mülk değerini 
aşan durumlarda, evler ve arazilerden vergi alınır (Korean Ministry of Strategy 
and Finance, 2016, s. 32).

4.1.1.6. Katma Değer Vergisi 

Kore Cumhuriyeti’nde KDV’nin yasal çerçevesi 20 Aralık 2016’da yürürlüğe gi-
ren ‘’Katma Değer Vergisi Kanunu’’ ile şekillenmiştir. Verginin konusunu mal 
veya hizmet tedarikleri, ithalatı oluşturur. Dolayısıyla mal veya hizmet tedariki 
sağlayan, ithalatçılık yapan gerçek veya tüzel kişiler verginin mükellefidir (Korean 
Ministry of Strategy and Finance, 2016, s. 35). KDV, mal ve hizmetlerin satın 
alınması için geçerli bir satış vergisidir ve tacir tarafından tahsil edilmeli ve Kore 
Devleti gelir departmanına sunulmalıdır. Kore, dünyanın en düşük KDV’sini uy-
gulayan ülkelerden biridir ve maksimum% 10 KDV oranı uygular. Benzer KDV 
oranlarına sahip ülkeler arasında %7,7 İsviçre, % 13 Yeni Zelanda, % 15 Lük-
semburg ve %16 Meksika’dır (World Tax Rates 2020, 2020). OECD üyesi olan 
bu ülkenin standart KDV oranı OECD ortalamasından düşüktür. 2019 yılında 

39 Inheritance tax
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OECD ortalaması %19.3’tür. Kore tarıma yönelik, hayvancılık, ormancılık, ba-
lıkçılık gibi faaliyetlerde bazı makine ve teçhizatlarda %0 azaltılmış oran uygu-
lar (OECD, 2018). KDV’nin genel uygulanma oranı %10’dur. Bu standart oran 
1977 yılında öne sürülmüştür ve günümüze kadar gelmiştir (OECD, 2018). Bazı 
mallar ve hizmetler, satıcılarının vergi iadesi alabileceği biçimde %0 oranlıdır ve 
bu mallarla veya hizmetlerle ilgilenen şahısların, mukim olmaları gerekir. Bu mal-
lar ve hizmetler; ihracat malları, Kore dışında verilen hizmetler, gemi ve uçak ile 
uluslararası taşımacılık hizmetleri, yabancı para alan diğer mal veya hizmetlerdir 
(Korean Ministry of Strategy and Finance, 2016, s. 35). Bazı mal ve hizmetler 
için muafiyet tanınmıştır. Muafiyet hakkı tercihli ve girdi KDV’si iade edileme-
mektedir. Bu mal ve hizmetler; temel yaşam ihtiyaçları ve hizmetleri, sosyal yar-
dım hizmetleri, kültürle ilgili mallar veya hizmetler, emeğe benzer kişisel hizmet-
ler, dini, hayırsever, bilimsel veya diğer kuruluşlar tarafından sunulan mal veya 
hizmetler dahil olmak üzere diğer mal veya hizmetler ve vergiden muaf mallardır.

Eğer, mukim olmayan bir şirket veya Kore’de mukim olmayan bir kişi, internet 
aracılığıyla, Kore’deki tüketiciye elektronik bir hizmet sağlarsa, elektronik hizmet-
lerin ifası için KDV ödemesiyle birlikte basitleştirilmiş bir KDV kaydı ve KDV 
iade dosyalaması yapması gerekir. Aşağıdaki hizmetler bahsedilen prosedürü ge-
rektirmektedir: Bilgi ve iletişim ağı yoluyla elektronik formatta sunulan oyunlar, 
ses/video dosyaları, elektronik belgeler vb. ile bulut bilişim, reklam yerleştirme 
hizmetleri ve kiralama, kullanma, tüketme, Kore’de mal veya hizmet tedarik etme 
veya satın alma hizmetleri (PWC Korea, 2020c).

4.1.1.7 Bireysel Tüketim Vergisi

BTV Kore’de bir özel tüketim vergisi benzemektedir. Farkı, vergiyi tüketiciden 
değil, üretici ve dağıtıcılardan almasından kaynaklanır. Spesifik bir yapısı vardır. 
Genel nitelikli bir vergi değildir. Vergi oranları ise 7 sınıftır ve spesifik biçimde 
belirlenmiştir. Aşağıda yer alan şahıslar vergi mükelleflerini oluşturur:

a. Vergiye tabi ürünler üreten veya ithal eden kişi (örn. Slot makineleri, lüks mo-
bilyalar, lüks halılar veya petrol ürünleri).

b. At yarışı pist sahipleri, bisiklet yarışı pist sahipleri, slot makinesi kulüpleri, golf 
sahaları, kumarhaneler, gece kulüpleri vb. vergiye tabi yerlerin işletmecileri (Ko-
rean Ministry of Strategy and Finance, 2016, s. 38).



214

GÜNEY KORE VERGİ SİSTEMİ

Ahmet TEKİN, Ayşegül ÇALI

4.1.1.8. Likör Vergisi

Kore’de uygulanan bu vergi, alkollü içecekler üzerine salınmış, spesifik nitelikli, 
advalorem ve spesifik oran yapısına sahip bir tüketim vergisidir. İçki üreticileri 
ve tüketicileri bu verginin mükellefleridir (Korean Ministry of Strategy and Fi-
nance, 2012, s. 200).

4.1.1.9. Damga vergisi 

Damga Vergisi, Kore’de mülkiyet haklarının kurulmasını, devredilmesini veya de-
ğiştirilmesini belgeleyen bir belge hazırlayan kişiye uygulanır. Damga vergisi, ver-
gilendirilebilir belgenin türüne bağlı olarak 50 KRW ile 350.000 KRW arasında 
değişmektedir (PWC Korea, 2020c).

4.1.1.10. Menkul kıymet işlem vergisi 

Kore’de işlem gören bazı menkul kıymetler üzerinden, borsada kote edilmemiş 
hisse veya faizler için %0,45 oranında, Kore Menkul Kıymetler Borsası’nda iş-
lem gören hisse senetleri için %0.25, Kore Menkul Kıymetler Otomatik Teklif-
leri Borsası (KOSDAQ) üzerinden işlem gören hisse senetleri için %0.25 ve Kore 
Yeni Borsası’nda işlem gören hisse senetleri için %0.1 olarak vergilendirilir (PWC 
Korea, 2020c). Genel vergi oranı ise %0.5’tir (Korean Ministry of Strategy and 
Finance, 2016, s. 44).

4.1.2. Gümrük Vergisi

Kore’nin tüm ithalat ve yurt içinde üretilen mallarda yüzde 10’luk katma değer 
vergisi (KDV) bulunmaktadır. Bazı lüks ürünlerin ve dayanıklı tüketim malları-
nın ithalatında yüzde 10-20 oranında özel bir tüketim vergisi uygulanır. Tarife-
ler ve vergiler, mallar gümrükten geçtikten sonra Kore Won’u biçiminde 15 gün 
içinde ödenmelidir (Korea Country Commercial Guide, 2018).

4.1.3. Belirli Amaca Tahsis Edilen Vergiler

Ulusal vergiler başlığı altında yer alan 3. vergi türüdür. Ulaşım-Enerji-Çevre Ver-
gisi, Eğitim Vergisi, Veraset Vergisi, Hediye Vergisi, Kırsal Kalkınma İçin Özel 
Vergi olmak üzere 5 alt gruba ayrılmaktadır.
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4.1.3.1. Ulaşım, Enerji, Çevre Vergisi

Benzin ve benzeri alternatif yağ ve dizel yağı ve benzer alternatif yağ üreten bir 
kişi veya bunları ithal eden bir kişi ulaşım, enerji ve çevre vergisine tabidir (Mi-
nistry of Economy and Finance Korea, 2018, s. 194).

4.1.3.2. Eğitim Vergisi

Eğitim Vergisi Kanunu, ücretsiz zorunlu ilköğretim planını finanse etmek için yü-
rürlüğe girmiştir. Eskiden, eğitime dair kamu finansman kaynakları, mülk vergisi 
ve ev vergisi gibi vergilerden alınmaktaydı. Günümüzde ise, çeşitli vergilerin bir 
ek vergisi niteliğindedir (Africa Region The World Bank, 2002, s. 39). Kayıt ve 
lisans vergisi, eğlence vergisi, yaşayan/oturan vergisi/ ikamet vergisi, emlak ver-
gisi, tütün tüketim vergisi ve otomobil vergisi, bu verginin mükellefleridir. %10 
ve %50’lik oranlar arasında hesaplanır (Korean Ministry of Strategy and Finance, 
2016, s. 61). İlk altı yıl Ücretsiz Zorunlu İlköğretim Planı (ÜZİP) 1949’da ilk 
olarak başlatılmasına rağmen, 1950’de Kore Savaşı’nın patlak vermesi ile uygulan-
ması ertelenmiş ve Kore Hükümeti tarafından 1954 yılında başlatılmıştır. 1958 
yılında Eğitim Vergisi Kanunu yürürlüğe girmiştir. ÜZİP bu kanun ile destek-
lenmiş ve ayrıca dış yardımlar ile de finanse edilmiştir. (Africa Region The World 
Bank, 2002, s. 31). 1958 yılında yürürlüğe giren Eğitim Vergisi, 1981 yılında be-
lirli bir amaç için tahsis edilmiş vergi olarak işlev görmüştür. Başlangıçta geçici bir 
vergi niteliği taşırken: 1 Ocak 1991 yılında kalıcı hale getirilen eğitim vergisi yerel 
idareleri destekleme amacı taşımıştır (Ministry of Economy and Finance Korea, 
2018, s. 13). Aşağıda yer alan unsurlar eğitim vergisinin konusu oluşturmaktadır:

a) Kore’de bankacılık ve sigorta işleriyle uğraşan kişiler

b) Bireysel Tüketim Vergi Kanunu uyarınca (uygun) bireysel tüketim vergisi mü-
kellefleri (LPG, petrol, mazot ve LNG için bireysel tüketim vergisi ödeyenler hariç)

c) ulaşım, enerji ve çevre vergisi kanunu uyarınca ulaşım, enerji ve çevre vergisi 
mükellefleri

d) Likör vergisi mükellefleri ( “Takju” ve “Yakju” hariç (Ministry of Economy 
and Finance Korea, 2018, s. 198).
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4.1.3.3 Kırsal Kalkınma İçin Özel Vergi

Bu verginin amacı, kırsal toplumu ve tarım ve balıkçılık endüstrisini destekle-
mektir. Tarım endüstrisinin veriminin düşük olmasından dolayı hükümet, çeşitli 
kırsal kalkınma programlarının fonlarını arttırmak amacıyla 1994 yılında Kırsal 
Kalkınma için Özel Vergi’yi çıkarmıştır (Ministry of Economy and Finance Ko-
rea, 2018, s. 202).

4.2. Yerel İdarelerce Alınan Vergiler 

Yerel idarelerce alınan vergiler; il (province) vergileri, şehir ve ilçe vergileri (city 
and county taxes) olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Tablo 9: Yerel İdarelerce Alınan Vergiler

1.İl Vergileri 2.Şehir Ve İlçe Vergileri

Genel Vergiler Edinme Vergisi İkamet Vergisi

Kayıt ve Lisans Vergisi Emlak Vergisi

Boş Zaman Vergisi Otomobil Vergisi

Yerel Tüketim Vergisi Tarım arazisi vergisi

Kasaplık Vergisi

Yerel Gelir Vergisi

Akaryakıt Vergisi

Tütün Tüketim Vergisi

Belirli Bir Amaca Tahsil 
Edilen Vergiler

Topluluk Kaynak ve Tesis 
Vergisi

Şehir Planlama Vergisi 

Bölgesel Kalkınma vergisi İşyeri Vergisi

Yerel Eğitim Vergisi  

Kaynak: Ministry of Strategy And Finance, (2016) Korean Taxation raporundan derlenmiştir.

4.2.1. İl Vergileri

Genel ve belirli bir amaca tahsis edilen vergiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
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4.2.1.1. Genel Vergiler

İl vergilerinin genel nitelikli vergileri dört başlık altında toplanmıştır. İl vergileri 
içerisinde genel vergiler: Edinme Vergisi (acquisition tax), Kayıt ve Lisans Vergisi 
(Registration and License Tax), Boş Zaman Vergisi ve Yerel Tüketim Vergisidir.

4.2.1.1.1. Edinme Vergisi 

Kore’de gayrimenkul, motorlu taşıt, ağır ekipman, ağaç, tekne, uçak, golf üyelik-
leri, kat mülkiyeti üyelikleri, sağlık kulübü üyelikleri, maden hakları, balıkçılık 
haklarını satın alma veya miras yoluyla edinen kişiler, verginin mükellefidir. Bu 
verginin oranı, edinme vergisi oranı, vergiye tabi varlıkların türüne bağlı olarak 
%1 ila %7 arasında değişir (PWC Korea, 2020c).

4.2.1.1.2. Kayıt ve Lisans Vergisi 

Temelde, kayıt ve lisans vergisi edinme vergisine dahil biçimde hesaplanır. Bu-
nunla birlikte, bazı durumlarda, mülkiyet haklarının veya diğer unvanların ya-
ratılması, değiştirilmesi veya sona erdirilmesi ve ilgili makamlara onaylatılması 
işlemiyle %0.2 ila %5 arasında ayrı bir Kayıt ve Lisans Vergisi alınır (PWC Ko-
rea, 2020c). Bu hüküm Yerel Vergi Kanunu’nda 3. bölümde yer alır (Korea Lo-
cal Tax Act, 2014).

4.2.1.1.3. Boş Zaman Vergisi

Bu verginin konusu çeşitli spor aktivitelerinin biletlerinden, %10’luk bir oranla 
hesaplanan vergidir. Vergi mükellefleri ise, at yarışlarına bilet düzenleyen ve satan 
Kore At Yarışı Birliği, boğa güreşi organizatörleri ve bisiklet yarışları, tekne ya-
rışları düzenleyen organizasyonlardır (Korean Ministry of Strategy and Finance, 
2012, s. 309). Bu hüküm Yerel Vergi Kanunu’nda 4. Bölümde yer alır (Korea 
Local Tax Act, 2014).

4.2.1.1.4.Yerel Tüketim Vergisi

Bu verginin mükellefi KDV mükellefleri, verginin matrahı KDV, vergi oranı ise 
KDV’nin yüzde 11’idir (Korean Ministry of Strategy and Finance, 2012, s. 325). Bu 
hüküm Yerel Vergi Kanunu’nda 6. bölümde yer alır (Korea Local Tax Act, 2014).
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4.2.1.2. Belirli Bir Amaca Tahsis Edilen Vergiler 

İl vergileri içerisinde belirli amaca tahsis edilen vergiler ise: Topluluk Kaynak ve 
Tesis Vergisi (Community Resource and Facility Tax), Bölgesel Kalkınma Vergisi 
(Regional Development Tax), Yerel Eğitim Vergisi (Local Education Tax)’ni içerir.

4.2.1.2.1. Topluluk Kaynak ve Tesis Vergisi 

Topluluk Kaynak Vergisi, Kaynak ve Tesis Vergisi olmak üzere 2 ayrı alt başlığa 
sahiptir. Kaynak Vergisi’nin konusu, elektrik üretimi için su, yeraltı suyu, yeraltı 
kaynakları, konteynerler, nükleer enerji üretimi ve termal elektrik üretimidir. Vergi 
oranları spesifik ve ad valorem olarak belirlenmiştir (Korean Ministry of Strategy 
and Finance, 2016, s. 60).

4.2.1.2.2. Yerel Eğitim Vergisi

1971 yılında Yerel Eğitim Hibe Yasası (Local Education Grant Act) yürürlüğe gir-
miştir. O yıldan itibaren hükümet eğitim sisteminin finanse edilen kısmının ge-
nişletilmesini desteklemiş ve iç vergi gelirlerinin bir kısmını öğretmen maaşları ve 
cari ilköğretim-alt orta öğretim (lower secondary education) harcamaları için ayır-
mıştır. Bunun dışında, eğitim vergisi ilk ve ortaokulların fiziki koşullarının iyileş-
tirilmesini finanse edebilmek amacıyla 1981 yılında özel amaçlı bir vergi olarak 
yeniden uygulanmıştır. Merkezi Hükümet elde edilen geliri toplu eğitim hibesi 
şeklinde yerel eğitim yetkililerine dağıtmaktadır. İç vergi gelirleri bir formül çerçe-
vesinde dağılırken; eğitim vergilerinden elde edilen gelir her ilin nüfusuyla oran-
tılı olarak eşit bir şekilde dağıtılır (Africa Region The World Bank, 2002, s. 34).

4.2.2. Şehir ve İlçe Vergileri 

Bu vergiler genel ve belirli amaca tahsis edilen vergiler olmak üzere 2 katego-
riye ayrılır.

4.2.2.1. Genel Vergiler

Şehir ve ilçe vergileri genel vergiler başlığı altında: İkamet Vergisi(Inhabitant Tax), 
Emlak Vergisi (Property Tax), Otomobil Vergisi, Tarım Arazisi Vergisi (Farmland 
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Tax), Kasaplık Vergisi (Butchery Tax), Yerel Gelir Vergisi, Akaryakıt Vergisi (Mo-
tor Fuel Tax), Tütün Tüketim vergisi olmak üzere sekiz tane genel vergi vardır.

4.2.2.1.1. İkamet Vergisi

Bir şehirde veya ilçede ofisleri olan kişiler, çalıştırdıkları kişi sayısı, atölyenin bü-
yüklüğü ve çalışanların bordroları hesaba katılarak İkamet Vergisi öderler. (Ko-
rean Ministry of Strategy and Finance, 2016, s. 54)

4.2.2.1.2. Emlak Vergisi

Bazı istisnalar dışında, %0,07 ila %5 arasında değişen bir yıllık vergi oranıyla, 
arazi, binalar, evler, gemiler ve uçakların yasal değeri üzerinden tahsil edilir. Seul 
metropolünde/konsantre bölgesinde ise, yeni inşa edilen veya genişletilen üre-
tim tesislerine, emlak vergisi oranının beş katı uygulanır (PWC Korea, 2020c).

4.2.2.1.3. Otomobil Vergisi

Kore’de otomobil sahibi olmak verginin konusunu, bu otomobil sahipleri ise ver-
ginin mükellefini oluşturur. Yıllık vergi tutarı iki vergilendirme döneminde öden-
mektedir. Otomobiller, otobüsler, kamyonlar ve özel otomobiller ticari amaçla-
rına ve silindir büyüklüklerine göre vergilendirilirler. (Korean Ministry of Strategy 
and Finance, 2016, s. 58).

4.2.2.1.4. Yerel Gelir Vergisi

Bahsedilen GV’nin yanı sıra, Kore Cumhuriyeti’nde GV oranlarının %10’u ora-
nında eklenen bir yerel gelir vergisi de vardır. GV, Ulusal Vergi Servisi’ne (NTS) 
ödenir. Yerel gelir vergisi ise, vergi mükellefinin ikamet ettiği şehre veya ilçeye 
ödenir (PWC Korea, 2020d).
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Tablo 10: Küresel ve Yerel Gelirlerde Vergi Tarifesi

Yıllık vergilendirilebilir gelir (Milyon KRW) Vergi Oranı

Fazlası Azı Üst dilime kadar Oran

0 12 0 %0,6

12 46 0.720 %1,5

46 88 5.820 %2,4

88 150 15.900 %3,5

150 300 37.600 %3,8

300 500 94.600 %4

500 174.000 %4,2

4.2.2.1.5. Tütün Tüketim Vergisi

Bir şehir veya ilçede tütün mamulü satan kişiler, tütün ithalatçıları bu verginin 
mükellefidir. Bu ürünlerin satışı ise verginin konusunu oluşturur. Oranlar ise tü-
tünlü mamüllerin tiplerine40 göre farklılaşmaktadır (Korean Ministry of Strategy 
and Finance, 2016, s. 58-59). Vergiye konu olan mamüllerin türleri Yerel Vergi 
Kanunu madde 48’de yer alır (Korea Local Tax Act, 2014).

4.2.2.2. Belirli Amaca Tahsis Edilen Vergiler 

Şehir ve ilçe vergileri başlığı altında belirli amaca tahsis edilen vergiler: Şehir Plan-
lama Vergisi (Urban Planning Tax), İşyeri Vergisi (Business Place Tax)’dir.

5. SONUÇ

Güney Kore’nin GSMH’Sİ 2.418 trilyon dolar iken, dünyanın en büyük 14. eko-
nomisi, 5. ihracatçısı ve 8. ithalatçısıdır. Bu ülke üniter yapıya dayalı, temsili de-
mokrasi ile yönetilmektedir. GVK, KVK, Likör Vergisi Kanunu 1948 yılında ka-
bul edilmiş, 1966 yılında Ulusal Vergi İdaresi kurulmuştur. 1967 yılında KDV ve 
ÖTV yürürlüğe girmiş daha sonra adı Bireysel Tüketim Vergisi olarak değiştirilmiş-
tir. 1987 yılında siyasi demokratikleşme gerçekleşmiş ve bunun bir sonucu olarak 
vergi yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. 1998 yılındaki Asya Krizi, yüksek 

40 1. Sınıf Sigara, 2. sınıf Pipo tütünü, 3.Sınıf Puro, 4. sınıf kesilmiş tütün, Çiğneme tütünü, enfiye 
vb. ayrımları mevcuttur.
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dış borç sürekli dış ticaret açığı gibi faktörlerden kaynaklı olarak Kore ekonomi-
sini sert bir biçimde etkilemiştir. 2002 yılında mukim olmayan şirketlerin bazı 
finansal bilgilerinin mukim olmayan vergi makamları ile karşılıklı olarak payla-
şılması konusunda adımlar atılmıştır. 2003 yılında ekonomiyi güçlendirmek ama-
cıyla 1 trilyon Won vergi teşviği paketi açıklanmış ve KOBİ’lere yönelik vergi teş-
vikleri söz konusu olmuştur. 2004 yılında Kapsamlı Emlak Vergisi şeklinde ulusal 
bir uygulama getirilmiştir. 2008 yılında Ar&Ge alanında vergisel teşvikler söz ko-
nusu iken; 2009 yılında bu teşvikler dünya standartlarına uygun hale getirilmiştir.

2012 yılında Miras ve Hediye Vergisi’nin verilip verilmediğinin kontrolü ama-
cıyla izleme sistemi kurulmuştur. 2013 yılındaki vergi teşvikleri; adil, rekabetçi ve 
ilkeye dayalı vergi sistemi biçiminde gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında hanehalkı 
gelirini arttırmak için 3 vergi paketi açıklanmıştır. 2016’da ise Ar&Ge teşvikleri, 
dizi-film-kültürel eserlere yönelik vergi teşviklerine yer verilmiş ve çok uluslu iş-
letmeler bağlamında Contry by Country zorunluluğu getirilmiştir. 2017 yılında 
gelir dağılımını iyileştirmek amacı ile işçi sınıfı ve orta sınıfın vergi yükünü hafif-
letirken, yüksek gelirlilerin gelirleri üzerindeki vergiler arttırılmıştır.

Güney Kore Anayasa’sı madde 38’de vergi bir vatandaşlık görevi olarak ifade edi-
lirken; madde 59 vergilerin türlerinin ve oranlarının kanuni çerçevede gerçekleş-
tiğinden bahsetmektedir. Güney Kore’nin küresel ve sedüler yapıda vergilendiril-
mesi söz konusudur. Vergi sisteminde ise ulusal ve yerel idarelerce alınan vergiler 
söz konusudur. Ulusal vergiler: İç vergiler, gümrük vergileri, belirli amaca tahsis 
edilen vergiler olmak üzere üçe ayrılır. İç vergiler: GV, KV, KDV, Bireysel Tüke-
tim Vergisi, Veraset Vergisi, Menkul Kıymet İşlem Vergisi gibi dolaylı ve dolaysız 
vergilerden oluşmaktadır. Belirli amaca tahsis edilen vergiler: Eğitim Vergisi, Kır-
sal Kalkınma için Özel Vergi gibi türler içermektedir. Güney Kore birçok vergi 
türüne sahip olmakla beraber, en önemli kalemlerini GV, KV ve KDV oluştur-
maktadır. Bu bahsedilen vergiler dışında, sosyal güvenlik katkıları da önemli bir 
gelir unsuru olarak sayılmaktadır. Yerel idarelerce alınan vergileri ise il vergileri, 
şehir ve ilçe vergileri olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır. İl vergileri içerisinde 
Edinme Vergisi, Kayıt ve Lisans Vergisi, Boş Zaman Vergisi yer alırken; şehir ve 
ilçe vergilerinde Emlak Vergisi, Otomobil Vergisi, Kasaplık Vergisi, Tütün Tüke-
tim vergisi gibi vergiler yer almaktadır.
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ADAM SMITH’IN GÖZÜNDEN 
BİRLEŞİK KRALLIK VERGİ SİSTEMİ 
/ UNITED KINGDOM TAX SYSTEM 
IN ADAM SMITH’S EYES
Öner GÜMÜŞ1

Abstract

United Kingdom tax system can be examined into three parts: Taxes on income, 
taxes on consumption and taxes on wealth. These parts also can be divided into 
some parts. Firstly, taxes on income can be divided into personal income tax, 
corporate tax, national insurance contributions and capital gains tax. Secondly, 
taxes on consumption can be examined into value added tax, excise duty, stamp 
duty, council tax and fuel tax. Lastly, taxes on wealth can be divided into busi-
ness rates and inheritance tax. In addition to these classifications, taxes on in-
come are examined under source theory and taxes on consumption and taxes on 
wealth are examined under net increase theory. The aim of this study is to exam-
ine United Kingdom tax system and compare it with the views of Adam Smith 
because Adam Smith is an eminent thought born in within this culture. And it 
is concluded that Adam Smith has implied two notions -social corruption and 
reaction to tax- and he has preferred social corruption instead of reaction to tax 
and United Kingdom also prefers social corruption instead of reaction to tax in 
terms of public finance.

Keywords: United Kingdom tax system, Adam Smith, Taxes on income, Taxes 
on consumption, Taxes on wealth, Social corruption, Reaction to tax.

1. GİRİŞ

Yüzölçümü 234.610 km2 ve nüfusu 66.430.000 olan Birleşik Krallık ’ta ülkenin 
para birimi İngiliz Sterlini (pound) olup, ekonomik hacim 2.716 trilyon dolardır 

1 Kutahya Dumlupinar University, oner.gumus@dpu.edu.tr (ORCID: 0000-0002-3231-3293)
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(mfa.gov.tr, 2020). Meşruti monarşi ve parlamenter demokrasi ile yönetilen Bir-
leşik Krallık; İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşmakta ve yazılı 
bir anayasası olmamakla birlikte anayasa gücündeki yazılı mevzuat, içtihatlar ve 
milletler arası sözleşme hükümlerine dayalı olarak yönetilmektedir ki anayasa gü-
cündeki yazılı mevzuat Meclis tarafından çıkarılan kanunlarla ve anlaşmalarla de-
ğiştirilebilmektedir (etonet.org.tr, 2020). Ekonomik, siyasi ve hukuki olarak geliş-
miş olan böyle bir ülkenin vergi sistemi de hiç kuşkusuz dikkat çekici olacaktır. 

Bu bağlamda ilk olarak vergiler arasında bir tasnif yapabilmek adına kaynak te-
orisi üzerinde durulmuştur. Üretim faktörlerinden elde edilen gelirin önemli ol-
duğu bu teoride Birleşik Krallık’ta gelir üzerinden alınan vergiler; kişisel gelir ver-
gisi, kurumlar vergisi, ulusal sermaye katkıları ve sermaye kazançları vergisi olarak 
tasnif edilmiştir.

İkinci bölümde ise net artış teorisi üzerinde durulmuştur. Zira bu teori tüketim 
(harcama) ve servet üzerinden elde edilen gelirleri baz almaktadır. Dolayısıyla ikinci 
bölümün ilk kısmında tüketim üzerinden alınan vergiler katma değer vergisi, özel 
tüketim vergisi, damga vergisi, belediye vergisi ve yakıt vergisi olarak tasnif edil-
miştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Araçlardan alınan özel tü-
ketim vergisi ve yakıt vergisi servet vergilerine ayrı bir vergi türü olarak -motorlu 
taşıtlar vergisi olarak- dahil edilmemiştir. Bunun da sebebi hem oksijenin tüketil-
mesi hem de yakıtın tüketilmesi karşılığında söz konusu vergilerin ödenmesidir. 
Kuşkusuz bu ikisinin servet üzerinden alınan vergiler başlığı altında ayrı bir vergi 
olarak -motorlu taşıtlar vergisi olarak- tasnifi de yanlış bir yaklaşım olmayacaktır. 

İkinci bölümün son kısmında ise servet üzerinden alınan vergilere yer verilmiş-
tir. Bu başlık altında ise veraset vergisi ve işletme kazançları vergisi olarak iki kı-
sımda ele alınmıştır. Bu tasnifler yapılırken Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD)’nün verileriyle de söz konusu vergiler ayrıca iktisadi olarak açık-
lanmaya çalışılmıştır. 

Birleşik Krallık Vergi Sistemi’nden bahsederken hiç kuşkusuz Adam Smith’den de 
bahsetmek gerekmektedir. Zira hem Birleşik Krallık topraklarında doğması hem 
de ekonominin babası olarak anılması bu düşünürün, Birleşik Krallık Vergi Sis-
temi ile birlikte ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda Adam Smith’in 
kavramsal olarak düşüncelerinin Birleşik Krallık Vergi Sistemi’ne yönelik yapı-
lan ayrımlarda hangi rolü üstlendiği tartışılmıştır. Sonrasında ise Adam Smith’in 
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toplumsal çürüme ve özgürlük kavramlarına yönelik anlayışı ve bunların Birleşik 
Krallık Vergi Sistemi’ne nasıl yansıdığına ilişkin düşünceler sunulmuştur.

Son bölümde ise Adam Smith’in tutarsızlıklarının Birleşik Krallık Vergi Siste-
mine de yansıdığı ve bu tutarsızlıkların toplum ve özel çıkar grupları için ne an-
lama geleceği ve bu bağlamda ne yapılabileceğine ilişkin önerilerde bulunulmuş 
ve çalışma sonlandırılmıştır.

2. KAYNAK TEORİSİ’NE GÖRE GELİR VE GELİR 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

Kaynak Teorisi’ne göre kişinin emeği ile elde ettiği ücret, toprağın kiralanması ile 
elde edilen rant, birikmiş paranın başkasının kullanımına bırakılması ile elde edi-
len faiz ve kişinin birikmiş parasının kendi teşebbüsünde kullanılması neticesinde 
elde edilen kar ve bu iratlar elde edilirken ortaya çıkan süreklilik, geliri oluştur-
maktadır (Öner, 2015, ss. 35). Bu bağlamda Birleşik Krallık için gelir üzerinden 
alınan vergilerin kişisel gelir vergisi, kurumlar vergisi, ulusal sigorta katkıları ve 
sermaye kazançları vergisi olarak tasnifi mümkündür.

2.1. Kişisel Gelir Vergisi

Birleşik Krallık’ta gelir vergisi kaynakta kesme yöntemiyle tahsil edilmektedir ki 
bu sistemde işveren veya ücret sağlayıcı, ücret veya emeklilik ödemesi öncesinde 
gelir vergisini kendisi almak için kullanır ve mevzuat işverene veya aylık sağlayı-
cıya ne kadar indirim yapılacağını belirtir (www.gov.uk, 2020). Mevzuatta mü-
kellefler için öngörülen vergi dilimleri şu şekildedir:

Tablo 1: Birleşik Krallık Vergi Dilimi

Vergi bandı Vergilendirilebilir Gelir Vergi Oranı

Kişisel İndirim 0-12,500£ % 0

Temel Oran 12,501£-50,000£ % 20

Yüksek Oran 50,001-150,000 % 40

Ek Oran 150,000£ üstü % 45

Kaynak: https://www.gov.uk/income-tax-rates (Erişim Tarihi: 24.06.2020).
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Birleşik Krallık’ın bir parçası olan İskoçya’da ise vergi dilimlerine ilişkin durum 
nispeten farklılık göstermektedir.

Tablo 2: İskoçya’da Vergi Dilimi

Vergi Bandı Vergilendirilebilir Gelir Vergi Oranı

Kişisel İndirim 0-12,500£ % 0

Başlangıç Oranı 12,501£-14,585£ % 19

Temel Oran 14,586£-25,158£ % 20

Ara Oran 25,159£-43,430£ % 21

Yüksek Oran 43,431£-150,000£ % 41

En Üst Oran 150,000£ üstü % 46

Kaynak: https://www.gov.uk/scottish-income-tax (Erişim Tarihi: 24.06.2020).

Devlet kamu hizmetlerini yerine getirmek için birtakım harcamalar yapar ve eko-
nomi içerisinde tahsil ettiği vergilerle söz konusu hizmetlerin finansmanını ger-
çekleştirir ki bu da halkın kullanılabilir gelirinin doğrudan veya dolaylı olarak 
etkilenmesi anlamına gelmektedir (Şahin, 2010, ss. 328). Tablo 1 ve Tablo 2 kı-
yaslandığında kişisel gelir vergisi açısından İskoçya’nın düşük gelirli kesime Bir-
leşik Krallığı oluşturan diğer kesimlere nazaran daha çok avantaj sağladığını öne 
sürmek mümkündür. Zira düşük gelirli kesimler İskoçya’da düşük vergi dilimle-
rine girerken, Birleşik Krallık’ın İskoçya dışındaki kesimlerinde yüksek gelir elde 
edenler düşük gelirlilere nazaran nispi olarak avantajlı konumdadır. Bir diğer ifa-
deyle Birleşik Krallık’ta neoliberal politikalar kişisel gelir vergisinde kendini daha 
çok belli etmektedir.

Genel olarak Birleşik Krallık’ta kişisel gelir vergisi için uygulanan istisnalar ise şu 
şekildedir (Ubay, 2013, ss. 110-111):

• 14 Mart 1988 tarihinin sonrasındaki yerli ve yabancı nafakalar ile söz konusu 
tarih öncesi mükellefe yeni vergi kurallarının uygulandığı nafakalar,

• 14 Mart 1988 sonrası sözleşme ile taahhüt edilen gelirler,

• Gelir vergisine ilişkin geri ödeme faizleri,

• Ağaç ve orman faaliyetleriyle uğraşanların gelirleri,

• Ulusal tasarruf sertifikalarına ilişkin faizler ile ulusal tasarruf bankalarındaki 
vadeli hesabın başlangıçtaki 70 pounda tekabül eden faizi,
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• Kişisel tasarruf hesaplarına ilişkin gelirler,

• Tek bir ikametgah veya ana ikametgah kiraya verildiği takdirde elde edilen ge-
lirin 4250 pounda kadar olan kısmı,

• Satın alınan sermayeden sürekli elde edilen gelir unsuru.

Kişisel gelir vergisine ilişkin bu anlatılanlar muvacehesinde söz konusu verginin 
Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’ya oranı ise şu şekildedir: 

Tablo 3: Kişisel Gelir Vergisi/GSYİH (%)

Yıllar Kişisel Gelir Vergisi/
GSYİH (%) Yıllar Kişisel Gelir Vergisi/

GSYİH (%)

2000 9.56 2010 9.26

2001 9.83 2011 9.30

2002 9.41 2012 8.90

2003 8.93 2013 8.89

2004 9.12 2014 8.68

2005 9.37 2015 8.91

2006 9.52 2016 8.97

2007 9.81 2017 9.05

2008 9.78 2018 9.12

2009 9.49

Kaynak: https://data.oecd.org/tax/tax-on-personal-income.htm (Erişim Tarihi: 25.06.2020).

Tablo 3’e bakıldığında yıllar itibarıyla kişisel gelir vergisinin neredeyse % 9 ci-
varlarında sabit bir şekilde kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte 2001 yılında 
ulaşılan en yüksek oran % 9.83’e, 2018 yılı itibarıyla ulaşılamadığı görülmekte-
dir. 2012 yılından itibaren başlayan düşme trendinin 2017’den itibaren yüksel-
meye başlayan bir çizgiye dönüşmesi ise kişisel gelir vergisinin GSYİH’ya oranı-
nın yeniden eski düzeyine dönmeye başladığının bir işareti olarak kabul edilebilir. 
Zira söz konusu oran 2014 yılı itibarıyla % 8.68’e kadar düşmüştür. Bu oran da 
son 19 yılın en düşük oranıdır. Netice itibarıyla her ne kadar OECD tarafından 
2019 ve 2020 yıllarına ilişkin oranlar yayınlanmasa da, söz konusu oranın 2019 
ve 2020 yılları itibarıyla yükselme trendi içine gireceğini söylemek yanlış bir kanı 
olmayacaktır. Düşme trendinin ortaya çıkma durumunda ise iktisadi, siyasi, sos-
yal vb. açılardan mücbir bir sebebin mevcudiyetinden bahsetmek gerekecektir. 



230

ADAM SMITH’IN GÖZÜNDEN BİRLEŞİK KRALLIK VERGİ SİSTEMİ

Öner GÜMÜŞ

2.2. Kurumlar Vergisi

Kanuni merkezi veya iş merkezi İngiltere’de bulunan kurumlar tam mükellef-
tir ve hem İngiltere içinde hem de İngiltere dışında elde ettikleri kazanç üzerin-
den vergi ödemek zorundayken, bunların dışında kalan kurumlar dar mükellef-
tir ve sadece İngiltere içindeki kazançları için vergi ödemek zorundadırlar (Kaya 
vd., 2017, ss. 119). Kurumlar vergisi spesifik indirimlerin mahsup edildiği tica-
ret, yatırım ve sermaye artışına ilişkin gelirler üzerinden alınmaktadır (Aurbach 
vd., 2008, ss. 4). Birleşik Krallık’taki bu sistem vergilendirilebilir karlardan faiz 
ödemelerinin mahsup edilmesine olanak tanımakta ve tüm sermaye yatırımları-
nın getirilerinden ziyade tüm öz sermaye getirisinin vergilendirilmesiyle nitelen-
dirmektedirler (Auerbach vd., 2008, ss. 4). 

Birleşik Krallık’ta “Büyük İşletme Stratejisi” adı altında kurumlar vergisi rejimine iliş-
kin farklı uygulamaların varlığı da söz konusudur (taxsummeries.pwc.com, 2020): 

• Petrol ve Gaz Şirketi Rejimi: Petrol ve gaz çıkarma faaliyetlerine benzer faa-
liyetlere normal kurumlar vergisine ilaveten % 10 düzeyinde ek bir vergi uy-
gulanmaktadır.

• Hayat Sigortası Şirketi Rejimi: Hayat sigortası şirketleri etkin olarak karı öl-
çen özel kurallar yanında farklı kurumlar vergisi oranlarını kapsayan özel bir 
rejim altında ayrıca vergilendirilir.

• Tonaj Vergisi Rejimi: Tonaj vergisi işletilen gemilerin net ağırlığına ilişkin ku-
rumlar vergisi karlarının hesaplanması metodunun bir alternatifidir. Kurumlar 
vergisinin mükellefi olan ve Birleşik Krallık’ta stratejik ve ticari olarak yöneti-
len özel gemileri işleten şirketler kurumlar vergisi yerine tonaj vergisi uygula-
masını seçebilirler. 

• Bankacılık Sektörü: Bankacılık sektöründe faaliyet gösterip 25 milyon ster-
linin üzerinde kar elde eden şirketler söz konusu kar üzerinden % 8’lik ek bir 
vergi ödemektedirler. 

Vergi rekabeti mükelleflerin vergi yüklerini azaltmak veya düşük tutmak yoluyla 
bilhassa yerel işletmelerin rekabet gücünün arttırılması yahut rekabet gücünün 
doğrudan yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi suretiyle iyileştirilmesi anlamına 
gelmektedir (Çaşkurlu, 2017, ss. 161). İngiltere ise vergi rekabeti açısından önde 
gelen ülkelerden biridir (Kaya vd., 2017, ss. 119). Bununla birlikte Birleşik Kral-
lık böyle bir avantaja hemen ulaşmamıştır. 
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Birleşik Krallık’ta 1982-1983 yılında kurumlar vergisi oranı % 52’ydi (Adam vd., 
2011, ss. 407). Ancak söz konusu oran 2006 yılında % 30; 2008 yılında % 28; 
2011 yılında % 26; 2012 yılında % 24; 2013 yılında % 23; 2014 yılında % 21; 
2015 yılında % 20 ve 2017 yılında % 19’a kadar indirilmiştir (Bıyık, 2018, 30 Ka-
sım). Hatta bu oranın 2020 yılında % 17’ye kadar indirilmesi planlanırken, ortaya 
çıkan pandemi süreciyle kurumlar vergisi oranı % 19’da tutulmak suretiyle 6 mil-
yar sterlinin sağlık sistemine kanalize edilmesi planlanmıştır (hurriyet.com.tr, 2020). 

İngiltere prestijli bir ülke olması ve bürokrasisinin az olması nedeniyle şirket ku-
rulumunda yaygın bir şekilde tercih edilmektedir (Isayev & Nart, 2019, ss. 101). 
Limitet şirket için tek bir ortak yeterlidir ve kuruluş sermayesi olarak 1 pound 
ve üzeri yeterlidir ki şirketin kuruluşu bu süreç sonrası 48 saat içinde gerçekleş-
mektedir ve bu süreçte de fiilen İngiltere’de bulunmaya gerek yoktur (Nart & 
Isayev, 2019, ss. 101).

Hem kurumlar vergisi oranlarının özellikle 2006 yılından sonra sürekli düşmesi 
hem de şirket kurulumunun bu kadar kolay olması Birleşik Krallık açısından vergi 
rekabetindeki üstünlüğü ispatlar niteliktedir.

Bu bağlamda kurumlar vergisinin GSYİH içinde ne kadar paya sahip olduğunun 
bilinmesi de önem taşımaktadır.

Tablo 4: Birleşik Krallık’ta Kurumlar Vergisi/GSYİH Oranı (%)

Yıllar Kurumlar Vergisi/GSYİH Oranı (%)

2006 3.5

2007 3.3

2008 2.9

2009 2.6

2010 2.9

2011 2.9

2012 2.7

2013 2.6

2014 2.5

2015 2.4

2016 2.7

Kaynak: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_REV# (Erişim Tarihi: 
25.06.2020).
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Birleşik Krallık’ta kurumlar vergisinin GSYİH içindeki payı 2015 yılına kadar dü-
şüş göstermiş, bu tarihten sonra yükselişe geçmiştir. Bununla birlikte söz konusu 
yükseliş bir yıl ile sınırlıdır. Dikkat edilmesi gereken husus ise kurumlar vergisinin 
milli gelir içindeki payının düşüşte olmasının olumsuz bir olgu anlamına gelme-
yecek olmasıdır. Zira kurumlar vergisi oranı düşürülmüştür. Ayrıca şirket kurmak 
oldukça kolaydır. Dolayısıyla Birleşik Krallık’ta hedeflenen husus serbest piyasa-
nın fonksiyonelliğinin sağlanmasıdır. Büyük işletmelere yönelik özel bir kurum-
lar vergisi rejiminin uygulanmasının da sebebinin bahsi geçen husus olduğunu 
öne sürmek mümkündür. Zira özel rejimlerle büyük işletmeler de sınırlanmakta, 
bu da diğer işletmelerin rekabet gücüne katkıda bulunmaktadır.

2.3. Ulusal Sigorta Katkıları
Ulusal sigorta katkıları doğum yardımı ödeneği ve emeklilik gibi kamusal faydaların 
elde edilmesine hak kazanmaya yardımcı olacak katkılardır (moneyadviceservice.org.
uk, 2020). Ulusal sigorta katkılarının sınıf olarak da bilinen farklı türleri vardır ve 
bu türler istihdam statüsüne ve ne kadar kazanıldığına bağlıdır (www.gov.uk, 2020).

Tablo 5: Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3 ve Sınıf 4 için 2020-2021 Yılına Ait Ulusal 
Sigorta Katkı Oranları

Başkasının işinde istihdam edilen

Mükellef Kazancı Sınıf 1’in Oranı

9,500£’den az % 0

9,500£-50,000£ % 12

50,000£’den fazla % 2

Kendi İşinde Çalışan

Mükellef Kazancı Sınıf 2 ve Sınıf 4’ün Oranları

6,475£’den az % 0

6,475£-9,500£ Haftalık 3.05£

9,500£-50,000£ % 9+haftalık 3.05£

50,000£’den fazla % 2+haftalık 3.05£

İşsiz veya Ulusal Katkıdan Muaf Olanlar

Katkı Türü Sınıf 3 isteğe bağlı katkılar

Miktar Haftalık 15.30£

Kaynak: https://www.which.co.uk/money/tax/national-insurance/national-insurance-rates-
ajg9u9p48f2f (Erişim Tarihi: 25.06.2020).
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Bu sınıflandırmaların özelliklerine2 ilişkin aşağıdaki hususlardan bahsedilmesi 
mümkündür (European Commission, 2010, ss. 5):

• Mükellefin kazancı sınıf 1 düzeyinin üstündeyse başkasının işinde istihdam 
edilen bir çalışan, sınıf 1 düzeyinde katkı ödemesi yapacaktır. Mükellef katkı-
ları mükellefin bir üst sınıftaki kazancına kadarki haftalık kazancının yüzdesi 
olacaktır ve yapılan ödemeden mahsup edilecektir. Mükellefin kazancı birincil 
eşiğin altında ve fakat daha düşük bir kazanç limitinin üzerindeyse, mükellef 
sosyal yardımlara hak kazanmak adına bir katkı ödemesi yapmak zorunda ka-
lacaktır. Mükellefin kazancı ikincil eşiğin üzerindeyse mükellefin işveren sınıfı 
sınıf 1’in ikincil katkı düzeyi ödemesini yapacaktır. İşverenin katkıları mükel-
lefin yaptığı ödemeden mahsup edilmemekle birlikte, mükellefin işvereninin 
sorumluluğundadır.

• Mükellef kendi işinde çalışıyorsa ve kazancı düşük kazanç muafiyetinin üze-
rindeyse, mükellef sınıf 2 düzeyinde katkı ödemesi yapmak zorundadır. Sınıf 
2 katkıları düz oranlı bir şekilde ödenecektir. Eğer mükellefin vergilendirile-
bilir karı veya kazancı gelir vergisinden yapılacak kişisel indirim düzeyinden 
yüksekse, mükellef ayrıca sınıf 4 düzeyinde katkı ödemesi yapacaktır. Sınıf 4’e 
ilişkin katkı ödemeleri sosyal yardım bakımından bir anlam ifade etmemekte-
dir. 

• Sınıf 3’e ilişkin katkı ödemeleri isteğe bağlıdır ve temel düzeyde emeklilik ma-
aşı ve sosyal yardımlardan mahrumiyet adına bir anlam ifade etmemektedir. 
Eğer mükellef Sınıf 1’e ilişkin katkı ödemelerinden sorumlu değilse, sınıf 2 
katkı ödemelerinden muafsa veya mükelleflerin katkı ödemelerine kaydı mev-
zuatta belirtilen sosyal yardımlar içinde bulunması bakımından yetersizse, sı-
nıf 3’e ilişkin katkılar ödenebilir.

• İçinde denizcilerin ve havacıların da yer aldığı birtakım mükellefler için özel 
kurallar uygulanır.

• Mükellef bir işverense sınıf 1/A’ya ilişkin ayni olarak yapılacak sosyal yardım-
ların çoğu için söz konusu mükellef yükümlü olacaktır.

Birleşik Krallık bugünkü sosyal güvenlik sistemine ise uzun bir zaman süzgecin-
den geçerek ulaşmıştır (Süngütay, 1960, ss. 97):

2 Yapılan sınıflandırmaya ilişkin son maddeye bakıldığında sınıf 1’in sınıf 1 ve sınıf 1/A olarak 
tasnif edildiği görülmektedir. Bu bağlamda birinci maddedeki birincil ve ikincil eşik ifadelerini 
bahsi geçen husus kapsamında değerlendirmek gerekmektedir.
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• 1601: Fakir ve kimsesiz insanlara yardım yapılmasını öngören bir kanun ka-
bul edilmiştir ki bu Birleşik Krallık tarihinde ilk sosyal kanundur.

• 1601-1908: Sosyal güvenlik ve yardım kurumları düşkün ve muhtaç kimse-
lere sadaka ve iaşe bağışları yapmıştır.

• 1908: Emekli aidatı verilmeye başlanmıştır.

• 1912: İlk kez milli sigorta planlarının tatbikine başlanmıştır.

• 1926: Emekli maaşları dul ve yetimleri içine alacak şekilde genişletildi.

• 1942-1948: 1942 yılında Beveridge raporu hükümete takdim edildi. Rapo-
run kabulü ile milli sigorta planları yeni ve son şeklini almış oluyordu. Halen 
yürürlükteki sistem 1948 yılında dört büyük kanunla parlamentodan geçmiş-
tir.

1948 yılında oluşturulan bu sistem ikamete dayalı primsiz bir sistem olup, söz 
konusu sistem genel bütçeden vergilerle finanse edilmektedir ve Ulusal Sağlık 
Kurumu tarafından sistem içerisindeki sağlık hizmetleri yürütülmektedir (Bulut, 
2019, ss. 87). Bununla birlikte sosyal güvenliği kişisel sorumluluk kapsamında 
ele alan yapılar açısından giderler, çalışanlar ve işverenler tarafından toplanmakta 
ve bunlar cebri bir özelliğe sahiptir ki bu da herkesin sistemin finansmanına belli 
bir ölçüde katıldığı anlamına gelmektedir (Bulut, 2019, ss. 87).

Birleşik Krallık’ta mevcut olan sağlık sistemine ilişkinse genel olarak şu hususlar 
öne sürülebilir (Ezer, 2016, ss. 118-119):

• Beveridge raporuna dayanmaktadır.

• Primli sistem, primsiz sistem ve sağlık sistemi olmak üzere üç ayaklı bir yapı 
vardır.

• Primli ve primsiz sistemlerde ödemeler risk esasına göre yapılır.

• Aile yardımları kapsamında çocuk yardımı, çocuk vergi kredisi, çalışma vergi 
kredisi, gelir desteği ve evrensel kredi verilmektedir.

• Ulusal sağlık sistemi genel vergilerle finanse edilmektedir. 

Sosyal güvenlik sistemi genel vergiler dışında ayrıca istihdam edenler ve istihdam 
edilenler tarafından ödenen ulusal sigorta katkılarıyla da finanse edilmektedirler 
(European Commission, 2010, ss. 7). Bu bağlamda sosyal güvenlik katkılarının 
Birleşik Krallık’ın GSYİH’si içindeki payı ulusal sigorta katkıları konusunda bir 
fikir verebilecektir.
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Tablo 6: Birleşik Krallık’ta Sosyal Güvenlik Katkılarının GSYİH’ye Oranı (%)

Yıllar Sosyal Güvenlik Katkıları/
GSYİH (%)

Yıllar Sosyal Güvenlik Katkıları/
GSYİH (%)

2000 5.531 2010 6.132

2001 5.589 2011 6.168

2002 5.360 2012 6.157

2003 5.715 2013 6.023

2004 6.034 2014 5.917

2005 6.082 2015 6.017

2006 6.109 2016 6.189

2007 6.047 2017 6.372

2008 6.224 2018 6.399

2009 6.144

Kaynak: https://data.oecd.org/tax/social-security-contributions.htm (Erişim Tarihi: 25.06.2020).

Sosyal güvenlik katkılarına bakıldığında 2000 yılından 2008 yılına kadar düzenli 
bir artış görülmektedir. Bununla birlikte 2015 yılına kadar az da olsa bir düşüş 
trendinden bahsetmek mümkündür. 2015 yılından sonra ise katkılarda ciddi bir 
yükseliş görülmekte olup, 2018 yılında söz konusu katkılar son 18 yılın en yük-
sek düzeyine ulaşmıştır. Bu bağlamda ulusal sigorta katkılarının da yıllar içinde 
arttığını söylemek mümkündür. Bu katkıların çeşitli sınıflandırmalar kapsamında 
alınması ise verginin tahsilinin mükellefin mali gücünün gözetilerek yapıldığını 
göstermektedir. Bir yandan mükellef gücüne göre tahsil edilen katkılar, öte yan-
dan bu katkılar neticesinde elde edilen avantajlar işgücünün emeklilik sonrasında 
gerek sağlık gerekse iktisadi açıdan mali kaynak bulmasına olanak sağlayabilecek 
bir yapıdadır. Ayrıca işsizlik durumu için de ulusal sigorta katkılarının ele alınması 
söz konusu kamu gelirinin sosyal yönünün somutlaştığına da işaret etmektedir.

2.4. Sermaye Kazançları Vergisi

Birleşik Krallık’ta bir mükellef sermaye kazançları vergisini aşağıdaki varlıkları sat-
tığında ödemek durumundadır (www.gov.uk, 2020):

• Ederi 6000£ veya daha yüksek olan kişisel mülkiyetler,

• Mükellefin evi dışındaki mülkiyeti,
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• Çok büyükse veya bir işletme için kullanılıyorsa mükellefin evi,

• Kişisel sermaye planı veya bireysel tasarruf hesabı içinde bulunmayan hisseleri,

• İşletme varlıkları.

Sermaye kazançları vergisi oranları şu şekildedir:

 Tablo 7: Birleşik Krallık’ta 2020-2021 Yılı İçin Sermaye Kazançları Vergi 
Oranları

Varlık Türü Temel Oran Yüksek Oran

Hisseler % 10 % 20

Meskun Emlak % 18 % 28

Bitcoin/Kripto para % 10 % 20

Diğer % 10 % 20

Kaynak: https://taxscouts.com/capital-gains-tax-rates/ (Erişim Tarihi: 26.06.2020). 

Sermaye kazançları vergisinde vergiden muaf olanlar ise şu şekilde öngörülmüştür:

Tablo 8: Sermaye Kazançları Vergisi Muafiyet Miktarları

Muafiyetin Yapılacağı Birim Yıllık Muafiyet Miktarı

Bireyler 12,300£

Tröstler (ortaklıklar) 6,150£

Kaynak: https://taxscouts.com/capital-gains-tax-rates/ (Erişim Tarihi: 26.06.2020).

Sermaye kazançları vergisindeki istisnalar ise şu şekilde ifade edilebilir (which.
co.uk, 2020):

• Şahsi otomobiller,

• Eşe verilen hediyeler veya bağış,

• Mülkiyet satışları,

• Kişisel varlıklar,

• Finansal ürünler,

• Verasete konu mallar.

Sermaye kazançlarında vergiye tabi kısmı düşürebilecek birtakım farklı indirim-
ler de söz konusudur (expertsforexpats.com, 2020):
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• İşletme varlıklarının değişimine ilişkin erteleme/devretme indirimi,

• İşletmelerin birleşmesine ilişkin indirim,

• İşletme varlıklarına yönelik yapılan bağışlarla ilgili indirimler,

• Girişimcilere yönelik vergi indirimi.

Tablo 9’a bakıldığında 2000 yılında bireylerden ve kurumlardan tahsil edilen vergi 
gelirleri neredeyse aynıdır. Bununla birlikte 2018 yılına gelindiğinde tahsil edilen 
gelir kurumlar için yarı yarıya bir azalma göstermişken bireyler için yaklaşık üç-
dört kat yükseliş göstermiştir. Olağan bir durumda kurumların iktisadi gücü bi-
reylerin iktisadi gücünden daha fazladır. Adalet gereği de iktisadi gücü olandan 
daha çok vergi tahsil edilmesi gerekmektedir. Ancak kurumların iktisadi faaliyet-
lerde bulunurken sisteme daha çok katma değerde bulunduğu göz önüne alındı-
ğında mevcut durumun da aslında olağan bir durum olduğu görülecektir. Zira bi-
reyler sermaye artışından elde edilen kazançları harcanabilir gelir olarak kullanma 
eğilimindedirler. Kurumlar ise sermaye artışından elde edilen kazançları iktisadi 
anlamda bir katma değer yaratmak için kullanmaktadırlar. Burada bireylerin ta-
sarruf eğilimlerini de dikkate almak önemlidir. Sermaye kazançlarından bireyin 
elde ettiği gelir tasarruflarda kullanıldığı takdirde tahsil edilen vergi kuşkusuz ta-
sarruf eğilimini zedeleyecektir. Ancak durum böyle olsa bile yapılan tasarruf, iş-
letmelerin ekonomiye sağlayacağı katma değerden çok da yüksek olmayacaktır. 
Ayrıca sermaye kazançları üzerinden tahsil edilen gelirin tasarrufa giden kısmı-
nın, Birleşik Krallık için göz ardı edilecek bir düzeyde olup olmadığı da ayrı bir 
tartışma konusudur.
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Tablo 9: Birleşik Krallık Sermaye Kazançları Vergi Gelirleri (Sterlin)
BİRLEŞİK KRALLIK SERMAYE KAZANÇLARI VERGİ GELİRLERİ (STERLİN)

Yıllar Bireysel Sermaye Kazançları Vergi 
Gelirleri

Kurumsal Sermaye Kazançları Vergi 
Gelirleri

2000 2211 2331

2001 3400 1349

2002 2820 1182

2003 1526 1287

2004 2296 1952

2005 2332 2733

2006 2874 3699

2007 3848 3291

2008 5288 1317

2009 7815 602

2010 2517 876

2011 3600 765

2012 4334 846

2013 3902 1037

2014 3914 1121

2015 5582 1115

2016 7060 1278

2017 8378 1249

2018 7797 1567

Kaynak: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVGBR (Erişim Tarihi: 26.06.2020).

3. SAFİ ARTIŞ TEORİSİ’NE GÖRE GELİR VE GELİR 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

Safi Artış Teorisi’ne göre ekonomik bir birimin belirli bir süre içerisinde satın alma 
gücünde veya özvarlığında meydana gelen artış gelir olarak nitelendirilir (Öner, 
2020, ss. 38). Bir başka deyişle tüketim (harcama) ve servette aynı dönemde mey-
dana gelen artış gelirdir (Öner, 2015, ss. 36). Bu teoriye göre şans oyunları, ba-
ğış, miras ve hatta rüşvet ve hırsızlık yoluyla elde edilen kazançlar da gelir sayıl-
maktadır (Kızılot & Taş, 2013, ss. 184). Safi Artış Teorisi’ne göre geliri şu şekilde 
formüle etmek mümkündür (Şenyüz vd., 2011, ss. 4):
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Gelir=Tüketim (Harcama)+Servet Değişimi veya

Gelir=Tüketim (Harcama)-Servet Değişimi 

Gelir=Dönem İçi Tüketim (Harcama)+(Dönem Sonu Servet Değeri-Dönem Başı 
Servet Değeri)

Bu durumda Safi Artış Teorisi uyarınca gelir üzerinden alınan vergileri tüketim (har-
cama) ve servet üzerinden alınan vergiler olarak iki kısımda incelemek mümkündür.

3.1. Tüketim (Harcama) Üzerinden Alınan Vergiler

Tüketim kavramının iktisadi olarak ne anlama geldiğinin ifade edilmesi, Birleşik 
Krallık için tüketim vergilerinin olası etkilerini ele almak bakımından önem arz et-
mektedir. Bir hane halkının belirli bir periyotta tükettiği toplam mal ve hizmetlerin 
değeri tüketim olarak adlandırılır (Case, 2012, ss. 393). Dolayısıyla mal ve hizmet-
ler üzerine konan vergiler ekonomideki gelir düzeyini de ciddi bir şekilde etkiler.

Bu bağlamda tüketim üzerinde alınan vergileri birleşik Krallık için katma değer 
vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, belediye vergisi ve yakıt vergisi olarak 
tasnif etmek mümkündür.

3.1.1. Katma Değer Vergisi (KDV)

Birleşik Krallık’ta KDV’ye geçiş yılı 1973 olup, ülke içinde üretilen mal ve hizmet-
ler ile ithal edilen mallar KDV’ye tabidir ve mal teslimi yahut yapılan hizmet kar-
şılığında elde edilen ücret matrahı oluştururken, mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak 
vergiye tabi mal ve hizmet üreten kişiler mükellef olmaktadır (Şemin, 1984, ss. 44).

Tablo 10: Birleşik Krallık KDV Oranları

Oran KDV Uygulandığı Yer

Standart % 20 Çoğu mal ve hizmetler

İndirimli 
Oran % 5 Çocuk araç koltuğu ve evde kullanılan enerji gibi bazı mal ve 

hizmetler

Sıfır Oran % 0 Çoğu yiyecek ve çocuk kıyafetleri

*Birleşik Krallık’ta 4 Ocak 2011’den itibaren KDV’nin standart oranı % 17.5’den % 20’ye 
çıkarılmıştır.
**Posta pulları, finansal işlemler ve mallara ilişkin işlemler gibi bazı hususlar KDV’den 
istisna edilmiştir.

Kaynak: https://www.gov.uk/vat-rates (Erişim Tarihi: 26.06.2020). 
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Birleşik Krallık’taki KDV uygulamasının avantajları ise şunlardır (Demirci & 
Avcı, 2019, ss. 601):

• Vergi yükünü verimli faaliyetlerden tüketime kaydırmak suretiyle yatırım ve 
tasarruftaki vergi yükünü azaltır ve böylelikle özel sektörde büyüme olgusunu 
ortaya çıkarabilir.

• Belirli endüstriler üzerinde bulunan vergileri ve söz konusu vergilerin olum-
suz etkilerini azaltan mal ve hizmete yönelik tüketim vergisini daha eşit bir 
şekilde yaymaktadır.

• İhracata yönelik KDV muafiyeti yurt dışı satışları arttırır ve bu da istihdam 
ve ekonomik büyümede artış yaratır.

• Kayıt dışı ekonominin önünde bir engel olur. 

Tablo 11: Birleşik Krallık KDV Tahsilatı (milyon sterlin)

Yıllar KDV Miktarı (Milyon Sterlin) Yıllar KDV Miktarı (Milyon Sterlin)

2000 64,202 2010 95,865

2001 67,100 2011 111,437

2002 71,066 2012 113,859

2003 77,343 2013 118,234

2004 81,544 2014 124,211

2005 83,425 2015 129,327

2006 87,758 2016 133,857

2007 92,025 2017 141,590

2008 91,997 2018 149,158

2009 79,862

Kaynak: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVGBR (Erişim Tarihi: 26.06.2020).

KDV’nin 2000 yılından 2018 yılına kadar olan seyrine bakıldığında iki katın üze-
rinde bir artışın ortaya çıktığı görülür. Bununla birlikte 2008 yılından 2009 yı-
lına geçildiğinde KDV tahsilatında ciddi bir azalma olduğu görülecektir. Bu nok-
tada küresel finans krizini ele almak gerekmektedir.

Eğilmez (2008) küresel finans krizi ile ilgili şu hususlara vurguda bulunmakta-
dır (ss. 69):
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Krizin gelişme yolundaki ülkeleri de derinden etkilemesinin birçok nedeni var. 
Her şeyden önce bu ülkelere yönelik sıcak para çekilmeye başlandı. Sıcak para-
nın kaynağı olan ülkelerde sorunlar çıkınca bu sorunların gelişmekte olan ülke-
leri de etkileyeceği korkusu sıcak paranın çıkmasına yol açtı. Gelişmiş ülkelerde 
büyümenin düşmesi, talebin de gerilemesine yol açınca gelişme yolundaki ülke-
lerden yapılan ithalatta azalmaya olmaya başladı. Bu durum gelişme yolundaki 
ülkelerin dış ticaret gelirlerinin düşmesine ve dolayısıyla ekonomilerinin küçül-
meye başlamasına yol açtı. Bütün bu karşılıklı daralma eğiliminin bir sonucu 
olarak bu kez petrol, metal fiyatları çok hızlı bir çöküş içine girdi. Bu da ayrıca 
deflasyonist bir etki yaratmaya başladı.

Hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülkelerde arz ve talep daralması ya-
şanması ve KDV’nin Birleşik Krallık içerisinde üretilen mal ve hizmetler ile ithal 
edilen mal ve hizmetler üzerinden alındığı düşünüldüğünde, söz konusu düşü-
şün nedenini küresel finans krizine bağlamak mümkündür.

3.1.2. Özel Tüketim Vergisi

Özel tüketim vergisi belirli malların tüketiminin caydırılmasına yönelik tasarlan-
mış bir vergi olup, Birleşik Krallık’ta özel tüketim vergisinin konusunu oluşturan 
dört ürün söz konusudur (debitoor.com, 2020):

• Alkol: Bira da dahil olmak üzere şarap, elma şarabı ve ispirto.

• Tütün Ürünleri: Sigara da dahil olmak üzere puro, sarma sigara ve çiğneme 
tütünü.

• Kumar Faaliyetleri: Bingo da dahil olmak üzere, ulusal loto, makine oyun-
ları ve para bahislerini de içeren çevrimiçi oyunlar.

• Hidrokarbon Yakıtları: Hafif yakıt, ağır yakıt, biyoyakıt ve akaryakıt.

Birleşik Krallık’ta şarap için alınan özel tüketim vergisine ilişkin maktu oranlar 
aşağıdaki gibidir:
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Tablo 12: Birleşik Krallık’ta Özel Tüketim Vergisi (Şarap)

Sınıf/Tanımlama Özel Tüketim Vergisi 
Oranı

Alkol oranı % 5.5’den büyük ancak % 8.5’den küçük 
köpüren şarap

Hektolitre başına 288.10£

Alkol oranı % 8.5 veya % 8.5’den büyük; ancak % 15’den 
küçük köpüklü şarap

Hektolitre başına 381.15£

Alkol oranı % 5.5’den büyük ancak % 15’den küçük 
köpüksüz şarap

Hektolitre başına 297.57£

Alkol oranı % 15’den büyük ancak % 22’den küçük 
köpüklü veya köpüksüz şarap

Hektolitre başına 396.72£

Alkol oranı % 22’yi geçen köpüklü veya köpüksüz şarap Şaraptaki alkolün litresi 
başına 28.74£

Kaynak: https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-excise-duties-reliefs- 
drawbacks-and-allowances/uk-trade-tariff-excise-duties-reliefs-drawbacks-and- 
allowances#:~:text=The%20duty%20is%20charged%20on,not%20liable%20to%20
Excise%20Duty. (Erişim Tarihi: 27.06.2020).

Birleşik Krallık’ta bira için uygulanan özel tüketim vergisi ise şu şekildedir:

Tablo 13: Birleşik Krallık’ta Özel Tüketim Vergisi (Bira)

Sınıf/Tanımlama Özel Tüketim Vergisi Oranı

Birleşik Krallık’ta üretilen (standart oran-
yani yıllık üretim 60,000 hektolitreden daha 
fazla)

% 1’lik alkol oranı için her hektolitre başına 
19.08£ vergi uygulanır. Bu yükümlülük 
% 0.1’e kadar devam eder ve hektolitrenin 
bölümleri için ilgili orantılı yükümlülükler 
uygulanmaya devam eder.

İthal edilen bira (yani yıllık üretimi 60,000 
hektolitreden daha fazla)

% 1’lik alkol oranı için her hektolitre başına 
19.08£ vergi uygulanır. Bu yükümlülük 
% 0.1’e kadar devam eder ve hektolitrenin 
bölümleri için ilgili orantılı yükümlülükler 
uygulanmaya devam eder.

Birleşik Krallık’ta üretilen- indirimli 
oranların uygulanmasında hak sahibi olan 
bira üreten küçük işletmeler (değişken oran-
yani yıllık üretimin 5,000 hektolitreden 
fazla 60,000 hektolitreden az)

% 1’lik alkol oranı için her hektolitre 
başına 9.54£’den 19.08£’e kadar vergi 
uygulanır. Bu yükümlülük % 0.1’e kadar 
devam eder ve hektolitrenin bölümleri için 
ilgili orantılı yükümlülükler uygulanmaya 
devam eder.
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İthal edilen bira- indirimli oranların 
uygulanmasında hak sahibi olan bira üreten 
küçük işletmeler (değişken oran-yani yıllık 
üretimin 5,000 hektolitreden fazla 60,000 
hektolitreden az)

% 1’lik alkol oranı için her hektolitre 
başına 9.54£’den 19.08£’e kadar vergi 
uygulanır. Bu yükümlülük % 0.1’e kadar 
devam eder ve hektolitrenin bölümleri için 
ilgili orantılı yükümlülükler uygulanmaya 
devam eder.

Birleşik Krallık’ta üretilen- indirimli 
oranların uygulanmasında hak sahibi olan 
bira üreten küçük işletmeler (değişken oran-
yani yıllık üretimin 5,000 hektolitreden az 
olan)

% 1’lik alkol oranı için her hektolitre başına 
9.54£ vergi uygulanır. Bu yükümlülük % 
0.1’e kadar devam eder ve hektolitrenin 
bölümleri için ilgili orantılı yükümlülükler 
uygulanmaya devam eder.

İthal edilen bira- indirimli oranların 
uygulanmasında hak sahibi olan bira üreten 
küçük işletmeler (değişken oran-yani yıllık 
üretimin 5,000 hektolitreden az olan)

% 1’lik alkol oranı için her hektolitre başına 
9.54£ vergi uygulanır. Bu yükümlülük % 
0.1’e kadar devam eder ve hektolitrenin 
bölümleri için ilgili orantılı yükümlülükler 
uygulanmaya devam eder.

Toplam alkol oranı % 1.2’yi geçmezse 0

Birleşik Krallık’ta üretilen- Çok dayanıklı 
bira vergisi (alkol oranı % 7.5’den yüksek 
olan biralara uygulanır-ayrıca genel bira 
vergisinin Birleşik Krallık’ta üretilen tüm 
çok dayanıklı biralar için ödenmesi gerekir)

% 1’lik alkol oranı için her hektolitre başına 
5.69£ vergi uygulanır. Bu yükümlülük % 
0.1’e kadar devam eder ve hektolitrenin 
bölümleri için ilgili orantılı yükümlülükler 
uygulanmaya devam eder.

İthal edilen bira- Çok dayanıklı bira vergisi 
(alkol oranı % 7.5’den yüksek olan biralara 
uygulanır-ayrıca genel bira vergisinin 
Birleşik Krallık’ta üretilen tüm çok dayanıklı 
biralar için ödenmesi gerekir)

% 1’lik alkol oranı için her hektolitre başına 
5.69£ vergi uygulanır. Bu yükümlülük % 
0.1’e kadar devam eder ve hektolitrenin 
bölümleri için ilgili orantılı yükümlülükler 
uygulanmaya devam eder.

Birleşik Krallık’ta üretilen- genel bira 
vergisinin indirimli oranı (alkol oranı % 
1.2’den yüksek % 2.8’den düşük biralara 
uygulanır)

% 1’lik alkol oranı için her hektolitre başına 
8.42£ vergi uygulanır. Bu yükümlülük % 
0.1’e kadar devam eder ve hektolitrenin 
bölümleri için ilgili orantılı yükümlülükler 
uygulanmaya devam eder.

İthal edilen bira- genel bira vergisinin 
indirimli oranı (alkol oranı % 1.2’den 
yüksek % 2.8’den düşük biralara uygulanır)

% 1’lik alkol oranı için her hektolitre başına 
8.42£ vergi uygulanır. Bu yükümlülük % 
0.1’e kadar devam eder ve hektolitrenin 
bölümleri için ilgili orantılı yükümlülükler 
uygulanmaya devam eder.

Kaynak: https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-excise-duties-
reliefs-drawbacks-and-allowances/uk-trade-tariff-excise-duties-reliefs-drawbacks-and-
allowances#:~:text=The%20duty%20is%20charged%20on,not%20liable%20to%20Exci 
se %20Duty. (Erişim Tarihi: 27.06.2020).
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Birleşik Krallık’ta elma şarabı ve armut şarabı için uygulanan özel tüketim ver-
gisi oranları ise şu şekildedir:

Tablo 14: Birleşik Krallık’ta Özel Tüketim Vergisi (Elma Şarabı/Armut Şarabı)

Sınıf/Tanımlama Özel Tüketim 
Vergisi Oranı

Alkol oranı % 5.5 ile % 8.5 arasında olan ve Birleşik Krallık’ta üretilen 
yahut ithal edilen köpüklü elma/armut şarabı

Hektolitre 
başına 288.10£

Alkol oranı % 1.2 ile % 5.5 arasında olan ve Birleşik Krallık’ta üretilen 
yahut ithal edilen köpüklü elma/armut şarabı

Hektolitre 
başına 40.38£

Alkol oranı % 1.2 ile % 6.9 arasında olan ve Birleşik Krallık’ta üretilen 
yahut ithal edilen köpüksüz elma/armut şarabı

Hektolitre 
başına 40.38£

Alkol oranı en az % 6.9 olan; fakat % 7.5’i geçmeyen ve Birleşik 
Krallık’ta üretilen yahut ithal edilen köpüksüz elma/armut şarabı

Hektolitre 
başına 50.71£

Alkol oranı % 7.5 ile % 8.5 arasında olan ve Birleşik Krallık’ta üretilen 
yahut ithal edilen köpüksüz elma/armut şarabı

Hektolitre 
başına 61.04£

Toplam alkol oranı % 1.2’yi geçmezse 0

Kaynak: https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-excise-duties-
reliefs-drawbacks-and-allowances/uk-trade-tariff-excise-duties-reliefs-drawbacks-and-
allowances#:~:text=The%20duty%20is%20charged%20on,not%20liable%20to%20
Excise%20Duty. (Erişim Tarihi: 27.06.2020). 

Birleşik Krallık’ta ispirto için uygulanan özel tüketim vergisi ise şu şekildedir:

Tablo 15: Birleşik Krallık’ta Özel Tüketim Vergisi (İspirto)

Sınıf/Tanımlama Özel Tüketim Vergisi Oranı

Tamamıyla arpa 20ºC sıcaklıktaki ispirtoda bulunan 
alkolün litresi başına 28.74£

Tamamıyla tahıl 20ºC sıcaklıktaki ispirtoda bulunan 
alkolün litresi başına 28.74£

Karışık 20ºC sıcaklıktaki ispirtoda bulunan 
alkolün litresi başına 28.74£

Birleşik Krallık’ta üretilen viskiden farklı 
ispirto

20ºC sıcaklıktaki ispirtoda bulunan 
alkolün litresi başına 28.74£

Alkol oranı % 1.2’yi aşan ancak % 8’i 
geçmeyen ispirto bazlı içecekler

20ºC sıcaklıktaki ispirtoda bulunan 
alkolün litresi başına 28.74£

Kaynak: https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-excise-duties-
reliefs-drawbacks-and-allowances/uk-trade-tariff-excise-duties-reliefs-drawbacks-and-
allowances#:~:text=The%20duty%20is%20charged%20on,not%20liable%20to%20
Excise%20Duty. (Erişim Tarihi: 27.06.2020). 
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Birleşik Krallık’ta düşük alkollü içecekler için uygulanan vergi oranları ise şu şe-
kildedir:

Tablo 16: Birleşik Krallık’ta Özel Tüketim Vergisi (Düşük Alkollü İçecekler)

Sınıf/Tanımlama Özel Tüketim Vergisi Oranı

Alkol oranı % 1.2’yi 
geçmeyen içecekler 0

Alkol oranı % 1.2 ile % 4.0 
arasında olan içecekler Hektolitre başına 91.68£

Alkol oranı % 4.0 ile % 5.5 
arasında olan içecekler Hektolitre başına 126.08£

Alkol oranı % 1.2’yi geçen 
bira bazlı içecekler

Her % 1’lik alkol oranı için hektolitre başına 19.08£ ki bu 
oran % 0.1’e en yakına olana dek uygulanır.

Kaynak: https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-excise-duties-
reliefs-drawbacks-and-allowances/uk-trade-tariff-excise-duties-reliefs-drawbacks-and-
allowances#:~:text=The%20duty%20is%20charged%20on,not%20liable%20to%20
Excise%20Duty. (Erişim Tarihi: 27.06.2020). 

Birleşik Krallık’ta sigaraların vergilendirilmesindeki tutum, maktu vergi tutarı ile 
nispi vergi tutarının toplamının asgari maktu vergi tutarından az olmaması ge-
rektiği için, vergi tutarı ile asgari maktu vergi tutarının kıyası neticesinde yüksek 
olan tutarın özel tüketim vergisi olarak işleme alınmasına dayanmaktadır (Çetin 
& Özkan, 2017, ss. 539). Diğer tütün ürünlerinde ise maktu vergi oranı uygu-
lanmaktadır.

 Tablo 17: Birleşik Krallık’ta Özel Tüketim Vergisi (Tütün Ürünleri)

Tütün Ürünleri 11 Mart 2020’den İtibaren Geçerli Özel 
Tüketim Vergisi

Sigara 1000 sigara başına 237.34£+ % 16.5 
perakende fiyatı

Puro 296.04£/kg

Sarma Sigara 253.33£/kg

Diğer sigaralık-puroluk-pipoluk tütün ve 
çiğneme tütün

130.16£/kg

Isınan ancak yanmayan tütün 243.95£/kg

Kaynak: https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-excise-duty-
tobacco-duty/excise-duty-tobacco-duty-rates (Erişim Tarihi: 27.06.2020).
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Birleşik Krallık’ta kumar faaliyetlerine ilişkin mali düzenlemeler şu şekilde ifade 
edilebilir (casino.co.uk, 2020): 

• Birleşik Krallık’taki kumar oynayan bireyler kumar kazançları üzerinden vergi 
ödemezler.

• Kumar siteleri kazançları üzerinden % 15 vergi ödemektedir.

• 2017/2018 mali yılında hükümet 2.9 milyar sterlin tutarı kumar faaliyetlerine 
ilişkin özel tüketim vergisi yoluyla tahsil etmiştir.

• Gelir idaresi için uygulamada profesyonel ve amatör oyuncular arasında fark 
bulunmamaktadır.

• Birleşik Krallık dışında kumar faaliyeti nedeniyle diğer ülkelerin mali huku-
kuna tabi olma durumu söz konusudur.

• Güncel mevzuat çevrimiçi ve çevrimdışı bahis faaliyetlerine uygulanmakta 
olup, bahis sitelerinden % 15 vergi alınmaktadır. 

Hafif yakıtlar için ise Birleşik Krallık özel tüketim vergisi açısından Tablo-18’de 
yer alan uygulamaları gerçekleştirmektedir.

Tablo 18: Birleşik Krallık’ta Özel Tüketim Vergisi (Hafif Yakıtlar)

Malların Tanımı
Litre Başına Özel Tüketim 

Vergisinin İndirimsiz 
Oranı (£)

Litre 
Başına 

İndirim (£)

Efektif 
Vergi 
Oranı

İndirimsiz (markasız)- uçak 
yakıtı (jet yakıtı da dahil 

olmak üzere)
0.3770 0 0.3770

İndirimsiz (markasız)- diğer 
indirimsiz hafif yakıtlar 0.6767 0 0.6767

İndirimli-Kalorifer Yakıtı 
(markalı-markasız) 0.6767 0.5697 0.1070

İndirimli-kurşunsuz benzin 0.5795 0 0.5795

Kaynak: https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-excise-duties-
reliefs-drawbacks-and-allowances/uk-trade-tariff-excise-duties-reliefs-drawbacks-and-
allowances#:~:text=The%20duty%20is%20charged%20on,not%20liable%20to%20
Excise%20Duty. (Erişim tarihi: 27.06.2020). 



VERGI SISTEMLERI: SEÇILMIŞ ÜLKE ÖRNEKLERI

Ahmet Tekin, Ersin Nail Sağdıç

247

Ağır yakıtlar için de Birleşik Krallık, özel tüketim vergisi açısından Tablo-19’da 
yer alan uygulamaları gerçekleştirmektedir.

Tablo 19: Birleşik Krallık’ta Özel Tüketim Vergisi (Ağır Yakıt)

Malların Tanımı

Litre Başına 
Özel Tüketim 

Vergisinin 
İndirimsiz Oranı 

(£)

Litre 
Başına 

İndirim 
(£)

Efektif 
Vergi 
Oranı

İndirimsiz (Dizel motor yol aracı da dahil olmak 
üzere markasız) ya da akaryakıt katkı maddesi ve 
markasız parafin ya da markalama muafiyetinin 

sağlanmadığı markasız gaz yağı

0.5795 0 0.5795

İndirimli-konut ısıtma yakıtı yahut bir motor 
yakıtı olarak kullanılan diğer (markasız) 

parafinden farklı ağır yakıt
0.5795 0.4725 0.1070

Hizmet dışı motor yakıtı yahut istisnai bir 
araçta kullanılacak parafin 0.5795 0.4681 0.1114

Hizmet dışı motor yakıtı yahut istisnai bir 
araçtakinden farklı olarak kullanılan parafin 
(uçak yakıtı da dahil olmak üzere markalama 

muafiyeti altında markalı/markasız)

0.5795 0.5795 0

Gaz yağı (markalama muafiyeti altında markalı/
markasız) 0.5795 0.4681 0.1114

Benzin (markasız) 0.5795 0.4725 0.1070

Diğer (markasız) 0.5795 0.5795 0

Kaynak: https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-excise-duties-
reliefs-drawbacks-and-allowances/uk-trade-tariff-excise-duties-reliefs-drawbacks-and-
allowances#:~:text=The%20duty%20is%20charged%20on,not%20liable%20to%20
Excise%20Duty. (Erişim Tarihi: 27.06.2020). 

Tablo-20 ve Tablo-21’de ise Birleşik Krallık’ta özel tüketim vergisinin araçlar için 
uygulanma oranları yer almaktadır3. 

3 Araçlar için alınan özel tüketim vergisi uygulanma şekli nedeniyle ayrıca yol kullanım vergisi 
olarak da ifade edilmektedir (Detaylı bilgi için bkz. Saraçoğlu & Gümüş, 2020, ss. 69-70).
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Tablo 20: Birleşik Krallık’ta 1 Nisan 2020 Sonrası İlk Kez Kaydedilen Araçlar için 
Özel Tüketim Vergisi

CO2 
Emisyonu 

(g/km)

Benzinli Araçlar ve Gerçek 
Sürüş Emisyonları 2 (RDE2) 
Standartlarına Uygun Dizel 

Araçlar İçin İlk Yıl Oranı

Gerçek Sürüş Emisyonları 2 
(RDE2) Standartlarına Uygun 
Olmayan Dizel Araçlar İçin İlk 

Yıl Oranı

Alternatif 
Yakıtlı 
Araçlar

0 0 0 0
1-50 10£ 25£ 0
76-90 110£ 135£ 100£

101-110 155£ 175£ 145£
131-150 215£ 540£ 205£
151-170 540£ 870£ 530£
171-190 870£ 1,305£ 860£
191-225 1,305£ 1,850£ 1,295£
226-255 1,850£ 2,175£ 1,840£
255 üstü 2,175£ 2,175£ 2,165£

Kaynak: https://www.greencarguide.co.uk/green-car-faqs/vehicle-excise-duty/ (Erişim Tarihi: 
27.06.2020).

Tablo 21: Birleşik Krallık’ta 1 Mart 2001 ve 31 Mart 2017 Arasında Kayıtlı Olan 
Araçlar İçin 1 Nisan 2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanan 

Özel Tüketim Vergisi
Özel Tüketim Vergisi Bandı CO2 Emisyonu Standart Oran*

A 0-100 0
B 101-110 20£
C 111-120 30£
D 121-130 125£
E 131-140 150£
F 141-150 165£
G 151-165 205£
H 166-175 240£
I 176-185 265£
J 186-200 305£

K** 201-225 330£
L 226-255 565£
M 255 üstü 580£

*Alternatif yakıt indirimi tüm araçlar için 2019-2020 döneminde 10£
** K bandı 23 Mart 2006 tarihinden önceki kayıtlı olup, 225 g/km emisyon yayan araçları 
kapsamaktadır.

Kaynak: https://www.greencarguide.co.uk/green-car-faqs/vehicle-excise-duty/ (Erişim Tarihi: 
27.06.2020).
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Birleşik Krallık’ta uygulanan özel tüketim vergisinin ülkenin kamu gelirleri içeri-
sindeki yeri hususunda ise şu tespitlerde bulunulması mümkündür (IFS, 2016, 
ss. 204-205): Diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında kamu gelirlerindeki düşüşe 
rağmen Birleşik Krallık’ta özel tüketim vergileri halen GSYİH’nin önemli bir pa-
yını oluşturmaktadır. Milli gelirin bir payı olarak araçlardan alınan özel tüketim 
vergisi düşüş göstermekle birlikte, diğer özel tüketim vergileri azalan oranda bir 
artış göstermişlerdir. Tütün, yakıt ve alkol üzerinden alınan özel tüketim vergi-
sine ilişkin gelirlerin sadece milli gelirdeki payı azalmamış; ayrıca kamu gelirleri-
nin diğer kaynaklarına göre nispi bir azalma ortaya çıkmıştır. Özel tüketim ver-
gilerinden elde edilen gelirler 1978-1979 döneminde toplam irat bakımından % 
10.3’den 2014-2015 döneminde % 7.2’ye düşmüştür. Söz konusu oranın 2020-
2021 dönemi için % 6’ya düşeceği tahmin edilmektedir. Bu vergilerde 2010 dö-
neminden 2015-2016 dönemine kadar 4 milyarlık bir kayıp olmakla birlikte, bu 
kaybın 0.1 milyar sterlinlik kısmı alkolden alınan özel tüketim vergisinden, 1.4 
milyar sterlinlik kısmı diğer özel tüketim vergi gelirlerinden karşılanmıştır.

3.1.3. Damga Vergisi

Birleşik Krallık’ta arazi damga vergisi; arazi damga vergisi ve rezerv damga vergisi 
olmak üzere iki kısımda ele alınır. Arazi damga vergisinde satın alınan bir konut 
için tahakkuk ettirilen vergi oranları Tablo-22’de ifade edilmiştir.

 Tablo 22: Birleşik Krallık Arazi Damga Vergisi Oranı

Taşınmaz Değeri Damga Vergisi Oranı

0-125,000£ 0

Diğer 125,000£ (125.001£’den 250,000£’e kadar olan kısım) % 2

Diğer 675,000£ (250,001£’den 925,000£’e kadar olan kısım) % 5

Diğer 575,000£ (925.001£’den 1.5 milyon sterline kadar olan 
kısım)

% 10

Kalan Miktar (1.5 milyon sterlinin üstü) % 12

Kaynak: https://www.landc.co.uk/calculators/stamp-duty-calculator/ (Erişim Tarihi: 
28.06.2020).

Taşınmazın Birleşik Krallık vatandaşı olsun yahut olmasın bir tüzel kişi tarafından 
alınması durumunda Tablo-22’deki oranlar uygulanmakla beraber, ticari amaçla 
satın alınması veya kiralanması söz konusu hususun dışında tutulmaktadır (Kurt, 
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2018, ss. 74). Bu tarz durumlarda birtakım alanlarda teşvik amaçlı % 15’den baş-
layan çeşitli vergi indirimleri ortaya çıkabilmektedir (Kurt, 2018, ss. 74). 

Rezrv damga vergisine ilişkin özellikler ise Tablo-23’de gösterilmiştir.

Tablo 23: Birleşik Krallık Arazi Damga Vergisi

Birleşik Krallık Rezerv Damga Vergisi Özellikleri

1- Arazi damga vergisi düz oranlı olup, % 0.5 oranında uygulanmaktadır.

2- Arazi damga vergisi miktarı mükellefin satın aldığı rezervin değerine değil; rezerv için 
ödediği paraya bağlıdır. 

3- Örneğin mükellefin rezervi satın almak için ödediği para 1000£ ise rezervin değeri ne 
olursa olsun ödenecek arazi damga vergisi 5£’dir.

Kaynak: https://www.gov.uk/guidance/stamp-duty-reserve-tax-the-basics#:~:text=The%20
amount%20of%20SDRT%20you,amount%20of%20cash%20you%20pay. (Erişim Tarihi: 
28.06.2020).

Birleşik Krallık’ta damga vergisi gelirleri ise Tablo-24’te ifade edilmiştir.

Tablo 24: Birleşik Krallık Damga Vergisi Gelirleri (Milyon Sterlin)

Yıllar Damga Vergisi Gelirleri (milyon 
sterlin)

Yıllar Damga Vergisi Gelirleri (milyon 
sterlin)

2000 8367 2010 9098

2001 7344 2011 8831

2002 7431 2012 8918

2003 7256 2013 11540

2004 8884 2014 14067

2005 9910 2015 13789

2006 13074 2016 16023

2007 14634 2017 17099

2008 9499 2018 16654

2009 7141

Kaynak: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVPRT (Erişim Tarihi: 
28.06.2020).

Damga vergisi gelirlerine bakıldığında 2000’li yıllarda tahsil edilen vergi miktarı-
nın 2018 yılında iki katına çıktığı görülmektedir. Bununla birlikte 2007 yılından 
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2008 yılına geçildiğinde tahsil edilen gelirler neredeyse yarı yarıya düşmüştür. Tah-
sil edilen gelirlerin eski haline dönmesi ise 2014 yılında gerçekleşmiştir. Zaten bu 
süreç sonrasında elde edilen gelirler artarak devam etmiştir.

3.1.4. Belediye Vergisi

Belediye vergisi toplumda hizmetler için ödeme yapılması amacıyla yerel hükü-
met tarafından toplanan bir vergi olup, her mülk büyüklüğüne, yerleşkesine ve 
diğer faktörlere dayalı olarak A ile H arasında bir belediye vergisi bandı içinde 
konumlandırılır (which.co.uk, 2020). Söz konusu değerleme bantları Tablo-25’de 
gösterilmiştir.

Tablo 25: Belediye Vergisi Değerleme Bantları

Değerleme Bandı Değer Aralıkları

A 0-40,000£

B 40,001£-52,000£

C 52,001£-68,000£

D 68,001£-88,000£

E 88,001£-120,000£

F 120,001£-160,000£

G 160,001£-320,000£

H 320,000£ üstü

Kaynak: https://www.citizensadvice.org.uk/housing/council-tax/council-tax/ (Erişim Tarihi: 
28.06.2020).

Belediye vergileri birtakım hizmetlerin finansmanında kullanılmaktadır. Söz ko-
nusu hizmetler şu şekilde ifade edilebilir (moneyadviceservice.org.uk, 2020):

• Polis ve yangın hizmetleri,

• Parkların muhafazası ve spor merkezleri gibi boş zaman ve yaratıcılık içeren 
projeler, 

• Kütüphaneler ve eğitim hizmetleri,

• Çöp ve atık toplanması ve imhası,

• Sokak aydınlatması, temizlik ve yol bakımı da dahil olmak üzere otoyol hiz-
metleri ve ulaşım,
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• Çevre sağlığı ve ticaret standartları,

• Evlilik, doğum, ölüm ve yerel seçimler gibi kayıtların tutulması ve idari işler.

Belediye vergisinde birtakım muafiyetler de söz konusudur. Yetişkin kategorisinde 
yer almadıkları için muafiyet tanınan gruplar Tablo-26’da gösterilmiştir.

 Tablo 26: Yetişkin Grubunda Yer Almadıkları İçin Belediye Vergisinden Muaf 
Tutulan Gruplar

Belediye Vergisinden Muaf Olan Gruplar

18 yaşın altındaki çocuklar

Bazı çıraklık eğitim programlarında bulunan bireyler

Tam zamanlı eğitim alan 18 ve 19 yaşındaki bireyler

Tam zamanlı kolej ve üniversite öğrencileri

Yetenek Finansman Ajansı yahut Gençlerin Öğrenci Ajansından burs alan 25 yaş altı genç 
bireyler

Öğrenci hemşireler

İngiliz konseyine kayıtlı yabancı dil asistanları

Ciddi zihinsel bozukluğu olan bireyler

Organik bağı olmayan kişiler tarafından bakım altında bulunanlar

Diplomatlar

Kaynak: https://www.gov.uk/council-tax/who-has-to-pay (Erişim Tarihi: 28.06.2020).

Yıllar içerisinde belediye vergisinden Birleşik Krallık’ta tahsil edilen gelirler ise 
Tablo-27’de gösterilmiştir. 
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 Tablo 27: Birleşik Krallık’ta Tahsil Edilen Belediye Vergisi Gelirleri

Yıllar Damga Vergisi 
Gelirleri

Yıllar Damga Vergisi 
Gelirleri

2000 13991 2010 25438

2001 15124 2011 25724

2002 16445 2012 26055

2003 18372 2013 27061

2004 19761 2014 27946

2005 20926 2015 28777

2006 22057 2016 30018

2007 23217 2017 31693

2008 24262 2018 33892

2009 24926

Kaynak: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVPRT (Erişim Tarihi: 
28.06.2020). 

Tablo-27’de yer alan gelirlere dikkatli bakıldığında belediye vergisi gelirlerinde 
hiçbir şekilde azalma olmadığı gözlenmektedir. Bununla birlikte azalarak artışın 
olduğu dönemlerin varlığı da söz konusudur. Belediye vergileriyle finanse edi-
len hizmetlere bakıldığında çoğu hizmetin talep esnekliğinin düşük olduğu gö-
rülmektedir. Bir diğer ifadeyle belediyenin ürettiği hizmetler olmaksızın yaşamak 
oldukça zorlaşırdı. Bu nedenle söz konusu hizmetlerin üretilmesi ve üretiminin 
sağlanması için de finansmanının sağlanması gerekmektedir. İşte bu zorunluluk 
damga vergisi gelirlerinin artışının esas sebebidir. 

3.1.5. Yakıt Vergisi

Tablo-28’de Birleşik Krallık’ta uygulanan yakıt vergisine ilişkin bilgiler verilmiştir.
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Tablo 28: Mart 2011’den Mart 2020’ye kadar Birleşik Krallık’ta Uygulanan Yakıt 
Vergisi Oranları

Yakıt Türü Yakıt Vergisi

Çok düşük kükürtlü benzin Litre başına 57.95 peni

Çok düşük kükürtlü motorin Litre başına 57.95 peni

Biyodizel Litre başına 57.95 peni

Biyoetanol Litre başına 57.95 peni

Sıvılaştırılmış petrol gaz Kg başına 31.61 peni

Doğal gaz Kg başına 24.7 peni

Elektrik 0

Kaynak: https://www.nextgreencar.com/car-tax/fuel-duty/#:~:text=UK%20fuel%20
duty%20is%20currently,gas%20(CNG)%20and%20electricity. (Erişim Tarihi: 
29.06.2020).

Yakıt vergisinden elde edilen gelirler 2000-2001 döneminden 2018-2019 döne-
mine çok fazla bir artış göstermemiştir. Söz konusu gelirlerde dikkati çeken hu-
sus ise yaklaşık dörder yıllık periyotlarda elde edilen gelirlerin neredeyse aynı dü-
zeyde olduğudur. Zira 2000-2001 mali yılından dört yıllık süreçte yaklaşık 22 
milyar sterlin olan yakıt vergisi gelirleri, sonraki periyotlarda sırasıyla 23, 24, 26 
ve 27 milyar sterlin civarlarında seyretmiştir. Yakıt vergisine ilişkin gelirler Tab-
lo-29’da verilmiştir. 
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Tablo 29: 2000-2001 Mali Yılından 2018-2019 Mali Yılına Kadar Birleşik 
Krallık’ta Tahsil Edilen yakıt Gelirleri

Mali Dönemler Yakıt Vergisi Gelirleri (milyar sterlin)

2000-2001 22.6

2001-2002 21.9

2002-2003 22.1

2003-2004 22.8

2004-2005 23.3

2005-2006 23.4

2006-2007 23.6

2007-2008 24.9

2008-2009 24.6

2009-2010 26.2

2010-2011 27.3

2011-2012 26.8

2012-2013 26.6

2013-2014 26.9

2014-2015 27.1

2015-2016 27.6

2016-2017 27.9

2017-2018 27.9

2018-2019 27.9

Kaynak: https://www.statista.com/statistics/284323/united-kingdom-hmrc-tax-receipts-fuel-
duty/#statisticContainer (Erişim Tarihi: 29.06.2020).

3.2. Servet Üzerinden Alınan Vergiler

Servet unsuru iktisadi ve mali servet olarak iki kısımda ele alınabilir (Tuncer, 1996, 
ss. 18). İktisadi anlamda servet bir gerçek yahut tüzel kişinin belirli bir dönemde 
mal varlığına dahil bütün iktisadi değerlerin toplamına denir (Erginay, 2010, ss. 
127). Mali servet ise hazineye gelir sağlamak amacına istinaden ortaya çıkmıştır 
(Tuncer, 1966, ss. 19). Nitekim vergi tahsil etmek amacıyla devlet servet unsurla-
rını tanımlamış ve tasnif etmiştir (Tuncer, 1966, ss. 19). Bu gereksinim ve zorunlu-
lukların neticesinde mali servet adı verilen yeni bir kavram ortaya çıkmıştır (Tuncer, 
1966, ss. 19). Mali servetin doğması da servet vergileri ile mümkün olmuştur (Tun-
cer, 1966, ss. 19). Servet ise iki şekilde ortaya çıkmaktadır (Aksu, 1993, ss. 63-64):
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• Tasarruf Unsuru: Bir fedakarlık neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bir başka de-
yişle iktisadi birimler elde ettikleri faktör gelirlerini harcamayıp, tüketimleri-
nin belirli bir bölümünden vazgeçme yönünde bir fedakarlık göstermektedir-
ler. Bunun neticesinde harcanmayan kısım tasarrufları oluşturup, tasarruflar 
da serveti oluşturmaktadır.

• Tasarruf Dışı Unsurlar: Milli piyangodan para çıkması yahut servetin el ve 
yer değiştirmesi olaylarında olduğu gibi tasarruf dışı unsurlar yoluyla da ser-
vet oluşumu ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte söz konusu durum bir 
servet artışı anlamına gelmeyip, sadece mevcut servetin yer değiştirmesi anla-
mına gelmektedir. 

Bu bağlamda servet üzerinden alınan vergilerde mantık, mükelleflerin iktisadi ser-
vetlerine vergi koymak suretiyle devletin mali servetini arttırma yönünde bir eği-
limde bulunmasıyla ilişkilendirilebilir. Söz konusu husus Birleşik Krallık açısın-
dan ele alındığında servet üzerinden alınan vergiler işletme emlak vergisi, veraset 
vergisi ve yakıt vergisi olarak tasnif edilebilir.

3.2.1. İşletme Emlak Vergisi

Birleşik Krallık’ta mükellef bir meskeni dükkan, büro, bar, depo, fabrika, tatil 
amaçlı, kiralama yahut pansiyon gibi konut dışı amaçlarla kullanırsa işletme em-
lak vergisine tabi olur (www.gov.uk, 2020). İşletme emlak vergisine ilişkin diğer 
bilgiler Tablo-30’da yer almaktadır. 

Tablo 30: Birleşik Krallık’ta İşletme Emlak Vergisine İlişkin Bilgiler

Birleşik Krallık İşletme Emlak Vergisine İlişkin Bilgiler

* 2019-2020 yılı için işletme emlak vergisi standart çarpanı % 50.4; küçük işletme çarpanı 
ise % 49.1’dir.

* Örneğin İngiltere’de bir işletme sahibinin mülkiyetinin vergilendirilebilir değeri 10,000£ 
ise ve mülkiyetin bulunduğu yerdeki vergilendirilebilir değer 15,000£ ise bu durumda 

mükellefin ödemesi gereken işletme emlak vergisi 10,000x0.491=4910£ olur.

* Vergilendirilebilir değer için eşik değer mülkiyetin bulunduğu yere göre değişiklik 
gösterir.

* İskoçya ve Kuzey İrlanda’da ise söz konusu vergiye ilişkin hesaplamalar farklı bir şekilde 
yapılmaktadır.

Kaynak: https://www.gov.uk/calculate-your-business-rates (Erişim Tarihi: 28.06.2020).
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İşletme emlak vergisi oranları OECD verilerinde tekrarlı taşınmaz vergileri al-
tında kar amacı gütmeyen kuruluşların işletme emlak vergisi ödemeleriyle de-
miryolu işletme emlak vergisi destekleri olarak ele alınmıştır. Söz konusu veriler 
Tablo-31’de gösterilmiştir.

Tablo 31: Birleşik Krallık’ta Taşınmazlardan Alınan Tekrarlı Vergiler

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların İşletme Emlak Vergi Ödemeleri + Demiryolu 
İşletme Emlak Vergisi Destekleri 

Yıllar Milyon Sterlin Yıllar Milyon Sterlin

2000 136 2010 413

2001 144 2011 509

2002 149 2012 553

2003 153 2013 559

2004 158 2014 581

2005 169 2015 608

2006 185 2016 626

2007 193 2017 701

2008 207 2018 726

2009 234

Kaynak: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVPRT (Erişim Tarihi: 
28.06.2020).

Tablo-31’e bakıldığında tekrarlı vergilerin sürekli arttığı görülmektedir. Bununla 
birlikte bu vergilerin artışı diğer vergilerle kıyaslandığında çok düşük kalmaktadır. 

Tekrarlı vergiler ekonomik kalkınmaya minimal düzeyde destek vermekle birlikte 
idari maliyetleri oldukça yüksektir (Andrlik & Formanova, 2014, ss. 1213). Düz 
oranlı bir vergi olan tekrarlı vergiler dağılıma ve adalete ilişkin kaygılar nedeniyle 
arttırılamamaktadır (OECD, 2010, ss. 52). Bu bağlamda söz konusu vergilerin 
düşüklüğünü de bahsi geçen hususla bağdaştırmak mümkündür. 

3.2.2. Veraset Vergisi

Veraset vergisine ilişkin bilgiler Tablo-32’de ifade edilmiştir.
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Tablo 32: Birleşik Krallık veraset Vergisi

Birleşik Krallık’ta Veraset Vergisi Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

* Veraset vergisi mükellefin mülkiyet, para veya tasarruflarından oluşan varlığının üzerinden 
mükellefin ölümünden sonra alınan bir vergidir.

* Eğer mükellefin sahip olduğu varlıklar 325,000£ sterlinlik eşik değerin altındaysa yahut 
söz konusu varlıklar eşe, bir hayır kurumuna ya da bir amatör spor kulübü topluluğuna 

bağışlanırsa veraset vergisinden muaf olunmaktadır.

* Veraset vergisinin standart oranı % 40’tır. Bu oran 325,000£ düzeyindeki eşik değerin 
üstündeyse uygulanır.

* Örneğin vefat eden bir mükellefin varlıkları 500,000£ değerindeyse verginin matrahı 
500,000-325,000=175,000£ olur. Bu durumda veraset vergisi 175,000x0.40= 70,000£ 

olur.

* Eğer mükellef varlıklarının % 10’ununu mükellef kendi iradesiyle bir hayır kurumuna 
bırakırsa veraset vergisi indirimli bir şekilde % 36 olarak uygulanır.

Kaynak: https://www.gov.uk/inheritance-tax#:~:text=The%20standard%20
Inheritance%20Tax%20rate,%C2%A3500%2C000%20minus%20
%C2%A3325%2C000). (Erişim Tarihi: 29.06.2020).

2000 yılından 2018 yılına kadar Birleşik Krallık’ın elde ettiği veraset gelirleri ise 
şu şekildedir:

 Tablo 33: Birleşik Krallık Veraset Vergisi Gelirleri

Yıllar Veraset Vergisi Gelirleri (milyon 
sterlin)

Yıllar Veraset Vergisi Gelirleri (milyon 
sterlin)

2000 2,156 2010 2,592

2001 2,366 2011 2,856

2002 2,327 2012 3,041

2003 2,386 2013 3,293

2004 2,821 2014 3,702

2005 3,100 2015 4,359

2006 3,471 2016 4,703

2007 3,764 2017 5,283

2008 3,130 2018 5,197

2009 2,305

Kaynak: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVPRT (Erişim Tarihi: 
29.06.2020).
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Tablodan da görüleceği üzere veraset vergisinden tahsil edilen gelirler yıllar içinde 
yükselmiş; 2000 yılında elde edilen veraset vergisi geliri 2018 yılında iki katına 
çıkmıştır. Gelirler içerisinde büyük bir paya sahip olmadığı öne sürülse de söz 
konusu verginin tahsiliyle elde edilen gelirlerin artış göstermesi, veraset üzerin-
den küçük de olsa bir pay alınmasının servet transferi yoluyla yoksul kesimlere 
bir kaynak sağlayacağı açıktır.

4. BİRLEŞİK KRALLIK VERGİ SİSTEMİ’NE ADAM SMITH’İN 
GÖZÜYLE BAKMAK

Hem ekonominin babası olarak kabul edilmesi hem de Birleşik Krallık toprakla-
rında yetişmiş bir düşünür olması nedenleriyle Birleşik Krallık’ta uygulanan mali 
sistemin Smith’ten ne kadar etkilendiğini veya ne kadar etkilenmediğini tartış-
mak Birleşik Krallık’taki kapitalizmin vahşi mi yoksa insancıl mı olduğunu tar-
tışmakla aynı şeydir.

Vergilerin tasnifinde genel olarak kullanılan ayrımlar vasıtalı-vasıtasız, advalo-
rem-spesifik, düz oranlı-artan oranlı, şahsi-gayrişahsi ve özel-genel vergi ayrım-
larıdır (Özer, 1980, ss. 49). Dolayısıyla Birleşik Krallık vergi sisteminin neden 
gelir, tüketim ve servet üzerinden tasnif edilmesi gerekliliğini ortaya koymak ge-
rekmektedir. Smith (2020) bir sıfatı belirten isimlerle ilgili şu hususlara vurguda 
bulunmaktadır (ss. 64):

Sıfat belirten isimler, bir niteliği niteler düşünülen ya da üniversite eğitmenle-
rinin söylediği şekliyle belirli bir özne ile tamamlanan kelimelerdir. Böylece ye-
şil kelimesi niteleyici olduğu ya da uygulanabildiği belirli bir özneyi tanımladığı 
düşünülen belirli bir niteliği ifade eder. Bu tarz kelimeler, açıktır ki, belirli nes-
nelerin aynı isimlendirme altında kapsandıkları diğerlerinden ayırmaya yaraya-
bilir. Yeşil ağaç kelimeleri, örneğin, belirli bir ağacı solmuş ya da harap olmuş 
diğerlerinden ayırmaya hizmet edebilir. 

Birleşik Krallık için yapılan tasnifte kullanılan gelir, tüketim ve servet kelimeleri 
her ne kadar birer isim olsalar da içerdikleri bilgiler nedeniyle sıfatlara ilişkin çağ-
rışım yaparlar. Söz gelimi gelir vergisi tahsilatının istenen düzeyde olması etkin 
bir gelir vergisine işaret eder ki burada etkin kelimesi bir sıfatı betimlemektedir. 
Dolayısıyla vergileri gelir, tüketim ve servet gibi iktisadi unsurlar üzerinden tasnif 
etmek söz konusu adlar altında alınan vergilerin birbirlerine olan farklılıklarının 
daha net olarak ortaya konulmasını sağlar. Kuşkusuz yapılan diğer ayrımlar da 
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yanlış değildir. Ancak vergilerin daha çeşitli tasnifi ve bu tasniflerin kapsamında 
yapılan alt tasniflerin de aynı çeşitliliğe sahip olması Birleşik Krallık’ta uygulanan 
mali sistemin amacını çözmeye daha çok yardımcı olur. Gelir, tüketim ve servet 
isimleri tek başlarına da yeterli olmazlar. Böyle bir durumda mevcut ilişkiyi açık-
layacak bir edat da kullanılması gerekmektedir. Smith (2020) edat ile ilgili şu hu-
suslara vurguda bulunmuştur (ss. 64):

Edatlar ise aynı şekilde bağlantılı nesne aracılığıyla var olduğu düşünülen iliş-
kiyi ifade eden kelimelerdir. Böylece -in, -e, için, ile, aracılığıyla, üzerinde, aşağı-
sında, vb. edatlar nesneler ile ifade edildikleri kelimeler arasına konularak bunlar 
arasındaki mevcut ilişkiye ve bu ilişkinin bağlantılı nesne sayesinde düşünüldü-
ğüne işaret ederler. Bu tarz kelimeler belirli nesneleri, onları ayrımsamaya yara-
yan kendilerine ait özgün birtakım nitelikleri olmadığında aynı tür içinde yer 
alan diğer nesnelerden ayırmaya hizmet ederler. Örneğin, çayırlıktaki yeşil ağaç 
dediğimizde, bu ağacı, sadece ona ait özel bir niteliğinden değil, aynı zamanda 
onun bir başka nesne ile bulunduğu ilişki ile de ayırıyoruz.

Bu bağlamda sadece gelir, tüketim ve servetin özel niteliklerinden değil; bunların 
vergiyle olan ilişkileri de üzerinden alınan kelimeleriyle ifade edilmiştir.

Yine Smith (2020) dildeki basitleştirmeye ilişkin şu ifadeleri ortaya koymuştur 
(ss. 84):

….. bu basitleştirme, bizim dilimizin sadece kulağa daha çirkin gelmesine se-
bep olmaz, aynı zamanda bu şekilde çok daha hoşa gider olabilecekken bu ses-
leri edinmemizi de engeller. Pek çok kelimeyi belirli bir durumla kısıtlarsa da, 
onları daha güzel bir şekilde birbirlerinin yerine kullanılabilir de kılar. Yunanca 
ve Latincede, her ne kadar sıfat ve isimler birbirlerinden ayrılsalar da, çekim ek-
lerindeki uyuşma onların karşılıklı ilgilerini gösterir niteliktedir ve böylece ayrı-
lıkları da herhangi bir karışıklığa mahal vermez.

Dolayısıyla vergileri gelir vergisi, tüketim vergisi, servet vergisi olarak tasnif etmek 
dili basitleştirmek anlamına gelmekle birlikte aynı zamanda karışıklığa da yol açar. 
Söz gelimi gelir vergisi diye bir tasnif yapıldığında bunun kişisel gelir vergisi mi 
yoksa kurumsal gelir vergisi mi yoksa ulusal sermaye katkısı mı olduğu anlaşıla-
maz. Bu bağlamda gelir üzerinden alınan vergiler, tüketim üzerinden alınan vergi-
ler, servet üzerinden alınan vergiler tasnifi hem tasnifi basitlikten kurtarmakta hem 
de vergilerin ayrımını daha anlaşılır kılmaktadır.
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Adam Smith elde edilen kazançların mallar ile takas edildiği için bir malın fiyatı 
ile kaynakların tahsisinin birbiriyle bağlantılı olması gerektiğini ifade etmiş ve 
her malın üretim maliyetini yansıtan doğal bir fiyatı olduğuna inanmıştır (Yueh, 
2018, ss. 24). Smith bu doğal fiyatı, piyasa fiyatı ve tüketicilerin ödeme isteklili-
ğini yansıtan fiyat arasındaki ayrıma dikkat çekmiştir ki bu nedenden dolayı arz 
ve talep fiyatları yönetmekte ve görünmez el piyasayı bir denge durumuna sok-
maktadır (Yueh, 2018, ss. 24).

Birleşik Krallık’taki kişisel gelir vergilerinin yıllar içinde neredeyse aynı çizgide 
kalmasını, bireylerin ve hane halklarının harcanabilir gelirinde bir değişme ya-
ratmadığı veya artış yaratabileceği anlamına geldiğini öne sürmek mümkündür. 
Bunun yanında kurumlar vergisi oranının düşürülmesi ve bu minvalde kurum-
lar vergisi tahsilatının da düşüş göstermesi mal ve hizmet üretenler için bir ma-
liyet düşüşü anlamına geleceği açıktır. Ancak mal ve hizmet üzerine konan bir 
vergi olan KDV’nin tahsilatındaki artış bu iki olumlu unsuru dengelemektedir. 
Dolayısıyla Adam Smith’in ekonomideki görünmez el mekanizmasının mali açı-
dan bu şekilde işlediğini öne sürmek mümkündür.

Birleşik Krallık’taki mali uygulamayı ahlaki açıdan ele almak mümkündür. Smith 
(2018) ahlaka ilişkin olarak şu hususlardan bahsetmiştir (ss. 91):

Aynı oranda önem taşıyor olsalardı bile dünyada fakire ve alçakgönüllü birine 
zenginden ve üstünden daha fazla saygı duyacak biri yine de nadir bulunurdu. 
Çoğu kişi zenginin ve üstünün küstahlığına, kibrine fakir ve alçakgönüllü biri-
nin gerçek ve sağlam duruşundan daha çok kıymet verir. Ahlaki iyiliğe sahip iyi 
bir dil kullanan biri için faziletten ve erdemden yoksun olan salt zenginlik ve 
üstünlük saygı duyulabilecek şeyler değildir. Fakat şunu da kabul etmeliyiz ki 
zenginlik ve üstünlük her zaman saygı görür.

Tüketim üzerinden alınan vergilere bakıldığında KDV’nin, yakıt vergisinin, damga 
vergisinin ve belediye vergisinin artıp, özel tüketim vergisinin azaldığı görülmek-
tedir. Servet vergilerine bakıldığında ise bir artış görülmekle birlikte söz konusu 
artışın çok da büyük olmadığı görülecektir. Dolaylı vergilerin tahsili mali anes-
tezi niteliğinde olduğundan mükellefler açısından çok da büyük bir tepkiyle kar-
şılanmaz. Bununla birlikte servet üzerinden alınan vergilere yapılacak en küçük 
bir artış mükellef tarafından hissedilir. Bu bağlamda servet vergilerine ilişkin ge-
lirlerin düşük, tüketim vergilerine ilişkin gelirlerin yüksek olması Adam Smith’in 
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zenginliğin faziletli bir fakirlikten daha çok saygı duyacağı hipotezini destekle-
mektedir. Bununla birlikte Smith (2018) (ss. 90):

Her ne kadar toplumsal sınıfların birbirinden ayrışmasını ve düzenin oluşumunu 
sağlıyor olsa da zengin ve güçlü kimseleri takdir ederken hatta onlara taparken 
fakir ve kötü durumda olanları ise hor görmemiz ya da en azından bu insanları 
görmezden gelmemiz evrensel olarak ahlaki duygularımızda yaşanmakta olan çü-
rümenin en büyük sebebidir. Bilge ve erdem sahibi biri yerine zengin ve üstün 
olanın her zaman saygı görüp beğenilmesi; kusurun ve ahmaklığın yerine fakir-
liğin ve acizliğin hakir görülmesi tarih boyunca ahlak üzerine düşünenlerin hep 
şikayet ettiği bir konu olmuştur.

demek suretiyle zenginliğin üstün görülmesinin ahlaki bir sorun olduğunu ve 
bunun da toplumsal çürümeye neden olduğu önermesinde bulunmuştur. Dola-
yısıyla servet vergileri tahsilinin düşük tüketim vergilerinin tahsilinin yüksek ol-
masının yakın bir zamanda Birleşik Krallık’ta toplumsal bir çürüme yaratacağını 
söylemek yanlış bir yaklaşım olmayacaktır. 

Sermaye mallarına yönelik uygulamalar ve sermaye mallarının KDV’ye tabi tutu-
lup tutulmayacağı Adam Smith’e göre doğrudan işgücü kullanımı ile makine ve 
diğer sermaye mallarının kullanımı arasında vergi tarafsızlığını sağlamak açısın-
dan önem arz etmektedir (Edizdoğan & Çelikkaya, 2010, ss. 212). Zira mükel-
leflerin her biri devletin devamına mali gücü oranında katılmak durumundadır 
(Yılmaz, 2016, ss. 83). Nitekim Smith (2013) de söz konusu hususta şu izahatta 
bulunmaktadır (ss. 927-928):

Hükümetin masrafını karşılamak için, her devletin uyrukları kendi güçlerine im-
kan ölçüsünde en yakın oranda, yani devletin koruyuculuğunda her birinin ya-
rarlandığı gelir oranında katkıda bulunmalıdırlar. Bir büyük milletin bireylerine 
kıyasla hükümet masrafı, bir büyük mülkün bütün ortaklaşa sahiplerine kıyasla 
her birinin, o mülkteki çıkarları oranında vermek zorunda bulundukları yöne-
tim giderine benzer. Vergide eşitlik ya da eşitsizlik denilen şey, bu ana kuralın 
gözetilmesinden veya gözetilmemesinden oluşur.

Birleşik Krallık’ta ise edinilen sermaye varlıklarına ilişkin uygulanan net KDV 
oranlarına ilişkin bilgiler Tablo-34’de verilmiştir.
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Tablo 34: Birleşik Krallık’ta Sermaye Harcaması Yapıldığında Ödenecek Net KDV

* Sermaye harcamaları arazi veya inşaatlara yahut inşaat işleri ya da inşaat mühendisliğine 
ilişkin çalışmalara yönelikse 250,000£ veya daha fazla net KDV ödemesi ortaya çıkar.

* Sermaye harcamaları bilgisayar veya bilgisayar parçası üzerine yapıldığında 50,000£ ya da 
daha fazla net KDV ödemesi ortaya çıkar.

* Sermaye harcamaları uçak, gemi, tekne yahut diğer deniz taşıtları için yapıldığında 50,000£ 
veya daha fazla net KDV ödemesi ortaya çıkar. 

Kaynak: https://www.gov.uk/guidance/vat-exemption-and-partial-exemption#acquiring-or-
creating-a-capital-asset (Erişim Tarihi: 29.06.2020).

Dolayısıyla Birleşik Krallık’ta sermaye mallarına ilişkin harcamalar tüketim tipi 
KDV’yi çağrıştırmaktadır. Tüketim üzerinden alınacak bir KDV yine çeşitli ser-
maye gruplarına menfaat sağlanması hususunda bir eğilim olduğunu göstermek-
tedir. Bununla birlikte söz konusu eğilim üretimin sağlanması ve bunun da istih-
damı ve üretimi sağlayacağı gibi karşı bir düşünceyle karşılaşabilir. Hatta böyle 
bir eğilimin Marksist bir yaklaşım olarak kabul edileceği bile öne sürülebilir. Bu-
nunla birlikte liberal ekonominin babası Adam Smith açısından da böyle bir du-
rum toplumsal çürüme anlamına gelmektedir. Zira üretim yanlısı görüş sermaye 
gruplarına; yani Smith’in tabiriyle zengine saygı gösterirken sermaye gruplarına 
menfaat sağlanmasını eleştiren görüş fakirliğe saygı göstermektedir. Dolayısıyla 
böyle bir uygulama Adam Smith’in perspektifine de ters düşmektedir. Nitekim 
Sennett (2010) (ss. 138):

Kamusal görenekler üzerindeki yegane sınırlamalar doğal sempatilere göre tahay-
yül edilebilecek sınırlamalardı. Bugün, doğal hakların insan hakları olduğu kli-
şesi bize şekilsiz olduğu kadar geniş ve genel olan bir şeyi düşündürtmektedir. 
Fakat doğal haklar günlük yaşamda ilk kez anlam kazanmaya başladığında çok 
daha az genellik taşıyordu. Doğal düzenin ilkesi ölçülülüktü: Toplumdaki göre-
nekler ancak aşırı sıkıntı ve acıya neden olduklarında denetime konu oluyorlardı.

demek suretiyle ölçülülük ilkesine vurguda bulunmuştur. Toplumsal çürümeye 
yol açabilecek mali bir uygulama ölçülülük sınırını aşabileceğinden ekonomide 
kamu kesiminin giderek daha da yoğunlaşması böyle bir durumda mümkün ola-
caktır. Bu da doğal düzeni bozacak ve aşırı denetimler getirerek ekonomik etkin-
liği de oldukça azaltabilecektir. 
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Bununla birlikte Adam Smith’in ahlaki ve mali konular arasında bir tutarsızlığın-
dan bahsedebilmek de mümkündür. Mülkiyet vergileri ile tüketim vergilerini kı-
yaslayarak bu tutarsızlığa zemin hazırlayan Smith (2019) tüketim vergilerine iliş-
kin şu hususlara vurguda bulunmuştur (ss. 286-287):

Tüketim vergilerinin ödemesi hissettirmeden olduğu halde binlerce pound tu-
tarında kirası olan araziye sahip birisi cebinden çıkan yüz pound hususunda ol-
dukça hassastır. Tüketim vergileri, tüccardan tahsil edildiği ve tüccar da onları 
fiyatlara eklediği, dolayısıyla da tüketiciler bu vergileri fark etmeden ödedikleri 
için çok fazla homurdanmaya sebep olmazlar. Yarım kilo çay aldığımızda, öde-
diğimiz fiyatın çoğunun yönetime aktarılan vergiler olduğunu düşünmeyiz. Bu 
yüzden de, miktarı, ürünün doğal fiyatıymışçasına memnuniyetle öderiz. Ben-
zer şekilde, biraya ek bir vergi konulduğu vakit biranın fiyatı kaçınılmaz biçimde 
artacaktır. Fakat bu artışa yönelik öfke, asıl fail olan yönetime değil vergiyi bira 
fiyatına ekleyen satıcıya yönelecektir. Bu nedenle tüccar tarafından ödenen tü-
ketim vergileri, özgürlükler açısından en uygun olanı olarak görülür ve yöneti-
min de en sevdiği vergi türüdür.

Adam Smith’in tüketim vergilerine ilişkin bu görüşü toplumda alıcı ve satıcının 
karşı karşıya getirilmesi ve bu yolla vergiye karşı tepki oluşmamasıyla özgürlük-
lerin sağlanacağını ifade etmektedir. Smith (2019) sözlerini şöyle sürdürmekte-
dir (ss. 287-288):

Bir kimsenin yıllık yüz pound kirası olan bir arazisi varsa ve bu mülk yüksek de-
ğerli olarak kabul ediliyorsa bu mülkün yirmi poundluk vergisi vardır. Bu meb-
lağ, vergi memuruna yılın belli bir döneminde ödenmelidir fakat çok az kişi bu 
parayı kenarda hazır tutacak kadar kendi iradesine hakimdir. Bu yüzden de vergi 
ödeme zamanında insanlar acil ihtiyaçlarını gidermek için bu yirmi poundu borç 
almak zorunda kalır. Bir sonraki ödeme zamanı geldiğinde yalnızca vergisini de-
ğil, geçen yıl borç aldıkları paranın faizini ödemekle de mükelleftirler. Bu se-
fer arazisini ipotek ettirmeye başlar. Yakından incelense görülecektir ki pek çok 
arazi sahibi bu şekilde iflas etmiştir. Bunun engellemenin en iyi yolu ise kiracı-
lardan arazi vergisini kira ücretinin içerisinde tahsil etmektir. Tüketim vergileri 
için ise bu problem söz konusu değildir. Bir kimse lüks tüketime çok fazla para 
harcandığını düşündüğü vakit tüketimini derhal azaltabilir. Bu yüzden tüketim 
vergileri, bireylerin iflasına sebep olma eğilimi taşımadıkları için mülkiyet ver-
gilerine göre daha makbuldür. 
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Adam Smith böylece servet sahibi kişilerin ödedikleri verginin bireylerin öde-
diği tüketim vergilerinden yüksek olmaması gerektiğini savunmuştur. Bununla 
birlikte Smith, tüketim vergilerini eleştirirken yine kendisinin ortaya attığı top-
lumsal çürüme fikriyle de çelişmektedir. Bu bağlamda Adam Smith vergiye karşı 
tepki ve toplumsal çürümenin olmaması önermeleri arasında toplumsal çürüme 
olma pahasına vergiye karşı tepki olmamasını arzuladığını öne sürmek mümkün-
dür. Bununla birlikte toplumsal çürümeyi de dikkatle irdelemek gerekmektedir. 

Adam Smith’in bahsettiği toplumsal çürümenin ortaya çıkması için zenginliğe ve 
üstünlüğe duyulan saygının faziletli ve erdemli yoksulluktan daha fazla olması ge-
rekir. Bu da bir yerde özel çıkarların peşinde koşmanın ve bu özel çıkarları elde et-
menin daha saygın olduğu öne sürülebilir. Böyle bir durum için Rousseau (1987) 
şu hususları ifade etmektedir (ss. 79):

Yasaları yapanın onları yürütmesi iyi olmadığı gibi, halkın tümünün birden dik-
katini kamu işlerinden çevirip özel işler üzerinde toplaması da iyi değildir. Özel 
çıkarların kamu işlerini etkilemesinden daha tehlikeli bir şey olamaz. Hüküme-
tin yasaları kötüye kullanmasından gelecek kötülük, kişisel görüşlerin kaçınıl-
maz sonucu olarak yasacının ahlakçı bozulması yanında hiç kalır. O zaman da, 
devlet özünde bozulduğu için, hiçbir yenilik yapılamaz olur.

Dolayısıyla özel çıkarların peşinde koşup zenginleşmek hem kanun yapıcının ah-
laken bozulmasına sebep olur hem de hükümetin yasaları kötüye kullanmasına 
sebep olur. Kuşkusuz bu durum da toplumsal çürümeyi beraberinde getirir. Söz 
konusu özel çıkar güdüsü hakkında ise Bottom (2011) şu hususlara vurguda bu-
lunmuştur (ss. 83):

Gereksinimlerimiz psikolojik olduğu halde maddi şeylere, nesnelere yöneliyoruz. 
Kafamızı derleyip toplamamız gerekirken evimiz derli toplu görünsün diye raf-
lar satın alıyoruz. Dost sıcaklığının yerini tutsun diye kaşmir hırkalar giyiyoruz. 
Tabi bu durumdan bir tek biz sorumlu değiliz. Gerçek gereksinimlerimiz konu-
sunda bu kadar az şey biliyor olmamız biraz da, çevremizdekilerin, Epikuros’un 
deyişiyle, ‘içi boş fikirler’ inden kaynaklanıyor. Bu içi boş fikirler, gereksinim-
lerimizin doğal önceliklerini yansıtmıyor; tersine lüksü ve zenginliği dostluğun, 
özgürlüğün ve düşüncelerin önüne koyuyor. Bunların oluşumu bir rastlantı de-
ğil. Ticari çevrelerin çıkarları doğrultusunda gereksinimlerimiz yeni bir öncelik 
sırasına sokuluyor. Üretilen malın görüntüsü bize defalarca gösteriliyor; maddi 
şeyler satılması mümkün olmayan şeylerin yerini tutabilirmiş gibi bir izlenim 
yaratılıyor. İşte bu ‘içi boş fikirler’ böyle ortaya çıkıyor.
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Bu bağlamda söz konusu özel çıkar güdüsü ticari çevreler tarafından tetiklenmekte; 
bu da çıkarların çatışmasına ve dolayısıyla toplumsal çürümeye zemin hazırlamak-
tadır. Bir diğer ifadeyle zenginliğin, faziletli ve erdemli yoksulluğun önüne geçmesi 
faziletsiz ve erdemsiz teşviklerin neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Toplumsal çürümenin ahlaki boyutları da önem arz eder. Bu noktada sorgulama-
nın Hegel’in ahlak felsefesi kapsamında yapılması gerekir. Lenin (1999) Hegel’in 
ahlak felsefesine ilişkin şu tespitlerde bulunmuştur (ss. 155-156):

Hegel’e göre ahlak insanda doğuştan vardır. Ahlakı yaratan insanlar değildir, bi-
lakis o bizzat insanların genel bilincinde, onlardan bağımsız özel bir ahlaki yasa 
olarak yaşar. Bu yasa ise, kendi payına, tüm dünyanın temelinde yatan ‘mut-
lak zihin’, ‘mutlak aklın’ etkimesidir ve her şeyden kendine tabi olmasını ister. 
Devlet bu ahlaki yasanın ürünüdür, onun en mükemmelleşmiş halidir. İnsan-
lardan bağımsız olarak var olan ahlak düşüncesi, Hegel’e göre, devlette somut 
cisimleşmesini bulur. Bu nedenle, Hegel’in fikrine göre devlet tek tek insanla-
rın, toplumsal örgütlerin ya da sınıfların çıkarlarının aleti olarak görülmemelidir. 

Bu bağlamda özel çıkarların peşinde koşarak servet elde edenlerin tahakküm kur-
duğu bir devlette ahlaki yozlaşma ve neticesinde toplumsal çürüme başlar. Birleşik 
Krallık çerçevesinde ele alınacak olursa Adam Smith’in fikirlerinin Birleşik Kral-
lık’ta kendine yer bulduğunu ifade etmek mümkündür. Bir diğer ifadeyle Birle-
şik Krallık’ın vergi sistemi belki verginin reddine engel olabilir; ancak toplum-
sal çürümeye oldukça elverişli bir yapısı vardır. Toplumsal çürüme ise zamanla 
beraberinde vergiye karşı tepki de ortaya çıkarır. Dolayısıyla ortaya bir paradoks 
çıkar ki bu da sistemin yeniden değiştirilmesini ve ekonominin içerisinde kamu 
kesiminin payının özel kesimden daha fazla olma ihtimali olacağı anlamına gelir. 

Adam Smith devletin toplumu şiddetten, diğer devletlerin istilalarından ve top-
lumun her bir üyesini diğer bir üyeye karşı koruması gerektiğini öne sürmüştür 
(Rosen & Gayer, 2020, ss. 4).Vergi sistemi bakımından vergiye karşı tepki olma-
sındansa toplumsal çürümeyi tercih ettiği görülen Birleşik Krallık’ın, toplumsal 
çürümeyle Adam Smith’in savını gerçekleştirmekte başarısız olduğunu söylemek 
mümkündür. Zira bireylerin üzerindeki vergi yükü aynı şekilde devam ettiği tak-
dirde toplumsal çürüme paradoksu ile bir iç kargaşa ortaya çıkması muhtemeldir.

Adam Smith üretim sürecinde ve iktisadi kalkınmada sermayenin rolü hususunda 
üç noktaya değinmiştir (Landreth & Colander, 2002, ss. 89):
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• Bir ulusun mevcut refah düzeyi sermaye birikimine bağlıdır. Zira sermaye bi-
rikimi üretken emekle ilişkili olan nüfus büyüklüğü ve uzmanlaşmayı belirle-
mektedir.

• Sermaye birikimi iktisadi kalkınmayı sağlar.

• Bireysel çıkarla sermaye birikiminin birleşimi farklı endüstriler arasında opti-
mum tahsisi gerçekleştirir. 

Tam rekabet piyasasındaki bir firma ürettiği malın maliyet değerinin sattığı mik-
tara eşitlendiği noktada üretimi seçer ve işçilere de üretimin son biriminin değe-
rini öder (Yueh, 2020, ss. 296). Bununla birlikte servetin üzerindeki vergi yükü-
nün bireyin üzerindeki vergi yükünden daha az olması ve katı bir rekabet ortamı 
daha fazla üretime sebep olur ki bu da son üretimin değerini işçi alana kadar emek 
faktörünün daha çok sömürülmesi anlamına gelecektir. Böyle bir durumda ortaya 
çıkan sermaye birikimi nüfusun büyüklüğünü bireysel refah için değil; kendi refahı 
için kullanır. Emek sömürüsü ile çalışan birey uzmanlaşmadan ziyade tam reka-
bet koşullarına ayak uydurarak geçim için kendini geliştirmekten ziyade emeğini 
çoğunlukla işverene adayacaktır. Söz konusu durum ise iktisadi kalkınma olgu-
sunu ortaya çıkarmayacak; aksine engelleyecektir. Böyle bir durum ise optimum 
kaynak tahsisini engelleyecektir.

Adam Smith vergiye ilişkin birtakım. hususların sadece vergi mükellefleri için de-
ğil herkes için belirgin ve açık olması gerektiğini öne sürmüştür (Çakar Pürsünlerli 
& Saraçoğlu, 2015, ss. 44). Bununla birlikte söz konusu kesinlik Adam Smith’in 
ortaya attığı rant vergisinde görülmemektedir.

Adam Smith rant vergisini tarım arazileri ve gelişmiş topraklara uygulanacak 
olan vergi arasındaki bir değer olarak belirlemiş olup, söz konusu rantı bir yan-
dan özel bir mülkiyetten kaynaklı tekel bir fiyat olarak kabul ederken, öte yandan 
rantı çiftçinin mali gücünü belirlediğini öne sürmektedir (Saraçoğlu vd., 2015, 
ss. 87). Rant konusunda Adam Smith’in bu tutarsızlığı Önal (2004) şu şekilde 
açıklamaktadır (ss. 87):

…. rant eğer topraktaki özel mülkiyetten kaynaklanan bir tekel fiyatıysa, ürüne 
yönelik talep yüksek de olsa, düşük de olsa bu fiyatın toprak sahibine ödenmesi 
gerekir. Oysa, toprak sahibine ödenen bir gelir kategorisi olarak rant, pazara ge-
tirilen ürünün fiyatıyla ilişkilendirilmekte ve oluşacak fiyata bağlı olarak toprak 
sahibine rant ödenmemesi söz konusu olabilmektedir. 
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Gelir üzerinden alınan vergilerin mali güçle bağlantılı olması ve servet vergile-
rinde de özel mülkiyetten bahsedilebileceği; ve servet üzerinden alınan vergilerin 
gelir vergileri tahsiline göre düşük olması gerçeklerinden hareketle Birleşik Kral-
lık Vergi Sistemi’nin özel mülkiyeti mali güce göre vergilendirmeden daha çok 
önemsediğini öne sürmek mümkündür. Bu da Birleşik Krallık’ın erdemli ve fa-
ziletli olan yoksul mükelleflerdense saygın olan zengin mükellefleri önemsediği 
anlamına gelmektedir. 

5. SONUÇ

Birleşik Krallık vergi sisteminde vergi gelirlerine ilişkin tablolar milli gelir yük-
lerinin genellikle gelir ve tüketim üzerinden alınan vergilerden oluştuğuna işa-
ret etmektedir. Bu ise toplumda sermayedarlar gibi özel çıkar grupları ile bireyler 
arasında bir çatışma ihtimali anlamına gelmektedir. Adam Smith’in mantığından 
hareket edilecek olursa böyle bir durumda toplumsal çürümenin ortaya çıkaca-
ğını ifade edebilmek mümkündür. Bununla birlikte Birleşik Krallık’ta vergi yük-
lerinin birey üzerinde olması; bir başka deyişle servet vergilerine gelir ve tüketim 
vergilerinden daha fazla kutsiyet atfedilmesi Adam Smith tarafından bir özgürlük 
emaresi olarak ifade edilmektedir. Adam Smith’in birbirine tezat bu iki düşün-
cesi arasında Birleşik Krallık vergi sistemi bir ödünleşim mekanizması içerisinde 
özel çıkar güdüsüne ağırlık vermiştir. Dolayısıyla bir vergi reddi ortaya çıkacağına 
toplumsal çürümeye eğilimli bir sistemin mevcudiyetini sağlamak Birleşik Kral-
lık vergi sisteminin zımni amacı olarak ortaya çıkmaktadır. Böyle bir tercihin ise 
özel ekonomik çıkar gruplarının Birleşik Krallık’ı tahakkümleri altına aldıkları 
anlamına gelebilmektedir. Bununla birlikte bireyleri göz ardı eden bir mali sis-
tem servet sahibi iktisadi birimler için Birleşik Krallık’ta zamanla bir tehdit un-
suru haline gelecektir. Zira toplumsal çürümeye meyilli böyle bir sistem zamanla 
bireylerin tepkisini çekecek ve belki de Birleşik Krallık, geçmişinde olduğu gibi 
vergiye karşı yeni tepkilerle karşılaşacaktır. Böyle bir durumun yaşanmaması için 
Birleşik Krallık mali idaresi tüketim üzerindeki vergi yüklerini servet vergilerine 
doğru kaydırırsa bir gelir transferi mekanizmasıyla toplumun mali yükleri bire-
yin üzerinden alınabilir ve böylece toplumsal çürümenin ortaya çıkmamasına en 
azından bir nebze olsa da katkıda bulunulabilir.
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Abstract

The state uses taxes, which are the most important item of income, to finance 
the expenditures it has to incur in order to fulfill its essential functions. Consid-
ered in this context, taxation in a country is an economically important issue. So, 
taxation is an important component of economic and social development for a 
country. Without well-functioning tax systems, governments cannot provide ser-
vices such as infrastructure and basic social services. The tax systems of Denmark, 
Sweden, and Norway, which are among the Scandinavian countries, are similar 
and the shares of taxes in GDP are quite high. This situation shows that the tax 
burdens of the countries are high. Scandinavian countries are among the econom-
ically important countries among OECD countries in terms of many economic 
indicators. The Scandinavian countries, which are in a very good social, political, 
economic, and financial position, differ from other countries in terms of tax sys-
tems. The tax burdens of these countries are also quite high. Especially in Den-
mark, the rate of income tax, which is among the taxes collected on income, is 
high, while the rate of corporate tax is high in Norway. When the tax systems 
of these three countries are examined, it is observed that the share of taxes col-
lected on income is higher than in many countries. It is also possible to say that 
the share of direct taxes such as income and corporate taxes is quite high in these 
countries. In this study, the tax system of Denmark, Sweden, and Norway, which 

1 Iğdır University, ozlem.gurcam@igdir.edu.tr (ORCID: 0000-0002-2372-7355)
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are among the Scandinavian countries, is examined. It is aimed to contribute to 
the literature by examining income, expenditure, wealth taxes and other taxes in 
the tax systems of these countries.

Keywords: Tax, Tax Systems, The Scandinavian Tax System.

1. GİRİŞ

İskandinav ülkeleri Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İzlanda’dan oluş-
maktadır. Bu ülkeler aynı zamanda Nordic (Kuzey) ülkeleri olarak da isimlendi-
rilmektedir. İskandinav ülkeler içerisinde yer alan bu beş ülke belirgin bir şekilde 
farklı özelliklere sahip olmalarına rağmen kuzey konumunda bulunmalarının yanı 
sıra birçok ortak özelliği de bünyelerinde barındırmaktadırlar. Öncelikle bu ül-
keler, Vikingler zamanına kadar uzanan tarih, dil, kültür ve yasal konuları (sağ-
lık hizmetleri, sosyal hizmetler, gelir ve harcamalar gibi) içeren bir geçmişi pay-
laşmaktadırlar. Diğer bir ortak özellikleri ise, emek ve sermaye hareketini içeren 
üyeler arasında iş birliğini teşvik eden bir antlaşma örgütü olan Nordic Konse-
yi’nin beş üyesidirler. Bu beş ülkenin son ortak özellikleri ise dünyanın en zengin 
ülkeleri arasında yer almalarıdır (Osman, 2007, s. 2). Özellikle son zamanlarda 
İskandinav ülkelerin kişi başına düşen GSYİH miktarları, istihdam ve verimli-
lik düzeyleri oldukça iyi ve kamu mali sistemleri de güçlüdür. Bu yönüyle dü-
şünüldüğünde İskandinav ülkelerinin yüksek yaşam standartlarına sahip olduk-
larını ve gelir dağılımlarının göreceli olarak birbirine yakın olduğunu söylemek 
mümkündür. İskandinav ülkelerde kamu kurumları, kaynağın dağıtılmasından 
ve tahsisinden sorumludur. Ayrıca bu ülkelerde herhangi bir geliri olmayan ki-
şilere yüksek standartlarda refah imkanı sunulmaktadır. Bu durum bu ülkelerin 
sosyal güvenlik ağlarının çok güçlü olduğunu göstermektedir. İskandinav ülke-
lerinin kamu finansman kaynağı ise vergilerdir (Andersen, Holmström, Honka-
pohja, Korkman, Söderström & Vartiainen, 2007, s. 16; Andersen, 2008, s. 45-
46). Ancak 1970’lerde İskandinav ülkeleri düşük verimlilik artışı ve 1990’ların 
başlarında büyük işsizlik oranları ve büyük mali dengesizlikler içeren önemli bir 
finansal ve makroekonomik kriz yaşamıştır (Andersen vd, 2007, s. 16). Yaşanan 
kriz sonrasında 1990’ların başında İskandinav ülkeleri birçok kapsamlı vergi re-
formları uygulamıştır (Sørensen, 2010a, s. 2). Bu reformlarla İskandinav ülke-
leri vergi sistemlerini basitleştirerek daha adil hale getirmeyi, çalışma engellerini 
azaltarak ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi hedeflemişlerdir. Bu ülkelerde belir-
lenen hedefleri geliştirmek amacıyla sadece dolaylı vergiler arttırılmamıştır aynı 
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zamanda dolaysız vergiler olan kişisel gelir ve kurumlar vergisi tabanları da ge-
nişletilmiştir. Bununla birlikte gelir üzerinden elde edilen kazançlar, kişisel gelir 
ve kurumlar vergisi oranlarındaki kesintileri finanse etmek amacıyla kullanılmış-
tır. İskandinav ülkelerde yapılan reformlar ile vergilendirilemeyen gelirlerin ver-
gilendirilmesi ve daha önce uygulanan kesintiler üzerinde düzenleme yapılması 
ya da kesintilerin kaldırılması gibi uygulamaların yapılması amaçlanmıştır (Haf-
ner, 2002, s. 521; Sørensen, 1998, s. 1).

Bu çalışmada İskandinav ülkeler arasında yer alan Danimarka, İsveç ve Norveç 
ülkelerinin vergi sistemleri incelenmektedir. Bu ülkelerin gelir, tüketim, servet 
üzerinden alınan vergileri ve bunların dışında kalan diğer vergileri sınıflandırıla-
rak bu vergilerin vergi gelirleri ve GSYİH içerisindeki payları analiz edilmektedir. 

2. DANİMARKA VERGİ SİSTEMİ

Danimarka OECD ülkeleri arasında sosyal güvencesi fazla ve yüksek vergi oranla-
rına sahip bir ülke olarak görülmektedir. Danimarka’da uygulanan vergi politikaları 
OECD ve AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında bu politikaların büyük ölçüde birbir-
leri ile uyumlu olduğu göze çarpmaktadır. Ancak bu ülkede sosyal güvenlik prim-
leri kişisel gelir vergisi yoluyla finanse edilmektedir (Tax Justice Network, 2018, 
s. 1-2). OECD’nin yıllık Gelir İstatistikleri Raporu’na göre, Danimarka’daki vergi 
/ GSYİH oranı 2017’de % 45.7 iken 2018’de 0.8 puanlık bir düşüşle % 44.9’a 
gerilemiştir. Danimarka’daki en yüksek vergi / GSYİH oranı 2014 yılında görül-
müştür ve oran % 48,5’tir; en düşük oran ise 2008, 2010 ve 2011 yıllarında gö-
rülmüştür ve oran % 44,8 olarak hesaplanmıştır (OECD, 2019a). 

Şekil 1: OECD ve Danimarka’da Vergi / GSYİH Oranı (2000 – 2018)

Kaynak: OECD, 2019a.
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Vergiler, genel olarak dolaysız ve dolaylı vergiler olarak ya da gelir üzerinden, har-
cama üzerinden ve servet üzerinden alınan vergiler olarak incelenmektedir. Dani-
marka’da dolaysız ve dolaylı vergiler kapsamında birçok vergi bulunmaktadır. Do-
laysız vergiler; gelir vergisi, kurumlar vergisi, belediye vergisi, kilise vergisi, sağlık 
katkısı ve emlak vergileri iken dolaylı vergiler ise KDV (VAT), Tüketim Vergileri, 
Gümrük Vergisi ve Yeşil Vergiler (Çevre Vergisi) gibi vergilerdir (Skat.dk, 2020). 
Çalışmada bütünlük sağlanması açısından Danimarka vergi sisteminde yer alan 
vergiler; gelir üzerinden alınan, harcamalar üzerinden alınan, servet üzerinden alı-
nan ve diğer vergiler şeklinde incelenmektedir. 

2.1. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Danimarka 1985 yılında yapılan vergi reformu ile birlikte vergi sistemini geliş-
tirmiştir. 1985 yılında Danimarka’da yapılan vergi reformu müzakereleri sonu-
cunda mevcut hükümet, tüm sermaye gelirleri için yüzde 50’lik sabit oranlı vergi 
oranını ve yüzde 50 kurumlar vergisi oranını içeren bir ikili gelir vergisi sistemi 
önermiştir. Ancak öneri tam anlamıyla kabul edilmemiş ve sermaye vergisine %6 
oranında özel bir ek vergi getirilmiştir. Bu uygulama ile sermaye gelirlerinin mar-
jinal vergi oranı %56’ya çıkartılmıştır (Çelikkaya, 2010, s. 111). 1987 yılında 
Danimarka ikili gelir vergisini resmi olarak uygulamaya başlamıştır. Danimarka 
İskandinav ülkeler arasında da bu sistemi uygulayan ilk ülke olmuştur. Bu bağ-
lamda düşünüldüğünde yapılan vergi reformu Danimarka vergi sisteminde bir-
çok önemli değişikliğin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu reformdan önce 
Danimarka’da vergi sistemi, yüksek marjinal vergi oranları ve dar tabanlarla uygu-
lanmıştır. Ancak 1987 ve daha sonraki yıllarda yapılan vergi reformları ile Dani-
marka’da daha az çarpık bir vergi sistemi oluşturulmuştur (OECD, 2004, s. 12). 
1993 yılında yapılan reformda Danimarka saf ikili gelir vergisi sisteminden uzak-
laşmıştır. Danimarka vergi sistemi kapsamlı gelir vergisi ile ikili gelir vergisi ara-
sında karma bir sistem uygulamaya başlamıştır. Danimarka İkili Gelir Vergisi sis-
temini tutarlı bir şekilde uygulayamazken, diğer İskandinav ülkeleri (Norveç, İsveç 
ve Finlandiya), Danimarka’ya göre bu sistemi daha iyi kullanmaktadırlar (Søren-
sen, 1998, s. 5). Danimarka, sermaye gelirinin vergilendirilmesinde saf bir ikili 
gelir vergisi uygulamamasına rağmen, ülke emek gelirlerini daha ağır şekilde ver-
gilendirmektedir. Bu nedenle Danimarka serbest meslek erbaplarının elde ettiği 
ticari kazancın sermaye gelirine ve emek gelirine bölüştürülmesine izin vermek-
tedir. Gelir bölüşümünü tercih eden girişimciler, basit brüt varlıklar yöntemi ile 
İsveç programına benzer daha karmaşık bir net varlıklar yöntemi arasında seçim 
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yapabilirler (Sørensen, 2010a, s. 17). Danimarka, Yeni Zelanda’da olduğu gibi ki-
şisel gelir vergisine dayanarak, neredeyse hiç sosyal güvenlik vergisine sahip olma-
dan diğer İskandinav ülkelerinden farklılaşmaktadır (Sørensen, 2010a, s. 30). Da-
nimarka 2010 yılında gerçekleştirdiği vergi reformu ile orta ve uzun vadede emek 
arzını artırmayı; kısa vadede ise küresel ekonomik krizlerin etkilerinin yumuşatıl-
masını amaçlamıştır (Danish Ministry of Taxation, 2009, s. 2). 

2.1.1. Kişisel Gelir Vergisi

Danimarka’da ikamet eden kişiler, dünya genelinde elde etmiş oldukları bütün ge-
lirler üzerinden vergiye tabidirler. Danimarka’da ikamet etmeyenler / yerleşik ol-
mayanlar ise Danimarka’da daimi bir kurumdan elde edilen gelir, ülkede yapılan 
işlerle ilgili maaş, yönetici ücretleri, gayrimenkul gelirleri, temettüler, telif hakları 
gibi kazançlardan vergilendirilirler. Bireyler sürekli /daimi olarak Danimarka’da 
yaşıyorlarsa veya 6 aydan fazla Danimarka’da yaşıyorlar ise yerleşik olarak kabul 
edilir. Vergiye tabi gelir, kişisel gelir ve net sermaye geliri şeklinde ikiye ayrılır. Bu 
duruma göre, vergiye tabi gelir; kişisel gelir fazlalarından ya da daha az net ser-
maye gelirlerinden veya daha az izin verilen kesinti ve kayıplardan oluşmaktadır. 
İstihdamdan elde edilen kişisel gelir; ücretler, maaşlar, yönetici giderleri, emekli 
aylıkları, ödenekler ve yan haklar (şirket arabası, lojman vb)’dan oluşmaktadır. 
Prensipte ayni tüm menfaatler gerçeğe uygun rayiç değerleri üzerinden vergilendi-
rilebilir. Ancak bir şirket otomobili, şirket telefonu gibi bazı hakların kişisel kulla-
nımına tahsis edilmesi durumunda bu tutarlar özel cetvellere göre belirlenmekte-
dir (EY Tax Services, 2019a, s. 368). Danimarka’da kişisel gelir vergisinin en üst 
oranı %55,89’dur (PWC, 2020a). Bu oran hem OECD ülkeleri hem de İskan-
dinav ülkeleri arasında yüksek bir orandır. Danimarka’da vergi gelirlerinin büyük 
bir çoğunluğu kişisel gelir vergisi üzerinden alınmaktadır (OECD, 2019b, s. 26).
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Tablo 1: Danimarka Kişisel Gelir Vergisi

Yıllar
Kişisel Gelir Vergisi 

(Milyar DKK)

GSYİH İçerisindeki 
Payı
(%)

Toplam Vergi 
Gelirleri İçerisindeki 

Payı (%)

1990 205,2 24,0 54,0

2000 327,5 24,7 52,7

2010 420,9 23,2 51,9

2015 516,4 25,5 55,2

2016 509,5 24,3 53,1

2017 527,0 24,2 52,9

Kaynak: OECD, 2019b, s. 67-68; OECD, 2019b, s. 176; OECD, 2018a, s. 68-69; OECD, 
2018a, s. 96.

Tablo 1’de, Danimarka kişisel gelir vergisi kazançları ve bu verginin GSYİH ve 
toplam vergi gelirleri içerisindeki payları gösterilmektedir. Danimarka’da dolaysız 
vergilerden özellikle de gelir üzerinden alınan vergilerden daha çok kazanç sağlan-
maktadır. Gelir üzerinden alınan vergilere bakıldığında kişisel gelir vergisi kazanç-
larında yıllar içerisinde artış görülmektedir. Kişisel gelir vergisinin toplam vergi 
gelirleri içindeki payına bakıldığında her yıl %50’nin üzerinde bir artış görülmek-
tedir. Ülkede kişisel gelir vergisi oranı %55’in üzerinde ve ülke vergi gelirlerinin 
önemli bir bölümü kişisel gelir vergileri üzerinden karşılanmaktadır.

2.1.2. Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi mükellefleri, Danimarka’da kurulmuş yerleşik (mukim) şirketler-
dir. Ayrıca yabancı bir ülkede kurulmuş olan bir şirketin yönetimi Danimarka’da 
ise yerleşik olarak kabul edilir ve o ülkenin kurumlar vergisi mükellefi olarak görü-
lür (EY Tax Services, 2019b, s. 440). Danimarka’da uygulanan Kurumlar vergisinin 
tarihsel gelişimine bakıldığında ise bu oranın 1990’lara kadar yüzde 50 oranında 
olduğu görülmektedir. Ancak artan küreselleşme ve vergi tabanındaki genişlemeyle 
birlikte kurumlar vergisinin resmi oranı üzerinde aşağı yönlü bir baskı sebebiyle 
1990 yılında yüzde 50 olan oran yüzde 40’a düşürülmüştür. 1991 yılında da ku-
rumlar vergisi oranında tekrar yüzde 2 oranında bir düşüş yapılmıştır. Yapılan bu 
indirimleri, vergi tabanını genişleten belirli dolaylı yatırım sübvansiyonlarının azal-
tılması takip etmiştir. 1990’lı yıllarda vergi oranı birkaç kez düşürülmüş ve vergi 
matrahı, örneğin yabancı gelir için mevcut vergi indirimini kaldırarak, genişletilmiş-
tir. 1994’teki bu değişikliğe kadar, bir şirketin yabancı gelirinin yarısı Danimarka’da 



VERGI SISTEMLERI: SEÇILMIŞ ÜLKE ÖRNEKLERI

Ahmet Tekin, Ersin Nail Sağdıç

283

kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. 2001 yılında, diğer İskandinav ülkelerin-
deki seviyeye yaklaşmak için Danimarka kurumlar vergisi oranını yüzde 30’a düşür-
müştür. Ayrıca, Danimarka makine ve tesislerin azalan bakiye amortisman oranını 
da yüzde 30’dan yüzde 25’e düşürmüştür. Danimarka bu indirimi öncelikle eko-
nomik ve mali amortismanı düzenlemek amacıyla yapmıştır. Danimarka 1 Ocak 
2005 tarihinde kurumlar vergisi oranını yüzde 28’e indirmiştir (OECD, 2004, s. 
12). Danimarka’ da kurumlar vergisi 1985 yılında tüm zamanların en yüksek oranı 
olan yüzde 50 iken bu oran 2016 yılında yüzde 22’ye düşerek 1985-2016 yılları 
arasında kurumlar vergisinde en düşük oran olarak görülmektedir (Trading Econo-
mics, 2020a). 2019 yılı için kurumlar vergisi oranı yerleşik ve yerleşik olmayan şir-
ketler açısından % 22’dir (EY Tax Services, 2019a, s. 440). Danimarkalı tüzel kişi-
ler ve sürekli iş yapan veya Danimarka’da gayrimenkul sahibi yabancı şirketler, net 
gelirlerinin yüzde 22’si oranında kurumlar vergisine tabi olmaktadır ( Ministry of 
Foreign Affairs of Denmark, 2020, s. 2). Bu yönüyle düşünüldüğünde Danimar-
ka’da bulunan yerleşik olmayan (yabancı) şirketler, yalnızca ülkeden elde edilen ka-
zançları üzerinden vergilendirilmektedir (PWC, 2020b). Tablo 2’de, Danimarka ku-
rumlar vergisi kazançları ve bu verginin GSYİH ve toplam vergi gelirleri içerisindeki 
payları gösterilmektedir. Dolaysız vergiler içerisinde yer alan kurumlar vergisi ka-
zançlarında yıllar içerisinde artış görülmektedir. Ülkede kurumlar vergisi oranının 
kişisel gelir vergisi oranına göre daha düşük olduğu görülmektedir. Danimarka’da 
kurumlar vergisi oranı 1990 yılında yüksek olmasına rağmen günümüzde düşme 
eğilimi göstermektedir. Ülkenin GSYİH ve toplam vergi gelirleri içerisindeki payı 
ise kişisel gelir vergisine göre çok düşüktür. 

Tablo 2: Danimarka Kurumlar Vergisi

Yıllar
Kurumlar Vergisi 

(Milyar DKK)

GSYİH İçerisindeki 
Payı
(%)

Toplam Vergi Gelirleri 
İçerisindeki Payı (%)

1990 14,6 1,7 3,8

2000 42,1 3,2 6,8

2010 40,9 2,3 5,0

2015 55,0 2,7 5,8

2016 59,8 2,8 6,2

2017 71,3 3,3 7,2

Kaynak: OECD, 2019b, s. 67-68; OECD, 2019b, s. 176; OECD, 2018a, s. 68-69; OECD, 
2018a, s. 96.
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2.1.3. Sosyal Güvenlik Vergisi (Prim/Katkı) 

Sosyal güvenlik primleri, gelecekte (şarta bağlı olarak) bir sosyal yardım alma hakkı 
veren hükümete ödenen zorunlu ödemelerdir. İşsizlik sigortası ödenekleri, kaza, 
yaralanma ve hastalık ödenekleri, yaşlılık, sakatlık ve ölüm aylıkları, aile ödenek-
leri, tıbbi ve hastane masrafları için geri ödemeler tıbbi hizmetlerin sağlanması gibi 
birçok uygulamayı içermektedir. Sosyal güvenlik primleri hem çalışanlardan hem 
de işverenden alınabilir. Bu tür ödemeler genellikle sosyal yardımları finanse et-
mek için tahsis edilir (OECD, 2020). Danimarka’da sosyal güvenlik vergisi, hem 
işverene hem de çalışana uygulanan bir vergi türüdür. Danimarka 2017 yılı için 
sosyal güvenlik vergisi gelirlerinde toplam gelirlerin %0,1’i ile en düşük paya sa-
hip olmaktadır (OECD, 2019b, s. 27). Danimarka’da çalışanlar ve işverenler sos-
yal sigorta vergisine dahil olan ek yaşlılık aylığı (Old-Age Pension -ATP) için katkı 
payı ödemekle yükümlüdür. Bu katkı aylık sabit 284 DKK tutarındadır ve üçte 
birini (94,65 DKK) çalışanlar ve üçte ikisi (189,35 DK) işverenler tarafından öde-
nir. İşveren ek yaşlılık aylığının yanı sıra çalışanlar için kazaları ve kısa vadeli ha-
sar risklerini kapsayan bir sigorta poliçesi de yaptırmalıdır. Bu sigorta poliçeleri 
çalışan sayısına, çalışma saatlerine ve sektöre bağlı olmaktadır. Danimarka’da di-
ğer ülkelerin aksine zorunlu işsizlik sigortası uygulanmamaktadır. Bir çalışan is-
terse işsizlik fonunda sigorta yaptırabilir. İşsizlik fonları genellikle sendikalar ve 
diğer meslek örgütleriyle bağlantılı olmaktadır. İşsizlik fonu üyeliği isteğe bağlı 
olup bu fona yapılan katkı vergiden düşebilmektedir. Yıllık fon katkı payı bir iş-
sizlikten diğerine geçişte değişmektedir (Deloitte, 2020, s. 4). 

Tablo 3, Danimarka sosyal sigorta vergisi, bu verginin GSYİH ve toplam vergi 
gelirleri içerisindeki paylarını göstermektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere sos-
yal sigorta vergisinin hem GSYİH hem de toplam vergi gelirleri içerisindeki payı 
oldukça düşüktür. 1990 yılında sosyal sigorta vergisinin toplam vergi gelirleri 
içerisindeki payı hiç yokken 2017 yılında %0,1 kadar artmıştır. Ancak bu artış 
vergi gelirleri içerisinde çok düşük olmaktadır. 1990 yılında sosyal sigorta vergi-
sinin GSYİH içerisindeki payı da toplam vergi gelirleri içerisindeki payı gibi hiç 
yoktur. 2017 yılına gelinceye kadar pay oranında %0,1’lik bir artış olmuş ancak 
2017 yılında oran tekrar %0,0’a düşmüştür. Verilerden de anlaşılacağı üzere Da-
nimarka’da sosyal sigorta vergisinin payı oldukça düşüktür. Danimarka’da sosyal 
sigorta vergilerinin son derece düşük olmasının sebebi sosyal refah harcamaları-
nın çoğu genel vergilendirmeden finanse edilmektedir ve bu da sosyal güvenlik 
fonlarına büyük çapta transfer anlamına gelmektedir. Bu durum ülkede doğrudan 
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vergi payının yüksek düzeylerde olmasını gerektirmekte ve ülkede doğrudan ver-
gilendirmenin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı da oldukça yüksektir (Euro-
pean Commission, 2019, s. 18). 

Tablo 3: Danimarka Sosyal Sigorta vergisi

Yıllar
Vergi Geliri

(Milyar DKK)
GSYİH İçerisindeki

Payı (%)
Toplam Vergi Gelirleri 
İçerisindeki Payı (%)

1990 0,1 0,0 0,0

2000 8,4 0,6 1,4

2010 1,8 0,1 0,2

2015 1,4 0,1 0,1

2016 1,2 0,1 0,1

2017 1,1 0,0 0,1

Kaynak: OECD, 2019b, s. 69; OECD, 2019b, s. 95; OECD, 2018a, s. 70; OECD, 2018a, 
s. 96.

2.2. Servet Üzerinden Alınan Vergiler

Danimarka 1997 yılına kadar servet vergisini uygulamış, 1997 yılında ise bu ver-
giyi kaldırmıştır. Ancak bireyler yine de servet beyanlarını doldurmak zorundadır 
(PWC, 2020). Danimarka’da servet üzerinden alınan vergiler emlak değer vergisi 
ve veraset ve intikal vergisi olarak sınıflandırılmaktadır.

2.2.1. Emlak Değer Vergisi

Emlak değer vergisi mülkün değerine ilişkin bir vergidir. Eğer bir kişinin mülkü 
var ise o kişi mülkün değerine göre vergi ödemek zorundadır. Emlak değer vergisi, 
Danimarka’da yaşayan bireylerin sahip olduğu yabancı mülkler ve yurtdışında ya-
şayan kişilerin sahip olduğu Danimarka’daki mülkler için geçerlidir. Emlak değer 
vergisi, yıl boyunca ödenecek toplam vergiye eklenir. Danimarka Mülkiyet De-
ğerlendirme Ajansı gerekli bilgileri otomatik olarak alır. Ancak bir kişinin yurt-
dışında mülkü var ise bu ajansı bilgilendirmesi gerekmektedir. Eğer bir kişinin 
mülkü ya da arazisi var ise arazi vergisi değeri üzerinden belediyeye emlak vergisi 
ödemesi gerekir. Belediyeden belediyeye değişen emlak vergisi doğrudan bireysel 
belediye tarafından belirlenir ve tahsil edilir (Skatte, 2018, s. 7). 
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Tablo 4:Danimarka Emlak Değer Vergisi

Yıllar GSYİH 
İçerisindeki Payı 

(%)

Toplam Vergi Gelirleri 
İçerisindeki Payı (%)

Vergi Geliri (Milyar 
DKK)

1990 1,9 4,3 16,2

2000 1,6 3,3 20,7

2010 1,8 4,1 33,4

2015 1,9 4,2 38,9

2016 1,8 4,0 38,3

2017 1,8 3,9 38,9

Kaynak: OECD, 2019b, s. 71 -; OECD, 2019b, s. 95

Tablo 4’te emlak değer vergisinin GSYİH ve toplam vergi gelirleri içerisindeki 
payları ve emlak değer vergisi kazancı gösterilmektedir. Emlak değer vergisinin 
hem GSYİH hem toplam vergi gelirleri içerisindeki payları hem de emlak değer 
vergisi kazancı oldukça düşüktür.

2.2.2. Veraset ve İntikal Vergisi

Veraset ve intikal vergisi ölen kişinin ölüm anında Danimarka’da ikamet etmesi 
koşuluyla alınır. 2020 yılı için vergi, 301.900 DKK’yi aşan mülklerin toplam de-
ğeri üzerinden % 15 oranında hesaplanmaktadır. Ölen kişi ile birlikte yaşayan-
lar, torunlar, üvey çocuklar ve onların soyundan gelenler, ebeveynler, oğullar ve 
gelinleri ve boşanmış eşler gibi yakından ilişkili olan hak sahiplerinden ek vergi 
alınmaz. Yukarıda belirtilenlerden başka akrabalar tarafından alınan miras, ilk % 
15 düşüldükten sonra varlığın değerinin% 25’i kadar ek bir emlak vergisine ta-
bidir. Vefat eden kişinin eşine düşen miras ve sigorta ödemeleri veraset ve intikal 
vergisinden muaftır. Ayrıca bağışçının soyundan gelenlere 2020 yılı için 67.100 
DKK’yi aşmayan hediyeler ve bağışlar vergiden muaftır. Bağışçının kendi neslin-
den gelen eşlere verilen hediyelerin vergiden muaf olması için 2020 yılında 23.500 
DKK’yi geçemez. İlişkisiz kişiler arasındaki hediyeler ve miras alan kişinin Dani-
marka’da tam mükellef olması durumunda bu kişi veraset ve intikal vergisine de-
ğil gelir vergisine tabidir. Veraset vergisi, mukim olmayanların mülkleri için ancak 
mülk Danimarka’da ise ya da Danimarka miras mahkemesi mülkü idare ederse 
uygulanır. Danimarka Finlandiya, Almanya, İzlanda, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre 
ve Amerika Birleşik Devletleri ile veraset ve intikal vergisi anlaşmaları imzalamıştır 
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(PWC, 2020b; EY, 2019a, s. 371). Tablo 5, veraset ve intikal vergisi kazancını 
ve bu verginin GSYİH içerisindeki payını göstermektedir. Veraset ve intikal ver-
gisi kazancı çok yüksek olmayıp GSYİH içerisindeki payı da oldukça düşüktür.

Tablo 5: Danimarka Veraset ve İntikal Vergisi 

Yıllar Vergi Geliri (Milyar DKK) GSYİH İçerisindeki Payı 
(%)

1990 2,2 0,3

2000 2,9 0,2

2010 3,6 0,2

2015 5,0 0,2

2016 4,2 0,2

2017 4,3 0,2

Kaynak: OECD, 2019b, s. 94; OECD, 2018a, s. 96.

2.3. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler

Danimarka’da harcamalar üzerinden alınan vergiler, katma değer vergisi ve özel 
tüketim vergisi olarak ayrılmaktadır.

2.3.1. Katma Değer Vergisi (KDV)

Harcamalar üzerinden alınan bir vergi olan KDV, birçok mal ve hizmetin satın 
alınması için geçerli bir satış vergisi olup tüketicilere uygulanan bir vergidir ve satıcı 
tarafından toplanarak Danimarka devlet gelir idaresine sunulmaktadır. KDV’den 
elde edilen gelirler Danimarka hükümeti için önemli bir gelir kaynağı olmakta-
dır (Trading Economics, 2020b). Danimarka’da KDV oranı 1.01.1992’den beri 
yüzde 25’tir (Bunescu, 2015, s. 51). Günümüzde de hala bu oran (% 25) kulla-
nılmaktadır. Danimarka’da kullanılan KDV oranı AB ve OECD ülkeleri arasında 
en yüksek oranlardan biridir. Malların ihracı, gazete ihracatı, gemilerin satışı ve 
leasingi ve ağırlıklı olarak uluslararası faaliyet gösteren havayolları tarafından kul-
lanılan uçakların leasingi için geçerli olan yüzde 0’lık bir oran vardır. Sağlık ve 
refah hizmetleri, eğitim, belirli spor ve kültürel faaliyetler, mülkün dışına çıkma, 
finansal ve sigorta hizmetleri, posta hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri (oto-
büsle turist nakliyesi hariç) gibi bazı mal ve hizmetlerin tedariki KDV’den mu-
aftır (KPMG, 2020). 
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Tablo 6: Danimarka Katma Değer Vergisi

Yıllar
Vergi Geliri

(Milyar 
DKK)

GSYİH İçerisindeki
Payı (%)

Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki 
Payı
(%)

1990 71,5 8,4 18,9

2000 12,4 9,2 19,5

2010 17,6 9,4 21,1

2015 184,9 9,1 19,8

2016 197,1 9,4 20,5

2017 205,9 9,5 20,7

Kaynak: OECD, 2019b, s. 73; OECD, 2019b, s. 176; OECD, 2018a, s. 74; OECD, 2018a, 
s. 96.

Tablo 6, Danimarka’da uygulanan katma değer vergisi kazancı ve bu verginin GS-
YİH ve toplam vergi gelirleri içerisindeki paylarını göstermektedir. KDV dolaylı 
bir vergi olup Danimarka’da KDV kazancı her yıl artış göstermektedir. Danimar-
ka’da KDV’nin GSYİH içerisindeki payı %10’un ve toplam vergi gelirleri içeri-
sindeki payı ise %22’nin altında olmaktadır. % 25’lik KDV oranı birçok ülkeye 
göre yüksek olmasına rağmen KDV hem GSYİH hem de toplam vergi gelirleri 
içerisinde düşük bir paya sahiptir.

2.3.2. Özel Tüketim Vergisi

Özel tüketim vergisinin konusu belirli malların ithalatı, üretimi ve satışı ile ilgili 
olmaktadır. Özel tüketim vergileri tütün, bira, şarap, alkollü içkiler, dondurma, 
çikolata, şekerleme, maden suyu, gazlı içecekler ve meyve suyu konsantreleri gibi 
ürünler olup sağlıkla ilgili hususlar nedeniyle ek vergilere tabi tutulmaktadırlar. 
Vergi üretici tarafından eklenerek satış fiyatına dahil edilir. Bu ürünler için vergi-
nin seviyesi ürüne bağlı olarak değişmektedir (KPMG, 2019a). Ayrıca birçok şir-
ket yakıt ve elektrik üzerinden de özel tüketim vergisi ödemektedir. Enerji üzerin-
deki tüm özel tüketim vergisi oranları ve özel tüketim vergilerinin geri ödenmesi 
oranları her yıl değişmektedir. Danimarka’da özel tüketim vergileri ulusal bir tü-
ketim vergisi olduğundan, bir şirket prensip olarak yabancı ülkelere satılan ürün-
ler üzerindeki özel tüketim vergilerinin geri ödemesini alabilir. Bunun için şirket, 
özel tüketim vergisi tutarının geri ödenmesi için Danimarka vergi dairesine baş-
vurmak zorundadır (Pwc, 2016, s. 4-9).
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2.3.3. Diğer Vergiler 

Danimarka vergi sisteminde yer alan diğer vergileri gümrük vergisi, damga ver-
gisi, kilise vergisi, medya vergisi ve yeşil vergiler olarak bilinen çevre vergileri ola-
rak sınıflandırmak mümkündür.

2.3.3.1. Gümrük Vergisi

AB üyesi olmayan bir ülkeye seyahat edildiğinde ve oradan mal satın alındığında 
satın alınan malla Danimarka’ya girildiğinde gümrük vergileri ödenmesi gerekebi-
lir. Ödenme durumu satın alınan malın toplam değerine bağlıdır. Alkol ve tütün 
için özel kurallar uygulanır ve buna göre gümrük vergisi ödenir. Danimarka’ya va-
rışta havaalanında ya da sınır kapısında hangi malların alındığı beyan edilmeli ve 
gümrük vergisi ödenmelidir (skat.dk, 2019). Danimarka Gümrük Kanunu’ndaki 
kurallara göre, bir kişi Danimarka’nın nakit tutarları, gezgin çekleri veya benzerleri 
10.000 avroyu (EUR) aşan bir tutarla ülkeye girmesi veya ülkeden ayrılması duru-
munda vergi yetkililerini bilgilendirmekle yükümlüdür. Danimarka vergi dairele-
rine ayrıca yabancı banka hesapları ve mevduatları bildirilmelidir. Yabancı hayat, 
emeklilik planları ve yatırımlar hakkında da bilgi sunulmalıdır (PWC, 2020b).

2.3.3.2. Damga vergisi 

Bu vergi mal ve araziye ilişkin hakların tesciliyle bağlantılı olarak ortaya çıkar. Be-
lirli varlıkların devir kaydı damga vergisinin konusudur (PWC, 2020b).

2.3.3.3. Kilise Vergisi 

Danimarka nüfusunun yaklaşık %80’i, Danimarka Ulusal Evanjelik Lüteriyen Ki-
lisesi (Folkekirken) üyesidir ve üyeler kilise vergisi öderler. Bu vergi, belediyedeki 
kiliselerin işletilmesini ve bakımını kapsamaktadır. Kilise vergi oranı şu anda bi-
reyin vergilendirilebilir gelirine göre hesaplanan % 0.43 ila% 1.40 arasında de-
ğişmektedir (skat.dk, 2019; Deloitte, 2015, s. 26).

2.3.3.4. Medya Vergisi

Televizyon, radyo veya İnternet erişimi olan multimedya cihazı olan tüm bireyler 
yıllık medya vergisi öderler ve 2020 yılı için 1,353 DKK ödemekle yükümlüdür. 
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Vergi televizyon, radyo ve internet hizmetleri sunan devlete ait medya ajansının 
bakımıyla ilgili kamu harcamalarının bir kısmını kapsamaktadır. Bu medya vergisi-
nin 2023 yılına kadar aşamalı olarak kaldırılması planlanmaktadır (PWC, 2020b).

2.3.3.5. Çevre Vergileri (Yeşil Vergiler)

Danimarka vergi sisteminde bulunan dolaylı vergiler arasında yer alan yeşil ver-
gilerin gelişimi, 1993 yılında yapılan reformla başlamaktadır. 1993 yılında Dani-
marka parlamentosu 1994-1998 döneminde vergilendirmeyi emekten çevreye ve 
enerjiye kaydırması gereken yeşil bir vergi reformunu kabul etmiştir. Reform, su, 
atık su ve ambalajlama üzerine yeni yeşil vergilerin yanı sıra benzin, dizel, elekt-
rik, kömür, atık ve motorlu taşıtlara uygulanan vergileri de artırmıştır (Larsen, 
2011, s. 99). 1993 yılında başlayan ve daha sonra da düzenli olarak yeşil vergile-
rin geliştirilmesi yönünde birçok reformlar yapılarak günümüzde de hala uygulan-
maktadır. Yeşil vergiler, toplumun kaynaklarını harcamak için ödenen vergilerdir. 
Ne kadar çok kaynak harcanırsa, o kadar fazla yeşil vergi ödenmesi gerekir. Bu-
radaki fikir vatandaşların tüketimini sınırlamaya çalışmasını sağlamak ve böylece 
doğal kaynakları korumaktır. Örneğin, yeşil vergiler benzin, petrol, elektrik, su 
ve atıklardan toplanmaktadır. Bu durum kullanılan kaynakların fiyatının arttığı 
anlamına gelmektedir. Benzinin fiyatı artarsa, insanlar daha az sürüş yapacak ve 
bu da çevreye olan etkisini sınırlayacaktır. Daha az kirleten ve daha az yakıt har-
cayan çevre dostu otomobillere daha düşük yeşil vergiler uygulanacaktır (skat.dk, 
2019). OECD ülkeleri arasında Danimarka çevre ile ilgili en yüksek vergi geli-
rine sahip ülke konumundadır (OECD, 2016).

3. İSVEÇ VERGİ SİSTEMİ

İsveç’te de Danimarka’da olduğu gibi vergiler, ekonominin önemli bir sacayağını 
oluşturmaktadır. İsveç vergi sisteminin gelişimi 1990’lara dayanmaktadır. 1990’la-
rın başında İsveç’te bir reform yapılmış olup bu reform sonucunda özellikle vergi-
ler konusunda önemli değişiklikler gündeme gelmiştir. Ancak reform öncesinde 
İsveç’te özellikle 1970’li yıllarda iki haneli enflasyon ve işsizlik gözlemlenmiş ve 
işsizliğin artmasından kaynaklı olarak sosyal güvenlik sisteminde sorunlar yaşan-
mıştır. Bu durumla birlikte vergi matrahı da aşınma göstermiştir. Yaşanan eko-
nomik kriz, İsveç halkının hayat standardını zorlamıştır. 1982 yılında ise İsveç’te 
ulusal para biriminde devalüasyona gidilmiş ve bankacılık ve finans sisteminde 
yeni düzenlemeler getirilmiştir. Ancak yapılan bu düzenlemeler ekonomik krizden 
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çıkmak için olumlu bir etki oluştursa da ekonominin düzelmesi yönünde yapıl-
ması gerekenin, vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi olduğu konusunda fikir 
ortaya atılmıştır. Bu durumun sonucu olarak yüksek seviyelerde olan gelir ve ku-
rumlar vergisi oranları düşürülmeye çalışılmıştır. 1991 yılında İsveç’te geniş çaplı 
bir vergi reformu yürürlüğe girmiş ve “Yüz Yılın Vergi Reformu”, olarak kabul edi-
len ikili gelir vergisi sistemine geçilmiştir (Çelikkaya, 2010, s. 114; Lindencrona, 
2010, s. 167). Bu çerçevede düşünüldüğünde 1991’deki vergi reformu, sermaye 
gelirinin vergilendirilmesini emek gelirinden ayırırken tabanı genişletme ve oranı 
düşürme ilkesini benimsemiştir. İsveç’te tıpkı Norveç’in ve kısmen de Danimar-
ka’nın kullandığı gibi tek tip bir vergi oranı uygulamıştır (Strand, 1999, s. 13). 
Reformla birlikte İsveç’te 1910’dan beri uygulanmakta olan kaynak teorisinden 
ve ödeme gücü ilkesinden uzaklaşılarak gelir vergisi yapısı yeniden tasarlanmıştır 
(FairTax, 2017, s. 19). Ayrıca reform içerisinde kişisel gelir ve kurumlar vergisi, 
sosyal güvenlik vergileri, KDV ve emlak vergileri dahil olmak üzere vergi sistemi-
nin tüm önemli kısımlarına yer verilmiştir. Yüzyılın Vergi Reformu’nun yol gös-
terici ilkeleri, tarafsızlık ve vergilendirmenin tek biçimliliği üzerine kurulmuştur. 
Tarafsızlığa ve vergilendirmenin tek biçimliliğine doğru bu hamle yalnızca eko-
nomik verimliliği artırmanın bir yolu olarak görülmemiştir; aynı zamanda daha 
adil bir vergi sistemi sağlamanın bir yolu olarak algılanmıştır. Her türlü gelir ve 
tüketimin standart oranlarda vergiye tabi tutulması yatay eşitliği güçlendirmiştir, 
yani aynı ödeme kabiliyetine sahip vergi mükelleflerinin aynı miktarda vergi öde-
meleri gerektiği ilkesi ön plana çıkmıştır (Sørensen, 2010b, s. 323).

Şekil 2: OECD ve İsveç’te Vergi / GSYİH Oranı (2000 – 2018)

Kaynak: OECD, 2019c.
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OECD’nin yıllık Gelir İstatistikleri Raporu’na göre, İsveç’teki vergi / GSYİH 
oranı 2017’de % 44.4 iken 2018’de 0.5 puanlık bir düşüşle % 43.9’a gerilemiş-
tir. İsveç’teki en yüksek vergi / GSYİH oranı 2000 yılında görülmüştür ve oran % 
48,9’dur; en düşük oran ise 2011, 2012 ve 2014 yıllarında görülmüştür ve oran 
% 42,5 olarak hesaplanmıştır (OECD, 2019c). İsveç vergi sistemi gelir, harca-
malar ve servet üzerinden alınan vergiler ve diğer vergiler olarak incelenmektedir.

3.1. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

İsveç vergi sisteminde gelir üzerinden alınan vergiler, kişisel gelir vergisi ve ku-
rumlar vergisi olarak sınıflandırılmaktadır.

3.1.1. Kişisel Gelir Vergisi

İsveç’te kişisel gelir vergisi bireylerden toplanan bir vergidir ve vergi oranı emekli 
aylıkları, faiz ve temettüler gibi farklı gelir kaynaklarına uygulanır. Kişisel gelir ver-
gisinde elde edilen kazanç İsveç Hükümeti açısından önemli bir kaynaktır. 2020 
yılı itibariyle kişisel gelir vergisinin genel oranı % 57.20’dir (Trading Economics, 
2020c), İsveç’te vergilendirme ikamet ilkesine göre yapılmaktadır. Buna göre İs-
veç’te yaşayan ya da düzenli olarak ikamet eden bireyin vergi nedeniyle ikamet 
ettiği kabul edilir. İsveç’te altı aydan daha uzun süre kalan kişiler yerleşik olarak 
kabul edilirler. Daha önce İsveç’te yaşayan bir kişi, kalıcı bir ev veya aile gibi İs-
veç ile temel bağlarını koruduğunda ülkeden ayrıldıktan sonra bile ülkede ikamet 
ettiği kabul edilir ve ülkedeki yerleşikler gibi vergilendirilir. İsveç’te ki yerleşikler 
dünya genelindeki gelirleri üzerinden vergilendirilirken, yerleşik olmayanlar ise 
emekli maaşları ve belirli kazançlar dahil olmak üzere sadece İsveç’te elde edilen 
kazanç üzerinden vergilendirilirler. İsveç’te bireyin vergiye tabi geliri üç kategoriye 
ayrılır. Bunlar; ticari kazanç istihdam geliri ve sermaye geliridir. İstihdam geliri 
yaklaşık % 30 ile % 52 arasında aşamalı oranlarda vergilendirilir. Bir kerelik geri 
ödemeler maksimum % 57’lik standart oranlarda vergilendirilir ve sermaye geliri 
(temettüler, faiz, sermaye kazançları) ise % 30 oranında vergilendirilir. Ticari ka-
zanç, istihdam geliriyle aynı oranda vergilendirilir. İstihdamdan elde edilen gelir; 
ücret ve maaş gelirini, yöneticilerin ücretlerini, emekli maaşlarını, sosyal yardım 
gibi maaş dışında verilen hakları ve birçok ödeneği içermektedir. Sermaye kazanç-
ları yatırım geliri olarak değerlendirilir. Borsaya kayıtlı olan hisse kazançları % 
30 oranında vergilendirilirken kayıtlı olmayan hisse senetlerindeki kazançlar için 
ise oran % 25 olarak hesaplanmaktadır (Deloitte, 2020a, s. 4; EY Tax Services, 
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2019a, s. 1431-1433). Tablo 7’de İsveç’te kişisel gelir vergisi ve bu verginin GS-
YİH ve toplam vergi gelirleri içerisindeki payları gösterilmektedir. Tabloya göre 
gelir üzerinden alınan vergiler içerisinde kişisel gelir vergisinin payının yüksek ol-
duğu görülmektedir. Ancak toplam vergi gelirleri içerisinde gelir üzerinden alı-
nan vergilerin payı daha yüksektir (OECD, 2019b, s. 145).

Tablo 7: İsveç Kişisel Gelir Vergisi

Yıllar Kişisel Gelir Vergisi
(Milyar SEK)

GSYİH İçerisindeki 
Payı (%)

Toplam Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı (%)

1990 291,1 19,0 38,5

2000 387,5 16,3 33,2

2010 423,9 12,0 27,9

2015 525,9 12,5 29,1

2016 577,1 13,2 29,8

2017 608,3 13,3 29,9

Kaynak: OECD, 2019b, s. 67-68; OECD, 2019b, s. 144; OECD, 2018a, s. 68-69; OECD, 
2018a, s. 146.

3.1.2. Kurumlar Vergisi

İsveç’te kurumlar vergisi, şirketlerden alınan bir vergidir. Vergi tutarı şirketlerin 
bir iş yılı boyunca faaliyetlerinde bulunurken elde ettikleri net gelir üzerinden he-
saplanmaktadır. Kurumlar vergisinden elde edilen gelir de kişisel gelir vergisin-
den elde edilen kazanç gibi İsveç Hükümeti açısından önemli bir gelir kaynağı-
dır. 2020 yılı için İsveç’te kurumlar vergisi oranı % 21.40’tır (Trading Economics, 
2020d). Kurumlar vergisinde de kişisel gelir vergisinde olduğu gibi vergilendirme 
yerleşik olma ilkesine göre yapılmaktadır. Şirketler, şirketler yasası gereğince İs-
veç’te kurulmuşsa yerleşik sayılırlar ve şirketlerin dünya genelinde elde etmiş ol-
dukları tüm kurum gelirleri üzerinden kurumlar vergisi alınır. İsveçli bir şirket 
yurtdışında doğrudan veya bir şube aracılığıyla satış yapıyorsa ve aksini öngören 
bir antlaşma bulunmuyorsa yabancı karlar da İsveç vergisine tabidir. Yerleşik olma-
yan şirketler sadece İsveç kaynaklı gelir üzerinden vergiye tabidir (Deloitte, 2020a, 
s. 1; EY Tax Services, 2019b, s. 1610-1611). Bir şirketin tüm geliri genellikle ta-
hakkuk esasına göre hesaplanan işletme geliri olarak sınıflandırılır. İşletme geliri, 
şirketin tüm kaynaklarından elde edilen geliri içermektedir. Genel olarak, ticari 
amaçlı elde tutulan hisse senetlerindeki sermaye kazançları kurumlar vergisinden 
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muaftır (EY Tax Services, 2019b, s. 1614). Tablo 8’de İsveç’te kurumlar vergisi ka-
zançları ve bu verginin GSYİH ve toplam vergi gelirleri içerisindeki payları göste-
rilmektedir. Tablodan da görüleceği üzere kurumlar vergisi kazancı her yıl düzenli 
olmasa da artış göstermektedir. Ülkede kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri 
içerisindeki payı 2000 yılından sonra %6’nın üzerinde olmaktadır. Gelir üzerin-
den alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise yüksek olmaktadır.

Tablo 8: İsveç Kurumlar Vergisi Gelirleri

Yıllar

Kurumlar 
Vergisi 

(Milyar SEK)

GSYİH İçerisindeki 
Payı
(%)

Toplam Vergi Gelirleri 
İçerisindeki Payı

(%)

1990 23,7 1.5 3,1

2000 87,8 3.7 7,5

2010 115,8 3.3 7,6

2015 123,9 3,0 6,8

2016 120,5 2.7 6,2

2017 128,6 2,8 6,3

Kaynak: OECD, 2019b, s. 67-68; OECD, 2019b, s. 144; OECD, 2018a, s. 68-69; OECD, 
2018a, s. 146.

3.1.3. Sosyal Güvenlik Vergisi (Prim/Katkı Payı) 

İsveç’te sosyal güvenlik vergisi hem işverene hem de çalışana uygulanan işgücü 
geliriyle ilgili bir vergidir. Sosyal güvenlik vergisinden elde edilen gelirler, İsveç 
hükümeti için önemli bir gelir kaynağı olmaktadır. Çünkü refah, sağlık sigortası, 
ölüm aylığı, yaşlılık aylığı, iş kazası sigortası, ebeveyn sigortası ve işsizlik sigor-
tası gibi birçok sosyal programın ödenmesine katkı sağlamaktadır. Çalışanlar için 
%31,42’lik sosyal güvenlik primi, 2020 yılı için 519.708 Krona (2019 yılında 
504.300 Kron) kadar olan istihdam geliri üzerinden %7 olan emeklilik sigortası 
ücreti hariç olmak üzere işveren tarafından ödenmektedir. İşverenin maksimum 
ödeyebileceği ücret 2020 yılı için 36.400 (2019 yılı için 35.300) Krondur. Bu tu-
tar diğer gelir vergilerine karşı tamamen alacaklandırılabilir. Serbest meslek erbabı 
tarafından yapılan katkı payları ise %28,97’dir ve 519.708 Krona kadar olan is-
tihdam geliri üzerinden %7 emeklilik sigorta ücreti uygulanmaktadır. İsveç vergi 
sisteminde sigorta primi uygulanmamaktadır. Ancak işverenler sosyal güvenlik 
primlerinin bireysel unsurunu üstlenmek zorundadırlar (Deloitte, 2020a, s. 7). 
Tablo 9, İsveç’de sosyal sigorta vergisi gelirleri, bu verginin GSYİH ve toplam vergi 
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gelirleri içerisindeki paylarını göstermektedir. Tabloya bakıldığında ülkede sosyal 
sigorta vergisi gelirlerinde artış olduğu görülmektedir. Yıllar içerisinde bu vergi-
nin toplam vergi gelirleri içerisindeki payında düşüş olduğu görülmesine rağmen 
sosyal sigortalar vergisi ülkede sosyal refah harcamalarının giderilmesinde önemli 
bir paya sahiptir. İsveç’de çalışanlar sosyal güvenlik yaşlılık aylığının finansmanı 
için genel bir emeklilik ücreti ödemek zorundadırlar. 

Tablo 9: İsveç Sosyal Sigorta Vergisi Gelirleri

Yıllar

Sosyal Sigortalar 
Vergisi (Milyar 

SEK)

GSYİH İçerisindeki
Payı (%)

Toplam Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı 
(%)

1990 205,9 13,5 27,2

2000 307,0 12,9 26,3

2010 384,7 10,9 25,3

2015 404,9 9,6 22,4

2016 438,9 10,0 22,6

2017 443,1 9,7 21,8

Kaynak: OECD, 2019b, s. 69; OECD, 2019b, s. 144; OECD, 2018a, s. 70; OECD, 2018a, 
s. 146.

3.2. Servet Üzerinden Alınan Vergiler

İsveç’te servet üzerinden alınan vergiler net servet vergisi, veraset ve intikal ver-
gisi ve emlak vergisidir. Ancak İsveç emlak vergisi dışındaki diğer vergileri kaldır-
mıştır. İsveç’te bu vergiler kaldırılmadan önce nasıl bir sistem uygulandığına dair 
bilgi olması açısından bu vergiler kısaca açıklanacaktır. 

3.2.1. Net Servet Vergisi

Net servet vergisi 1910 yılında İsveç’de 1910 Gelir ve Servet Vergilendirmesi Yö-
netmeliği ile yürürlüğe girmiştir. İsveç hükümeti 1910’dan bu yana net serveti 
vergilendirmiştir. Net servetin bir kısmı (1/60) gelire eklenmiş ve sermaye geliri 
olarak vergilendirilmiştir. Genel olarak, İsveç net servet vergisi yalnızca bireylere 
uygulanmış ve şirketlere uygulanmamıştır. Vergi, vergi mükelleflerinin sahip ol-
duğu net servete her yılsonunda uygulanmıştır (Silfverberg, 2009, s. 369). Ser-
vet vergilerinin çarpıklık göstermesi, tasarrufu caydırması, uzun vadeli sermaye 
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stoğunu baskılaması ve ekonomik büyümeyi azaltması yönünde düşünceler olması 
nedeniyle servet vergileri genellikle tartışmalı bir konu olmuştur. Bununla birlikte 
bu vergilerin vergi tabanının tanımlanması ve varlıkların değerlendirilmesi ile il-
gili birçok zorluğu bünyesinde barındırması ile vergi ödeyecek mükelleflerin ver-
giden kaçınmasına ve vergi kaçırmasına yol açtığı düşünülmüştür ve bu nedenle 
de servet vergisi 2007 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. İsveç’de net servet 2007 
yılında vergi kaldırılana kadar her yıl düzenli olarak vergilendirilmiştir (Rietz & 
Henrekson, 2015, s. 2; Seim, 2017, s. 395-396).

3.2.2. Veraset ve İntikal Vergisi

İsveç modern anlamda ilk veraset ve intikal vergisini 1885 yılında uygulamaya baş-
lamıştır. Veraset ve intikal vergisi ilk olarak %0,5 oranında sabit bir oranda vergi-
lendirilmiştir. Ancak vergi oranı yirminci yüzyılda savaşlar arası dönemde %5’den 
%10’a, 1930 ve 1940’larda %5’den %20’ye ve savaş sonrası yıllarda da %5’den 
%60’a kadar yükselmiştir. İsveç hükümeti 2004 yılında veraset ve intikal vergi-
sini kaldırmıştır (Waldenström, 2018, s. 8-9).

3.2.3. Emlak Vergisi 

Yıllık emlak vergisi, konutlar ve dubleks konutlar dışındaki tüm gayrimenkul tip-
lerinin vergi otoriteleri tarafından belirlenen değeri üzerinden % 0,2 ile %2,2 ara-
sında değişmektedir. Vergi, kurumlar vergisi borcunun hesaplanmasında düşüle-
bilir. Bireyler konutlara uygulanan bir emlak vergisine tabi olmaktadır. İsveç’de 
belirli gayrimenkul türleri için emlak vergisi alınmamaktadır (Deloitte, 2020b, 
s. 8). Tablo 10’ da İsveç emlak vergisi gelirleri ve bu verginin GSYİH ve toplam 
vergi gelirleri içerisindeki payları gösterilmektedir. Emlak vergisinin hem GS-
YİH içerisindeki payı hem de vergi gelirleri içerisindeki payı oldukça düşüktür.
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Tablo 10: İsveç Emlak Vergisi

Yıllar
Vergi Geliri

(Milyar SEK)
GSYİH İçerisindeki

Payı (%)

Toplam Vergi 
Gelirleri

İçerisindeki Payı 
(%)

1990 26,6 1,7 3,5

2000 39,9 1,7 3,4

2010 36,5 0,6 2,4

2015 43,9 1,0 2,4

2016 46,3 1,1 2,4

2017 45,4 1,0 2,2

Kaynak: OECD, 2019b, s. 71; OECD, 2019b, s. 145; OECD, 2018a, s. 72; OECD, 2018a, 
s. 146.

3.3. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler

İsveç’de harcamalar üzerinden alınan vergiler Katma Değer vergisi (KDV) ve Özel 
tüketim vergisidir.

3.3.1. Katma Değer Vergisi (KDV)

KDV mal ve hizmetler üzerinden alınan dolaylı bir vergidir. İsveç KDV sistemi 
Avrupa Birliği (AB) kurallarıyla uyumludur. 2020 yılı itibariyle KDV’nin stan-
dart oranı %25 olup OECD ortalamasının üzerindedir. İsveç KDV sisteminde 
%12 ve %6 gibi indirimli oranlar da bulunmaktadır. Otel konaklama, gıda mad-
deleri (alkollü içecekler hariç), restoran yemekleri ve düşük veya alkolsüz içecek-
ler gibi ürün ve hizmetlerde % 12 indirimli KDV oranı uygulanmakta; gazeteler, 
süreli yayınlar, kültürel hizmetler ve yurt içi yolcu taşımacılığı için ise % 6 indi-
rimli KDV uygulanmaktadır. Bazı finansal ve sigorta hizmetleri KDV’den mu-
aftır (PWC, 2020c). İsveç vergi sisteminde KDV aylık ya da üç ayda bir ödenir. 
Ayrıca vergi sisteminde KDV iadesi de yapılır. KDV devri 40 Milyondan fazla İs-
veç Kronunu (SEK) olarak tahmin ediliyorsa, KDV iadeleri aylık olarak yapılma-
lıdır. KDV cirosu 40 Milyon SEK’in altında olan şirketler üç ayda bir KDV ra-
por eder ancak aylık olarak da KDV raporlamayı tercih edebilir. Cirosu 1 Milyon 
SEK’den az olan şirketler için KDV iadesi yıllık bazda rapor edilir (OECD, 2019d; 
PWC, 2020c). Tablo 11’de İsveç’te katma değer vergisi (KDV) geliri ve bu vergi-
nin GSYİH ve toplam vergi gelirleri içerisindeki payları gösterilmektedir. KDV 
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gelirinde artış görülmekte ancak vergi gelirlerinde artış olmasına rağmen toplam 
vergi gelirleri içerisindeki payının 2015 yılı ile birlikte sabit kaldığı görülmektedir. 

Tablo 11: İsveç Katma Değer Vergisi

Yıllar
Vergi Geliri

(Milyar SEK)
GSYİH İçerisindeki

Payı (%)

Toplam Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı 
(%)

1990 112,4 7,3 14,9

2000 197,5 8,3 16,9

2010 322,6 9,2 21,2

2015 378,8 9,2 20,9

2016 405,0 9,2 20,9

2017 425,1 9,3 20,9

Kaynak: OECD, 2019b, s. 73; OECD, 2019b, s. 144; OECD, 2018a, s. 74; OECD, 2018a, 
s. 146.

3.3.2. Özel Tüketim Vergisi

İsveç vergi sisteminde üç temel özel tüketim vergisi bulunmaktadır. Bunlar; alkol 
vergisi, tütün vergisi ve yakıtlar ve elektrik vergisidir. Bu vergiler AB kurallarıyla 
uyumlu olmasına rağmen üye devletlerarasında mevzuatta bazı farklılıklar bulun-
maktadır. Yakıtların vergilendirilmesinde kısmen AB ile uyumlu olunmakta kıs-
men de ulusal vergi sistemi uygulanmaktadır. Yakıtlar, enerji vergisinin, karbondi-
oksit vergisinin ve kükürt vergisinin konusuna girmektedir. Yakıtların kullanımına 
bağlı olarak vergiler ya kısmen ya da tamamen azaltılabilir. Isıtma amacıyla kulla-
nılan biyoyakıtlar için belirli muafiyetler geçerli olmaktadır. 1 Temmuz 2017’den 
beri belirli elektronik ve ev aletleri için yeni bir tüketim vergisi uygulanmaktadır 
(PWC, 2020c). İskandinav ülkeler arasında yer alan İsveç ve Finlandiya tütün en-
düstrisinde özel tüketim vergisi, genellikle vergi mükellefleri tarafından yapılan 
özel tüketim vergisi beyanları ile tahsil edilmekte ya da malların serbest dolaşıma 
girmesi üzerine yetkili kurumlara ödenmektedir. İsveç ’de vergi otoriteleri ürünleri 
kontrol etmek için Tüketim Hareketi Kontrol Sistemini (EMCS) kullanmaktadır. 
Danimarka dışındaki tüm İskandinav ülkelerinde yüksek alkol içeriğine sahip olan 
tüm alkollü içecekler sadece devlete ait olan mağaza zincirlerinde bulunmaktadır. 
Düşük alkollü içecekler ise süpermarketlerde ve marketlerde bulunmaktadır. Bu-
nun sebebi ise, alkolizmi ve ağır içiciliğin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin 
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önlenmesini amaçlamaktır. İsveç’te, Systembolaget2 alkol satışlarını düzenlemek-
tedir. İsveç’te bira, şarap ve alkollü içecekler alkol vergisine tabi olmaktadır (De-
loitte, 2020b, s. 4; Statista, 2020).

3.4. Diğer Vergiler

İsveç vergi sisteminde yer alan diğer vergiler içerisinde gümrük vergisi, damga ver-
gisi ve çevre vergisi yer almaktadır. 

3.4.1. Gümrük Vergisi

Avrupa Birliği’nin bir üyesi olan İsveç, Avrupa Birliği Gümrük Bölgesi’nin de bir 
parçasıdır. Birçok AB gümrük vergisi ithal edilen malların değerinin bir yüzdesi 
olarak hesaplanmaktadır. İthal edilen tüm mallar AB Gümrük tarifesine (TARIC) 
göre sınıflandırılmalıdır ve uygulanan vergi oranları malların ekonomik hassasiye-
tine bağlı olmaktadır. Uygulanacak fiili vergi oranı, ürünün menşe ülkesi ve uy-
gulanabilecek serbest ticaret anlaşmaları gibi diğer faktörlere de bağlıdır (PWC, 
2020c). AB üyesi olan İsveç, diğer AB üyesi ülkelerin mallarına gümrük vergisi 
uygulanmamaktadır. Ancak AB dışındaki ülkelerden gelen mallar tarifelere tabi-
dir (Deloitte, 2016, s. 16).

3.4.2. Damga Vergisi

Gayrimenkulün doğrudan transferinde % 4,25 oranında damga vergisi alınır. 
Vergi matrahı, devirden bir yıl önce satın alma bedelinin en yükseğinden ya da 
taşınmazın vergi değerlendirmesinden oluşan değerden oluşur (PWC, 2020c).

3.4.3. Çevre Vergileri

İsveç’de son birkaç yıl içerisinde enerji vergisi, karbon vergisi ve kükürt vergisi gibi 
birçok çevre vergisi getirilmiştir (Deloitte, 2016, s. 16). 1930’larda uygulanmaya 
başlanan ve başlangıçta sadece benzin ve dizele uygulanan enerji vergisi, petrol 

2 Halk dilinde sistemet (“sistem”) veya bolaget (“şirket”) olarak bilinen Systembolaget, İsveç’te 
devlete ait bir likör mağazaları zinciridir. Hacimce % 3,5’ ten fazla alkol içeren alkollü içecekler 
satmaya izin verilen tek perakende mağazasıdır. Systembolaget ayrıca alkolsüz içecekler de 
satmaktadır, ancak bu ürün segmenti şirketin toplam içecek satışlarının yüzde yarısından daha 
azını temsil etmektedir. Burada temel amaç, herhangi bir kâr amacı olmadan alkolü sorumlu bir 
şekilde satarak alkolle ilgili sorunları en aza indirmektir (Wikipedia, 2020).
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ürünleri (dizel ve benzin), kömür, kok ve doğal gaz için geçerlidir. Her ürün için 
vergi oranı, enerji içeriğiyle orantılı olarak değişmekte, ancak aynı zamanda kul-
lanımına da bağlı olmaktadır Etkilenen ekonomik sektörler arasında karayolu ta-
şımacılığı, sanayi, tarım ve balıkçılık, konut ve ticari alanlar bulunmaktadır. Bu 
sektörlerden en yüksek oranda yol sektörü vergilendirilmektedir. Elektrik sektörü 
enerji vergisi ile daha karmaşık bir ilişkiye sahiptir. İsveç karbon vergisi, çevre so-
runlarının sosyal ve politik olarak bilinmesi ve 1970’lerin petrol krizinden sonra 
fosil yakıtların kullanımını daha ekonomik hale getirme ihtiyacı üzerine 1991 yı-
lında uygulamaya konulmuştur. İsveç karbon vergisini ilk uygulayan ülkelerden 
biri olmuştur (Energy Technologies Enstitute, 2018, s. 1-5). Kükürt vergisi de 
karbon vergisi gibi 1991’de uygulamaya konulmuş ve yanan petrol, kömür ve tur-
badan kaynaklanan emisyonları azaltmayı amaçlamaktadır (UNDP, 1998, s. 4). 
İsveç’te enerji ve karbon vergileri AB üye ülkelerinde enerji ürünlerinin vergilen-
dirilmesi için asgari oranları belirleyen 2003 Avrupa Birliği Enerji Vergi Direktifi 
çerçevesinde toplanmaktadır. 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle İsveç’te enerji kul-
lanımına ilişkin temel vergiler (OECD, 2018b; OECD, 2019e); 

Ø	“Yakıt tüketim maddesi” olarak sınıflandırılan enerji vergisi, çoğu fosil yakıt 
kullanımının yanı sıra benzin ve dizeldeki düşük biyoyakıt karışımları içinde 
geçerli olmaktadır.

Ø	Enerji vergisi kapsamında vergilendirilen fosil yakıtlar için, yakıtların karbon 
içeriği ile orantılı olarak değişen oranlarda CO2 vergisi uygulanır.

Ø	Elektrik kullanımı kWh başına vergilendirilmekte ve bu vergi elektrik tüke-
tim vergisi olarak sınıflandırılmaktadır. Endüstriyel üretim sürecinde, bilgisayar 
merkezleri ve tarımda kullanılan elektrik, konut ve ticaret sektörleri tarafından 
kullanılan elektrikten önemli ölçüde daha düşük bir oranda vergilendirilir.

4. NORVEÇ VERGİ SİSTEMİ

1992 yılında yapılan vergi reformu Norveç vergi sisteminin gelişimi açısından bir 
milat olarak kabul edilmektedir. 1992’deki vergi reformunun genel ilkesi geniş 
vergi tabanlarının, düşük vergi oranlarının ve endüstrilerin, işletmelerin ve yatı-
rımların eşit vergi muamelesinin bir araya getirilmesiyle kaynakları en iyi şekilde 
kullanmaktır (Gaasemyr, 2015, s.75). Reform öncesi Norveç vergi sisteminin te-
mel özelliği marjinal vergi oranlarının yüksek olması ve geniş indirim imkanları 
tanınmasıdır. 1980’li yıllar içerisinde Norveç vergi sistemi çok sayıda istisna, böl-
gesel ve sektörel indirim ve emek ve sermaye gelirleri bakımından yüksek yasal 
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vergi oranları ile şekillenmiştir. Fakat bu istisna ve indirimler Norveç vergi sis-
temi içerisinde büyük çarpıklıklara sebep olmuştur (Çelikkaya, 2010, s. 111-112). 
1992 yılında yapılan vergi reformundan bu yana Norveç geniş vergi tabanlarına, 
nispeten düşük oranlara ve farklı yatırımlara, finansman formlarına ve örgütsel 
formlara yüksek derecede eşit muamele derecesine sahip istikrarlı ve iyi işleyen bir 
vergi sistemine sahip bir ülke konumundadır (Government.no, 2016, s. 2). Nor-
veç vergi sistemindeki reformla birlikte ikili gelir vergisi modeli uygulamaya ko-
nulmuştur. Ancak vergi oranlarındaki farklılık sebebiyle 2006 yılında bir reform 
daha gerçekleştirilmiştir. 2006 yılı vergi reformuna göre emek gelirlerine ilişkin 
vergi oranları düşürülmüştür. Son olarak 2014 yılı itibariyle yapılan düzenleme-
lerle gelir vergisi ve servet vergisi oranları düşürülmüş ve veraset ve intikal vergisi 
yürürlükten kaldırılmıştır (Armağan ve Dikmen, 2015, s. 72). İkili gelir vergisi 
vergi tabanının genişletilmesi, emek gelirlerinde artan oranlılığı benimsemesi ve 
sermaye gelirlerinin düşük oranlı olarak vergilendirilmesi gibi amaçlar üzerine ku-
rulmuştur (Armağan, Dikmen & Dağlıoğlu Şanlı, 2015, s. 150). OECD’nin yıl-
lık Gelir İstatistikleri Raporu’na göre, Norveç’teki vergi / GSYİH oranı 2017’de 
% 38,8.7 iken 2018’de 0.2 puanlık bir artışla % 39.0’a yükselmiştir. Norveç’teki 
en yüksek vergi / GSYİH oranı 2006 yılında görülmüştür ve oran % 42,8’dir; 
en düşük oran ise 2015 yılında görülmüştür ve oran % 38,4 olarak hesaplanmış-
tır (OECD, 2019f).

Şekil 3: OECD ve Norveç’te Vergi / GSYİH Oranı (2000 – 2018)

Kaynak: OECD, 2019f.

Norveç vergi sistemi de incelenen diğer ülkeler gibi gelir, harcamalar ve servet üze-
rinden alınan vergiler ve diğer vergiler olarak incelenmektedir.
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4.1. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Norveç vergi sisteminde gelir üzerinden alınan vergiler, kişisel gelir vergisi ve ku-
rumlar vergisi olarak sınıflandırılmaktadır.

4.1.1. Kişisel Gelir Vergisi

Norveç’te kişisel gelir vergisi bireylerden toplanan bir vergidir ve vergi oranı emekli 
aylıkları, faiz ve temettüler gibi farklı gelir kaynaklarına uygulanır. Kişisel gelir 
vergisinde elde edilen kazanç Norveç Hükümeti açısından önemli bir kaynaktır. 
2020 yılı itibariyle kişisel gelir vergisinin genel oranı % 38.20’dir (Trading Eco-
nomics, 2020e). Norveç’te ikamet eden veya daimi olarak ikamet eden tüm birey-
ler, dünya genelindeki gelirleri üzerinden Norveç gelir vergisine tabidir. Norveç’te 
ikamet etmeyenler yani yerleşik olmayanlar ise Norveç’teki gerçek ve kişisel mülk-
lerden elde edilen gelir ve Norveç şirketlerinin yönetici ücretleri üzerinden ver-
gilendirilir. Buna ek olarak, Norveç’te geçici olarak bulunan ve istihdam büroları 
tarafından Norveç’e gönderilen kişiler de dahil olmak üzere, Norveç’te özel veya 
kamu istihdamıyla gerçekleştirilen kişisel hizmetlerden elde edilen gelir vergiye ta-
bidir (Deloitte, 2019). Görüldüğü üzere Norveç’te de vergilendirme konusunda 
yerleşik olma özelliği önemlidir. Kişiler, Norveç’te 12 aylık bir süre boyunca 183 
günü veya 36 aylık bir süre boyunca 270 günü aşan bir süre daimi olarak ikamet 
ediyorlarsa Norveç’te daimi ikamet eden (yerleşik) olarak kabul edilir (Deloitte, 
2020c, s. 3). 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, Norveç mevzuatı “yerleşik” keli-
mesini yasal bir zemine oturmuştur (KPMG, 2019b). Ayrıca 1 Ocak 2019 ta-
rihinden itibaren geçerli olmak üzere Norveç vergi yetkilileri, geçici olarak Nor-
veç’te bulunan kişiler için “Kazanırken Öde (Pay As You Earn – PAYE) prensibine 
dayanan bir kaynak vergi sistemi yani gelir vergisini kaynağında kesme sistemini 
başlatmış oldular. PAYE sistemi sabit bir vergi oranı sistemidir. Buna ek olarak 
2019 yılı için 617.500 NOK eşiğinin altında geliri olan kişilerde bu sistemi ter-
cih edebilir. Bu eşik aşılırsa, kişi ‘Olağan Vergilendirme’ altında (vergilendirilebilir 
gelire karşı vergi indiriminin talep edilebileceği ve vergi beyannamelerinin verile-
bileceği) aşamalı bir vergi oranı sistemine başvurmalıdır. Kişi PAYE’ den normal 
vergilendirmeye geçiş yapabilir, ancak bireyin normal vergilendirmeden PAYE ‘ye 
geçmesi mümkün değildir. Genel olarak, PAYE daha yüksek gelire sahip bireyler 
açısından daha düşük vergiye yol açmaktadır. Vergide kalmanın yararlı olup ol-
madığını incelerken, bireyin gelir düzeyini ve Norveç’te planlanan zamanını dik-
kate almak önemlidir. PAYE programına göre, bir kişinin çalışmasından elde ettiği 
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gelir % 25 oranında vergilendirilir. Ancak bu kişi Norveç sosyal güvenlik prog-
ramının bir üyesi değilse elde edilen gelirin vergilendirilmesi %16,8’e düşer. İş-
veren, vergiyi doğrudan çalışanın maaşından keser ve çalışan maaşını aldığında 
vergisi ödenmiş olur (PWC, 2019; KPMG, 2019b). Tablo 12’de Norveç’in kişi-
sel gelir vergisi gelirleri, bu verginin toplam vergi gelirleri ve GSYİH içerisindeki 
payları gösterilmektedir. 1990 yılında Norveç para birimi ile 79,1 Milyar NOK 
olan gelir vergisi 2017 yılında artış göstermiş ve 339,1 Milyar NOK olmuştur. 
Danimarka ve İsveç gibi Norveç vergi sisteminde de toplam vergi gelirleri içeri-
sinde en yüksek pay doğrudan vergiler üzerinde olmakta, özellikle de gelir üze-
rinden alınan kişisel gelir vergisi üzerinde olmaktadır. 

Tablo 12: Norveç Kişisel Gelir Vergisi

Yıllar
Kişisel Gelir

(Milyar NOK)

GSYİH 
İçerisindeki 

Payı (%)

Toplam Vergi Gelirleri 
İçerisindeki Payı (%)

1990 79,1 10,5 26,2

2000 152,0 10,1 24,1

2010 256,5 9,9 23,6

2015 335,2 10,8 28,0

2016 332,8 10,7 27,6

2017 339,1 10,3 26,5

Kaynak: OECD, 2019b, s. 67-68; OECD, 2019b, s. 133; OECD, 2018a, s. 68-69; OECD, 
2018a, s. 136.

4.1.2. Kurumlar Vergisi

Norveç kurumlar vergisinde kişisel gelir vergisinde olduğu gibi vergilendirme açı-
sından yerleşik olma özelliği önemlidir. Genel olarak, yerleşik şirketler dünya ça-
pında elde edilen gelir üzerinden kurumlar vergisine tabi olurken; yerleşik olmayan 
şirketler ise ülke içindeki ticari faaliyetlerinden doğan gelirler üzerinden kurumlar 
vergisine tabi olmaktadırlar. Bir şirket Norveç şirket hukukuna göre yasal olarak 
kurulmuşsa veya etkin yönetimi Norveç’te yapılıyorsa, o şirket artık ülkede vergi 
mükellefi olarak kabul edilmektedir (EY Tax Service, 2019b, 1216). Norveç’te ku-
rumlar vergisi oranı 1992 yılından 2014 yılına kadar % 28 olarak uygulanmış ve 
2014 yılında bu oran % 27’e düşmüştür. 2017 ve 2018 yıllarında ise Norveç’te ku-
rumlar vergisi oranı % 23 olarak uygulanmıştır. 2019 yılında ise kurumlar vergisi 
oranının % 22 olması önerilmiştir (Syverud, 2015, s. 62; Deloitte, 2018). 2020 
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yılında da Norveç kurumlar vergisi oranı % 22’dir. Finansal faaliyetlerde bulu-
nan şirketler ise genellikle% 25 oranında kurumlar vergisine tabidirler. Kurum-
lar vergisinden elde edilen gelirler Norveç Hükümeti açısından önemli bir gelir 
kaynağı olmaktadır (EY Tax Service, 2019b, 1217; Trading Economics, 2020f). 
Norveç’te yerleşik bir limited şirket tarafından başka bir Norveç limited şirketin-
den veya Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) yerleşik bir limited şirketten alınan 
temettüler % 97 oranında vergiden muaf olmaktadır. % 97’den geriye kalan% 
3’lük kısım ise % 22 olan standart normal kurumlar vergisi oranında vergilendi-
rilmektedir (Deloitte, 2020c, s. 2). Tablo 13’de Norveç’in kurumlar vergisi gelir-
leri, bu gelirlerin toplam vergi gelirleri ve GSYİH içerisindeki payları verilmek-
tedir. 1990 yılından sonra ülkede kurumlar vergisi kazançları düzenli olmasa da 
artış göstermektedir. Kurumlar vergisi de kişisel gelir vergisi toplam vergi gelirleri 
içerisinde yüksek paya sahip olmaktadır. Norveç vergi sisteminde yer alan kişisel 
gelir vergisi ve kurumlar vergisi ülkenin önemli gelir kaynaklarıdır.

Tablo 13: Norveç Kurumlar Vergisi

Yıllar
Kurumlar Vergisi 

(Milyar NOK)
GSYİH İçerisindeki 

Payı (%)
Toplam Vergi 

Gelirleri 
İçerisindeki Payı 

(%)

1990 27,2 3,6 9,0 

2000 132,2 8,8 20,9

2010 255,5 9,9 23,5

2015 140,2 4,5 11,7

2016 125,4 4,0 10,4

2017 160,6 4,9 12,5

Kaynak: OECD, 2019b, s. 67-68; OECD, 2019b, s. 133; OECD, 2018a, s. 68-69; OECD, 
2018a, s. 136.

4.1.3. Sosyal Güvenlik Vergisi

Norveç’te sosyal güvenlik vergisi hem işverene hem de çalışana uygulanan işgücü 
geliriyle ilgili bir vergidir. Sosyal güvenlik vergisinden elde edilen gelirler, Sos-
yal güvenlik vergisi İsveç’te olduğu gibi Norveç’te de önemli bir gelir kaynağı ol-
maktadır. Norveç’te ikamet eden veya çalışan bir kişi, Ulusal Sigorta Programı 
(NI-programı) kapsamında zorunlu sigortalı “üye” dir. NI planı, üyelerinin, üye 
işverenlerinin ve Norveç devletinin katkılarıyla finanse edilmektedir. Parlamento 
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katkı oranlarını yıllık olarak belirler. Çalışanın katkısı, istihdamdan elde edi-
len brüt gelirin% 8,2’sidir. İşveren için genel oran brüt kazanç üzerinden yüzde 
14,1’dir. Ülkede sosyal güvenlik vergi oranı 2020 yılı için toplamda % 22,3’dür. 
Ülkede işverenin katkısı bölgesel olarak farklılaştırılmakta ve %0 ile %14,1 ara-
sında değişmektedir. Serbest meslekten elde edilen gelir ve ortaklar tarafından ya-
pılan işlerin karşılığı için belirli oranlar (maksimum% 11,4) geçerlidir. Diğer ki-
şisel gelir türleri için katkı (örneğin, emekli aylıkları) % 5,1’dir (KPMG, 2019b; 
Deloitte, 2020c). Tablo 14’te, Norveç sosyal sigorta vergisi, bu verginin GSYİH 
ve toplam vergi gelirleri içerisindeki payları gösterilmektedir. Tablodan da görül-
düğü gibi ülkede sosyal sigorta vergisinde daima bir artış olmaktadır. Sosyal si-
gorta vergisinin vergi gelirleri içerisindeki payı da %20’nin üzerinde görülmekte-
dir. Norveç vergi sisteminde sosyal sigorta vergi sistemi önemli bir paya sahiptir. 

Tablo 14: Norveç Sosyal Sigorta Vergisi

Yıllar
Sosyal Sigorta 

Vergisi 
(Milyar NOK)

GSYİH İçerisindeki 
Payı 
(%)

Toplam Vergi 
Gelirleri 

İçerisindeki Payı 
(%)

1990 79,4 10,6 26,3

2000 132,2 8,8 20,9

2010 243,0 9,4 22,4

2015 325,6 10,4 27,2

2016 331,4 10,6 27,4

2017 341,6 10,3 26,6

Kaynak: OECD, 2019b, s. 69; OECD, 2019b, s. 133; OECD, 2018a, s. 70; OECD, 2018a, 
s. 136.

4.2. Servet Üzerinden Alınan Vergiler

Norveç’te servet üzerinden alınan vergiler net servet vergisi, veraset ve intikal ver-
gisi ve emlak vergisidir. Ancak Norveç veraset ve intikal vergisini kaldırmıştır. 
Öncelikle net servet vergisi ve emlak vergisi açıklanacaktır, daha sonra uygula-
madan kaldırılan veraset ve intikal vergisinin daha önce nasıl uygulandığına dair 
bilgiler verilecektir.
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4.2.1. Net Servet Vergisi

Norveç net servet vergisi hem bireylere hem de şirketlere uygulanan bir vergi tü-
rüdür. Bireyler, % 0.85’lik sabit bir oranda 1.50 milyon NOK’ u aşan sermaye 
üzerinde net servet vergisine tabi olmaktadırlar (Deloitte, 2020c, s. 7). Tasarruf 
bankaları, kooperatifler, bireysel finans kurumları, ipotek kredi birlikleri gibi bazı 
kurumsal birlikler ve şirketler de devlete % 0,15 oranında net servet vergisi öde-
mektedirler. Bir kurum için net servet vergisi oranı 2020 mali yılı için maksimum 
% 0,85 olmaktadır (PWC, 2020d).

4.2.2. Emlak Vergisi

Belediye yetkilileri gayrimenkulün kullanımı / işgali üzerinden vergi almaktadır-
lar. Bu nedenle emlak vergisinin getirilmesi münferit belediyelerin takdirine bıra-
kılmıştır. Emlak vergisinden elde edilen tüm gelir belediyeye kalmaktadır. Emlak 
vergisi oranları, her 10 yılda bir emlak değerlemesi yapılarak tespit edilmesi ge-
reken değerleme esasına göre yüzde 0,02 ila 0,07 arasında olmalıdır. Belediyeler 
mülklere değer verirken bir azaltma faktörü uygulamayı seçebilirler. Evler ve tatil 
amaçlı mülklerde, değerleme esasını azaltmak amacıyla vergiden muaf bir öde-
nek de kullanılabilir. Hidroelektrik santrallerinde emlak vergisi durumunda özel 
değerleme kuralları uygulanmakta; bunlar minimum ve maksimum sınırlara tabi 
olarak üretilen şeyin değerine dayanmaktadır (Deloitte, 2020c, s. 7; Royal Mi-
nistry of Finance 2017, s. 12). Hidroelektrik santralleri, hidroelektrik santralinin 
aktif değeri üzerinden % 4,5 sermaye faizi kullanarak emlak vergisi ödemek zo-
rundadır. Ancak, emlak vergisinin hesaplanmasının temeli, son yedi yıl için sant-
ral ortalama üretiminin kWh’si başına 0.95 NOK - 2.74 NOK aralığında olma-
lıdır. Üretim ekipmanı ve üretim tesisleri, yedi yıllık bir geçiş dönemi ile 2019 
yılından itibaren emlak vergisinden muaf tutulacaklardır. Özel konutlar ve tatil 
mülklerinde emlak vergisi için maksimum oran % 0,5’tir (PWC, 2020d). Tablo 
15, Norveç emlak vergisi gelirlerini ve bu verginin GSYİH ve toplam vergi ge-
lirleri içerisindeki payını göstermektedir. Emlak gelirleri genel olarak artış göster-
diği tablodan anlaşılmaktadır. Ancak bu vergi gelirinin hem GSYİH da hem de 
toplam vergi gelirleri içerisinde payı oldukça düşüktür. Norveç hükümeti açısın-
dan emlak vergisi gelirleri, gelir üzerinden alınan vergilere ya da KDV’ye kıyasla 
çok önemli bir kaynak olmamaktadır. 



VERGI SISTEMLERI: SEÇILMIŞ ÜLKE ÖRNEKLERI

Ahmet Tekin, Ersin Nail Sağdıç

307

Tablo 15: Norveç Emlak Vergisi

Yıllar
Vergi Geliri

(Milyar NOK)
GSYİH İçerisindeki

Payı (%)

Toplam Vergi 
Gelirleri

İçerisindeki Payı 
(%)

1990 1,9 1,2 2,9

2000 14,0 1,0 2,3

2010 39,0 1,2 2,8

2015 35,6 1,1 3,0

2016 63,3 1,3 3,2

2017 67,8 1,3 3,3

Kaynak: OECD, 2019b, s. 71; OECD, 2019b, s. 145; OECD, 2018a, s. 72; OECD, 2018a, 
s. 146.

4.2.3. Veraset ve İntikal Vergisi

Prensip olarak, tüm miraslar veraset ve intikal vergisine tabidir. 2012 yılında, 
470.000 NOK’ a kadar olan veraset ve intikaller miras vergisinden muaf tutul-
muştur. Bağış yapanın çocuklarına ve üvey çocukları da dahil olmak üzere ko-
ruyucu çocukları ve ebeveynleri için bırakılan toplam miras 470.000 NOK ile 
800.000 NOK arasında ise vergi oranı % 6 olarak belirlenmişti. Bırakılan toplam 
miras 800.000 NOK’ u aşan miktarlarda ise vergi oranı yüzde 10 olarak belirlen-
mişti. Ayrıca eşlere ve birlikte yaşayanlara bırakılan miras ve hediyeler vergilendi-
rilemezdi (Royal Ministry of Finance 2017, s. 12). 1 Ocak 2014 tarihinden iti-
baren geçerli olmak üzere veraset ve intikal vergisi kaldırılmıştır (Deloitte, 2016).

4.3. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler 

Harcamalar üzerinden alınan vergiler ya da satış vergileri olarak da nitelendiri-
len vergiler mal ve hizmetler üzerinden alınan dolaylı vergilerdir. Norveç’te sa-
tış vergileri içerisine dahil olan vergiler ise katma değer vergisi (KDV) ve özel tü-
ketim vergileridir. 

4.3.1. Katma Değer Vergisi (KDV)

Bu vergi devlet için gelir elde etmeyi amaçlayan, yurtiçi mal ve hizmetlerin tüke-
timine ilişkin genel bir vergidir. Katma değer vergisi, katma değer vergisine tabi 
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mal ve hizmetleri satan işletmeler tarafından tahsil edilir ve ödenir. KDV, dağı-
tım zincirindeki her seviyede tahsil edilir. KDV toplayan ve ödeyen işletmeler, 
girdilerinden vergi indirimi almaya hak kazanır ve kendi satışlarında KDV tah-
sil etmek zorunda kalır. 2020 yılı itibariyle Norveç’te standart KDV oranı % 25’ 
dir. Mevcut katma değer vergisi, ana kural olarak, tüketime ilişkin genel bir vergi 
olmasına rağmen, çeşitli istisnalara ve indirimli oranlara tabidir. Norveç’te, gıda 
maddeleri azaltılmış bir oranda % 15 oranında uygulanırken yolcu taşımacılığı, 
otel konaklama, sinema biletleri ve müzelere, eğlence parklarına ve spor etkinlik-
lerine giriş için % 12 oranında azaltılmış bir oran uygulanmaktadır. Bazı mal ve 
hizmetler, girdiler üzerinde katma değer vergisinin tam olarak düşülmesini ifade 
eden sıfır satış derecelendirme yoluyla muaf tutulurken, satışlarda katma değer 
vergisi alınmamaktadır. Finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve öğretim dahil ol-
mak üzere bir dizi hizmet KDV sisteminin kapsamı dışında kalmaktadır. Katma 
değer vergisi sistemi dışındaki işyerlerine, kendileri tarafından tedarik edilen mal 
ve hizmetlere KDV konusunda kesinti yapılmamaktadır (Royal Ministry of Fi-
nance 2017, s.13-14; Deloitte, 2020c, s. 6). Norveç KDV oranı OECD ortala-
masının üstünde olup KDV’den elde edilen gelirler Norveç hükümeti için önemli 
bir gelir kaynağı olmaktadır (TradingEconomics, 2020g). Tablo 16’da Norveç’te 
KDV’den elde edilen vergi gelirleri ve KDV’nin GSYİH ve toplam vergi gelirleri 
içerisindeki payı gösterilmektedir. 2000 yılından sonra Norveç KDV geliri artış 
göstermektedir. GSYİH içerisindeki payı ve toplam vergi gelirleri içerisindeki pay-
ları ise düzenli olmasa da artış göstermektedir.

Tablo 16: Norveç Katma Değer Vergisi

Yıllar
Vergi Geliri

(Milyar NOK)
GSYİH İçerisindeki

Payı (%)

Toplam Vergi 
Gelirleri

İçerisindeki Payı 
(%)

1990 56,7 7,6 18,8

2000 12,2 8,2 19,7

2010 201,2 7,8 18,5

2015 255,2 8,2 21,3

2016 269,2 8,6 22,3

2017 282,8 8,6 22,1

Kaynak: OECD, 2019b, s. 73; OECD, 2019b, s. 132; OECD, 2018a, s. 74; OECD, 2018a, 
s. 134.
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4.3.2. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

ÖTV, devlet harcamalarını finanse etmeyi amaçlamakta, ancak aynı zamanda 
çevre açısından zararlı ya da sağlığa zararlı ürünlerin kullanımının sosyal maliyet-
lerini fiyatlandırma aracı olarak da kullanılmaktadır. Belirli ürünler üzerindeki 
tüketim vergileri, tüketim üzerindeki genel vergilerin aksine tüketimi, vergilen-
dirilmiş ürünlerden uzaklaştıracaktır. Dolayısıyla, tüketim vergisi, sağlığa zararlı 
ya da tehlikeli olan ürünlerin kullanımıyla ilişkili sosyal maliyetleri azaltmak için 
uygun politika aracı olarak kabul edilmektedir (Royal Ministry of Finance 2017, 
s. 14). Özel tüketim vergileri, petrol ürünleri, alkollü – alkolsüz içecekler, tütün, 
çikolata, şeker, şeker benzeri ürünlerin ithalatında ve yurt içi üretimi üzerinden 
hesaplanmakta ayrıca Norveç’te elektrik satışı ve uçuş yolcuları için de ÖTV uy-
gulanmaktadır (PWC, 2020d).

4.4. Diğer Vergiler

Norveç vergi sisteminde yer alan diğer vergileri gümrük vergisi, damga vergisi ve 
çevre vergisi olarak sınıflandırmak mümkündür. 

4.4.1. Gümrük Vergisi

Gümrük vergisi, yerli üreticilerin yurt dışından gelen rekabete karşı korunması 
amacını taşımaktadır. İthalat vergileri normalde tüketiciler için daha pahalı mal-
lar ve işletmeler için daha yüksek üretim maliyetleri ile sonuçlanır. Dahası, güm-
rük vergileri ticaretin kapsamını azaltır ve farklı ülkelerin mal ve hizmet üreti-
minde göreceli avantajlarını tam olarak kullanmasını önler. Mal ve hizmet ticareti, 
Norveç’in rekabet avantajlarını kullanmasını mümkün kılmıştır. Bugün Norveç, 
üretilen mallar için en az gümrük korumasına sahip dünya ülkelerinden biridir. 
Giysiler ve diğer bazı tekstil ürünleri de Norveç’e ithal edildikten sonra gümrük 
vergilerine tabidir, ancak Serbest Ticaret Anlaşmaları ve gelişmekte olan ülkeler 
için Genel Tercihler Sistemi ile yapılan ithalatlar gümrük vergisinden muaftır. Ta-
rımsal malların gümrük koruması Norveç tarım politikasının önemli bir parçası-
dır. İthalat koruması, tarımsal anlaşmada belirtilen ilkelerde Norveç tarım ürün-
lerinin ticaretinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Gümrük koruması, Norveç 
tarımına verilen genel desteğin önemli bir parçasıdır. Tarımsal mallar için güm-
rük vergisi oranları, koruma ihtiyacına bağlı olarak önemli ölçüde değişmektedir. 
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Norveç’te tarımsal ürünler, kıyafetler ve tekstil ürünlerinden başka ürünlerde güm-
rük vergisi yoktur (Royal Ministry of Finance 2017, s. 16-17, PWC, 2020d).

4.4.2. Damga Vergisi

Norveç’te taşınmazın mülkiyet değişikliğinin tescili için vergi alınır. Bu vergi, pi-
yasa değerinin % 2,5’i oranında hesaplanır (PWC, 2020d).

4.4.3. Çevre Vergileri

Norveç’te çevre vergileri 1990’ların başına kadar yaygın bir vergi türü olmamış an-
cak 1990’dan sonra daha çok uygulanmaya başlanmıştır. Bu vergiler, piyasa fiyat-
larının çevresel olarak zararlı faaliyetlerin sosyal maliyetlerini büyük ölçüde değiş-
tirmesini sağlamaktadır. Bu durum çevresel olarak zararlı faaliyetlerin azaltılmasına 
yardımcı etmektedir. Bu yönüyle düşünüldüğünde çevre vergilerinin kullanımı, 
kirleten öder ilkesi ile tutarlı görülmektedir. Bu ilke, çevresel malları kullananla-
rın, çevreye zararlı faaliyetlerinin topluma getirdiği maliyetleri de ödemesi gerek-
tiği anlamına gelmektedir. Özellikle yakıtlar ve motorlu taşıtlar üzerindeki vergi-
ler, çevre vergilerinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır (Ministry of Finance, 
2014, s. 16-17). Norveç’te çevre vergisi gelirlerinin GSYİH içerisindeki payına 
bakıldığında 34 OECD ülke arasında en yüksek 19. ülke olmaktadır. Norveç’te, 
enerji üzerindeki vergiler ise 39 ülke arasında ortalama % 70’e karşılık gelmekte, 
çevre ile ilgili toplam vergi gelirlerinin ise % 55’ini temsil etmektedir (OECD, 
2015). Norveç’te 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle çevreyi korumak ve enerji kul-
lanımın düzenlemek amacıyla motor yakıtında yol kullanım vergisi, yağlama yağı 
vergisi, sıvı ve gaz halinde fosil yakıtlara uygulanan ton başına CO2 başına 500 
NOK (yaklaşık 54 EUR) nominal vergi oranına sahip mineral ürünlere ait CO2 
Vergisi, kıta sahanlığında petrol faaliyetlerinde CO2 emisyonu vergisi, Elektrik 
Vergisi gibi temel vergiler getirilmiştir ( OECD, 2019).

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Vergilendirme ülkeler açısından ekonomik ve sosyal gelişimin önemli bir bileşeni 
olmaktadır. İyi işleyen vergi sistemleri olmadan, hükümetler alt yapı ve temel sos-
yal hizmetler gibi hizmetleri yapamazlar. Bu nedenle de birçok ülke vergi sistem-
lerinin daha iyi olması için vergi reformlarına odaklanmaktadır (Bunescu, 2015, 
s. 47). Ülkeler vergi reformlarını yapmadan önce vergi sistemleri konusunda öncü 
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olan ülkelerin vergi sistemleri modellerini göz önünde tutarak vergi reformları yap-
mayı tercih etmektedirler. Bu bağlamda düşünüldüğünde güçlü ekonomik-mali 
göstergelere, siyasi istikrara sahip ve yaşam standardı yüksek (Armağan ve Dik-
men, 2015, s. 68) olan İskandinav ülke modeli ülkenin hem ekonomik hem de 
sosyal özgürlüğe sahip olmasında temel göstergeler olmaktadır. Danimarka, İs-
veç ve Norveç ülkelerinin uyguladıkları vergi politikalarındaki başarı, bu ülkele-
rin gelir üzerinden alınan vergilere yani dolaysız vergilere daha fazla önem ver-
melerinden kaynaklanmaktadır. Bu ülkelerin gelir ve kurumlar vergisi oranlarına 
bakıldığında birçok ülkelerin ve ülke gruplarının üstünde bir vergi oranı uygu-
ladıkları görülmektedir. Bu durum bu ülkelerin hem ekonomi politikalarında 
hem de sosyal güvenlik uygulamalarında birçok ülkenin çok daha ilerisinde ol-
duğunu göstermektedir.

Danimarka, İsveç ve Norveç’ in 1990 yılından önce ekonomileri ve buna bağlı 
olarak vergi uygulamaları çok kötü durumdaydı. 1990 sonrasında ilk olarak Da-
nimarka daha sonra İsveç ve Norveç vergi reformlarını da içeren birçok reform 
uygulamış ve bu reform sonucunda kendilerine has bir refah devleti modeli oluş-
turmuşlardır. Literatürde de bu model “İskandinav Modeli (Nordik Model)”o-
larak kabul görmüştür. Bu modele göre İskandinav ülkelerde sosyal refahı arttır-
mak için sosyal güvenlik vergilerinin payının arttırılması hedeflenmiştir. Bu model 
sayesinde İskandinav ülkeleri ekonomik mali ve yasal konularda birçok OECD 
ve AB ülkeleri arasında ileri düzeydedir. İskandinav ülkelerinde istihdam oran-
ları yüksek, işsizlik düzeyleri ise düşük olmaktadır. Bu ülkelerde düşük enflasyon 
oranları ve istikrarlı bir ekonomik büyüme görülmektedir. Kişi başına düşen ge-
lirleri de OECD ve AB ülke ortalamalarının üstünde olmaktadır. Bu nedenle de 
İskandinav modeli, günümüzde birçok ülke tarafından uygulanmaya çalışılmak-
tadır. İskandinav ülkeleri vergi reformu olarak “İkili Gelir Vergi Sistemi” olarak 
bilinen ve emek ve sermaye gelirlerini ayrı ayrı vergilendiren bir sistem uygula-
maya başlamıştır. Konu bütünlüğü sağlanması açısından incelenen ülkelerin vergi 
sistemleri gelir üzerinden, harcamalar üzerinden, servet üzerinden alınan vergiler 
ve diğer vergiler olarak incelenmektedir. Danimarka, İsveç ve Norveç ülkeleri bir-
birleriyle kıyaslandığında Gelir üzerinden alınan vergiler açısından bakıldığında 
en yüksek gelir vergisi oranına sahip olan ülke İsveç (%57, 20) olmaktadır. Nor-
veç ise % 38.20’lik bir oranla üç ülke arasında gelir vergisi oranı en düşük ülke 
konumundadır. Bu ülkelerde vergilendirme yerleşik olma/ikamet ilkesine dayan-
maktadır. Ülkede yerleşik olanlar dünya genelinde elde ettikleri tüm gelirler üze-
rinden vergi vermek zorunda iken, yerleşik olmayanlar ise sadece o ülkede elde 
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edilen kazanç üzerinden vergi vermek zorundadırlar. İncelenen ülkelerin vergi ge-
lirlerinin GSYİH’ ya oranına bakıldığında ise OECD ortalamasının üstünde bir 
vergi gelir payına sahip oldukları görülmektedir. Bu durum, ülkelerin vergi uy-
gulamalarında çok başarılı olduğunu göstermektedir. 
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Abstract

The main task of states is to supply the needs of the society that institute them. 
Public financing is also needed to supply social needs. Among the public finance 
sources, the most important source is tax revenues. Because tax revenues are im-
portant among public finance sources, each country designs tax systems. Tax sys-
tems differ according to many factors, especially the economic development levels 
of countries. For this reason, it is important to design the most ideal tax system of 
the countries by examining the tax systems of different countries. From this point 
of view, it is aimed to examine the Italian tax system in the study. Since Italy is a 
member of the European Union, the tax system was mostly revised according to 
the union partnership agreement. However, there are also specific tax practices 
within Italy. Compared to the European Union, the taxes included in the Italian 
tax system seem to follow a similar course, but in some tax types, it is observed 
that they are below the average of the union in some tax types and below the av-
erage of the union in some tax types. In Italy, the taxation and collection author-
ity mostly belong to the central government, but are also carried out by local ad-
ministrations. This situation can be interpreted as a high tax burden in Italy. As 
a matter of fact, when we look at the share of tax revenues in GDP, it is seen 
that Italy has a higher rate compared to both the European Union and OECD.

Keywords: Tax Systems, Taxation, The Italian Tax System.  

1. GİRİŞ

Güney Avrupa üzerinde yer alan ve bir akdeniz ülkesi olan İtalya, dünya gene-
linde 2018 yılı itibariyle GSYH sıralamasında sekizinci sırada yer almaktadır. Bu 
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da aslında İtalya’nın dünya ekonomileri içerisindeki yerinin önemini göstermekte-
dir. Ekonomik yapısının ağırlıklı olarak hizmet ve üretim sektörüne dayandığı gö-
rülen İtalya’nın bölgesel olarak gelişmişlik açısından farklılaştığını söylemek müm-
kündür. GSYH’den payın çoğunu kuzey kesim alırken, güney kesim ise daha az 
pay almaktadır. Bu durum güney kesimi kuzey kesime göre daha az gelişmiş hale 
getirmektedir. İtalya’nın dünya GSYH sıralamasındaki yerine istinaden genel eko-
nomik göstergelerinin incelenmesi önem arz etmektedir. Tablo 1’de İtalya’nın ge-
nel ekonomik göstergeleri yer almaktadır.

Tablo 1: İtalya Genel Ekonomik Durumu (2007 – 2018)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GSYH (Trilyon $) 2.210 2.399 2.191 2.134 2.292 2.087 2.141 2.159 1.836 1.876 1.957 2.084

Kişi Başına Düşen 
Gelir ($)

37.822 40.778 37.079 36.000 38.599 35.053 35.549 35.518 30.230 30.936 32.326 34.488

GSYH Büyüme 
Hızı (%)

1.49 -0.96 -5.28 1.71 0.71 -2.98 -1.84 -0.01 0.78 1.28 1.72 0.77

Enflasyon Oranı 
(%)

1.83 3.35 0.78 1.53 2.78 3.04 1.22 0.24 0.04 -0.09 1.23 1.14

İşsizlik (%) 6.08 6.72 7.75 8.36 8.36 10.66 12.15 12.68 11.90 11.69 11.21 10.61

İhracat (Milyar $) 604.759 644.399 490.820 535.085 615.914 592.297 613.128 628.499 545.555 550.132 603.574 655.447

İthalat (Milyar $) 612.260 662.807 504.415 574.737 648.016 569.260 561.760 565.980 490.225 488.452 545.247 603.369

Dış Ticaret 
Dengesi (Milyar $)

-7.501 -18.408 -13.595 -39.652 -32.102 23.037 51.368 62.519 55.330 61.680 58.327 52.078

Dış Borç (Trilyon 
€)

1.677 1.738 1.839 1.920 1.973 2.055 2.136 2.203 2.239 2.286 2.330 2.381

Kaynak: Eurostat, 2020.

Tablo 1’de yer alan ekonomik göstergelere göre 2008 yılında yaşanan küresel fi-
nansal krizin tüm ülkeleri etkilediği gibi İtalya’yı da etkilediği görülmektedir. 
GSYH’ye bakıldığında 2009 ve 2010 yıllarında düşüş yaşanmasına rağmen kri-
zin etkilerinin azalmaya başlamasıyla birlikte yeniden bir toparlanma sürecinin 
yaşandığı görülmektedir. 2018 yılına gelindiğinde ise İtalya, dünya ülkeleri ara-
sında büyüklük açısından sekizinci sırada yerini almıştır (Dünya Bankası, 2020). 
GSYH büyüme hızına baklıdığında ise aslında İtalyan ekonomisinde önemli de-
recede büyüme görülmemekle birlikte incelenen 12 yıllık süreçte ortalama %0.2 
oranında küçüldüğünü söylemek mümkündür. Kişi başına düşen gelir, enflasyon 
ve işsizlik gibi makroekonomik göstergelere bakıldığında yine aynı şekilde 2008 
yılında yaşanan krizin etkileri görülmektedir. Dış ticaret dengesine bakıldığında 
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ise kriz döneminde açığın arttığı ve krizin etkilerinin azaldığı dönemlerden gü-
nümüze dış ticaret fazlasının verildiği görülmektedir. İtalya’nın dış borcunun ise 
yıllar itibariyle arttığı (ortalama %3.2) görülmektedir. Artan dış borcun kapatıl-
masında kamusal finansman yöntemlerinin önemli olduğu bir gerçektir. Bu fi-
nansman yöntemleri arasında şüphesiz en önemlisi vergilerdir. Bu kapsamda İtal-
ya’nın genel vergi yapısı ve vergi gelirlerinin toplam bütçe gelirleri içerisindeki 
payı Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2: Toplam Bütçe Gelirleri İçerisinde Vergi Gelirlerinin Payı (Milyar $)
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Gelir 906 946 941 953 991 1,035 1,052 1,054 1,071 1,127 1,170 1,195

Toplam Vergi Geliri 671 681 662 672 687 709 707 705 709 715 728 739

Diğer Gelirler 235 265 279 281 305 327 345 349 362 412 442 456

Toplam Bütçe Gelirleri İçerisindeki Paylar (%)

Toplam Gelir 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Toplam Vergi Geliri 74.08 72.01 70.35 70.50 69.27 68.45 67.19 66.90 66.18 63.43 62.21 61.82

Diğer Gelirler 25.92 27.99 29.65 29.50 30.73 31.55 32.81 33.10 33.82 36.57 37.79 38.18

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)

Tablo 2’de yer alan verilere göre İtalya’da toplam kamu gelirleri 2007 – 2018 dö-
nemi arasında bir artış göstermekle birlikte, bu artış ortalama %2.6 oranında-
dır. Toplam gelirdeki artışa bağlı olarak vergi gelirlerinde de artış görülmektedir. 
Vergi gelirlerindeki artış ortalama %0.9’dur. Toplam gelirler içerisinde yer alan 
diğer gelirlerde yaşanan ortalama artış ise %6.3’tür. Toplam vergi gelirlerindeki 
ve diğer gelirlerdeki ortalama artışlardaki farklılık toplam bütçe gelirleri içerisin-
deki paylara bakıldığında anlamlılık kazanmaktadır. Toplam bütçe gelirleri içeri-
sinde vergi gelirlerinin payı yıllar itibariyle düşerken, diğer gelirlerin payı ise art-
mıştır. Ancak sonuç itibariyle hala vergi gelirlerinin payı diğer gelirlere oranla 
önemli derecede yüksektir. 

İtalyan vergi sistemine bakıldığında Avrupa Birliği (AB) üyesi olması nedeniyle 
birlik programlarına gerek dolaylı gerekse dolaysız vergiler açısından uyum sağ-
lanmaktadır. Bu nedenle İtalya’da alınan vergilerin GSYH içindeki paylarının hem 
AB hem de OECD ile vergi türleri açısından karşılaştırmasının yapılması önem 
arz etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan Tablo 3 aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 3: İtalya Vergi Yapısı ile AB ve OECD Ortalamalarının Karşılaştırılması 
(2007 – 2018)

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Vergi Gelirlerinin GSYH İçindeki Payı

İtalya 41.7 41.7 42.1 41.9 41.9 43.9 44.1 43.5 42.9 42.3 42.1 42.1

OECD 33.6 32.9 32.2 32.3 32.6 33.1 33.4 33.6 33.7 34.4 34.2 34.3

AB 39.9 39.4 39 38.9 39.3 40.3 40.8 40.8 40.6 40.7 40.9 41

Kişisel Gelir Vergisinin GSYH İçindeki Payı

İtalya 10.7 11.2 11.2 11.3 11 11.6 11.6 11.2 11.2 10.9 10.8 10.8

OECD 8.2 8.1 7.8 7.6 7.7 7.9 8 8.2 8.3 8.2 8.3 8.3

AB 8.8 9 8.9 8.7 8.8 9.2 9.4 9.5 9.4 9.3 9.4 9.6

Kurumlar Vergisinin GSYH İçindeki Payı

İtalya 3.1 2.9 2.4 2.3 2.2 2.4 2.6 2.2 2 2.1 2.1 1.9

OECD 3.6 3.3 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 3 3

AB 3.2 2.8 2.1 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.7 2.7

Sosyal Güvenlik Katkı Paylarının GSYH İçindeki Payı

İtalya 12.5 13 13.2 13 12.9 13.1 13.1 12.9 13 12.8 12.8 13.1

OECD 8.4 8.6 8.9 8.8 8.9 9 9 9 9 9.1 9.1 9.4

AB 13.7 13.9 14.4 14.1 14.2 14.3 14.4 14.4 14.2 14.3 14.3 14.3

KDV’nin GSYH İçindeki Payı

İtalya 5.9 5.7 5.5 6.1 6 6 5.9 6 6.1 6.1 6.2 6.2

OECD 6.5 6.4 6.2 6.5 6.5 6.6 6.6 6.7 6.7 6.8 6.8 6.9

AB 6.9 6.8 6.6 6.8 6.9 6.9 6.9 7 7 7 7.1 7.2

Kaynak: OECD Revenue Statistics (2019)

Toplam vergi gelirlerinin GSYH içindeki payı İtalya’da, hem AB hem de OECD 
ortalamasına göre yüksektir. Yani İtalya’da toplanan vergiler diğer ülkelere nazaran 
GSYH içerisinde daha yüksek paya sahiptir. Kişisel gelir vergisi açısından bakıldı-
ğında, yine aynı şekilde İtalya AB ortalamasının her ne kadar üzerinde olsa da or-
talamaya yakın seyrederken, OECD ortalamasının oldukça üzerindedir. Kurumlar 
vergisi açısından ise OECD ortalamasının daha yüksek olduğu görülürken, İtal-
ya’nın AB ortalamasına paralel şekilde ilerlediği görülmektedir. Bu durumun AB 
ortaklık müktesebatı çerçevesinde üye ülkelerin dolaysız vergi sistemlerinin yakın-
laştırılması uygulamalarından kaynaklandığı söylenebilir. Sosyal güvenlik katkıla-
rında ise İtalya, AB ortalamasının altında olsa da AB ortalamasına paralel görül-
mektedir. Ancak OECD ortalamasına bakıldığında ise hem İtalya hem de AB’ye 
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göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. Son olarak dolaylı vergiler içerisinde 
yer alan Katma Değer Vergisi (KDV) açısından bakıldığında ise, İtalya’da bu ver-
ginin payı hem AB hem de OECD ortalamasına göre düşüktür. İtalya’da dolaysız 
vergilerin dolaylı vergilere göre GSYH içindeki payının AB ve OECD ortalama-
sıyla karşılaştırıldığında yüksek olmasının nedeni, dolaysız vergilerin iç politikayı 
yönlendirici bir araç olarak kullanılması ve bu durumun AB ortaklık sözleşme-
sinde düzenlenmesi özelliğinden kaynaklandığı söylenebilir.

Teoride vergiler genel olarak gelir üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alı-
nan vergiler ve harcamalar üzerinden alınan vergiler olmak üzere üç grupta ince-
lenmektedir (Uluatam, 2009, s. 312-407). İtalyan vergi sisteminde yer alan vergi-
leri bu kapsamda değerlendirecek olursak gelir üzerinden, harcamalar üzerinden, 
servet üzerinden alınan vergiler ve diğer vergiler olmak üzere dört grup altında 
incelemek mümkündür. Bahsedilen gruplar ve içerisinde yer alan vergilerin de-
tayları aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.

2. GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

Gelir, tarih boyunca bireylerin satın alma gücünün en temel göstergelerinden biri 
olarak kabul edilmiştir. Gelirler içerisinde bireylerin her türlü kazançları sayılmak-
tadır. Aşağıda İtalyan vergi sisteminde gelir üzerinden alınan vergilere değinil-
mektedir. İtalya’da geliri konu eden vergiler kişisel gelir vergisi, kurumlar vergisi, 
sosyal güvenlik katkı payları ve stopaj vergisi olmak üzere dörde ayrılmaktadır. 

2.1. Kişisel Gelir Vergisi (IRPEF)

İtalya’da kişisel gelir vergisi uygulaması daha önceden uygulanan çok sayıda ver-
ginin yerine, 1974 yılında uygulanmaya başlamıştır (Bernardi, 2002, ss. 9). İtal-
yan vergi sisteminde kişisel gelir vergisinin vergilendirme dönemi bir takvim yılı 
olarak uygulanmaktadır (İtalya Gelir Vergisi Kanunu, md. 7). İtalya’da bireylerin 
kişisel olarak vergilendirilebilmesi için öncelikle ikametgah ilkesine uygun olması 
gerekmektedir. Buna göre bir bireyin İtalya’da mukim veya yerleşik olması gerek-
mektedir. Mukimlik ise yılda en az 183 gün ikamet ediyor olmayı ifade etmekte-
dir. İtalya’da yerleşik bireyler, İtalya içi ve dışında elde edilen gelirlerinin tamamı 
üzerinden vergilendirilirken, yerleşik olmayan bireyler ise yalnızca İtalya’da elde 
edilen gelirleri üzerinden vergilendirilmektedir. 
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İtalyan vergi sisteminde vergilendirme yetkisi genel olarak merkezi hükümete ait 
olmakla birlikte yerel yönetimler de ek vergiler yükleyebilmektedir. Genel olarak 
gelirin elde edilmesinde altı unsur dikkate alınmaktadır. Bu unsurlar (İtalya Ge-
lir Vergisi Kanunu, md. 6);

• Taşınmaz mallardan sağlanan gelirler,

• Yatırım gelirleri (hisse senedi getirileri ve faiz getirileri…),

• Ücret gelirleri,

• Serbest meslek kazançları,

• Ticari gelirler ve

• Diğer gelirlerden (sermaye kazancı) oluşmaktadır.

Gelir unsurlarından elde edilen gelirler toplanarak vergi matrahına ulaşılmakta ve 
matraha karşılık gelen oranlarda vergi tarhiyatı gerçekleştirilmektedir. İtalyan ge-
lir vergisi sistemi artan oranlı bir yapıya sahiptir. İtalya’da uygulanmakta olan ge-
lir vergisi oranlarına Tablo 4’te yer verilmektedir.

Tablo 4: İtalya Kişisel Gelir Vergisi Oranları

Vergilendirilebilir Gelir (Euro) Vergi Oranı

15.000’e kadar %23

15.001 – 28.000 %27

28.001 – 55.000 %38

55.001 – 75.000 %41

75.001 ve üzeri %43

Sermaye Kazancı %26

Kaynak: Cammeraat ve Crivelli, 2020.

Buna göre İtalya’da kişisel gelir vergisi aşamalı bir yapıya sahip olup 15.000 Euro’ya 
kadar olan gelirler için %23, 75.000 Euro’yu aşan gelirler için %43 oranında ver-
gilendirme yapılmaktadır. Diğer oranlar yukarıdaki kişisel gelir vergisi oranları 
tablosunda verilmiştir. İşçilerin elde etmiş olduğu ücret gelirleri ise genellikle sto-
paj usulü olarak gerçekleşmektedir. Bireylerden aynı zamanda ikmetgahı bulun-
duğu bölgeye bağlı olarak bölgesel vergilendirme de yapılabilmektedir. Ek böl-
gesel vergi, bireyin ikamet ettiği bölgeye bağlı olarak %0.7 ile %3.33 arasında 
değişen oranlarda uygulanmaktadır. Vergi mükellefinin bağlı olduğu belediyeye 
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göre %0 ile %0.8 arasında değişen ilave bir belediye vergisi de uygulanabilmek-
tedir (Ubay, 2013, ss. 69). 

İtalya’da yerleşik kişilere, elde edilen faiz gelirleri üzerinden %26 oranında sabit 
bir vergi uygulanmaktadır. Bu durum, İtalyan hazine bonosu veya benzeri bono 
faizleri için %12.5’tir. %26’lık sabit oran, normal olarak kalifiye olmayan iştirak-
lere ilişkin temettüler ile nitelikli ve niteliksiz iştiraklere ilişkin sermaye kazanç-
ları için de geçerlidir (Deloitte. 2020, ss. 5).

Kişisel gelir vergisi mükellefleri “Modello 730” adı verilen gelir vergisi beyanna-
mesini, ilgili mali yılı izleyen takvim yılının Temmuz aynın 23. gününe kadar dü-
zenleyip vermelidir (Deloitte. 2020, ss. 6). 

2.2. Kurumlar Vergisi (IRES)

İtalya kurumlar vergisi 1970’lerde yapılan reformla uygulamaya konulmuştur 
(Bernardi, 2002, ss. 10). İtalyan vergi sistemine göre kurumlar vergisinde de ki-
şisel gelir vergisinde olduğu gibi bir şirketin yönetim yerinin veya ana faaliyeti-
nin mali dönemin yani bir takvim yılının en az 183 gününü İtalya’da geçirmesi 
gerekmektedir. Bunun dışında yabancı bir şirketin bir İtalyan şirket tarafından 
yönetilmesi veya kontrol edilmesi, o şirketin İtalya’da ikamet ettiği anlamını taşı-
maktadır. Buradan hareketle, İtalya’da ikamet eden yerleşik şirketlerin tüm dünya 
genelinde elde etmiş oldukları gelirler, İtalya’da vergi matrahına dahil edilirken, 
yerleşik olmayan şirketlerin ise yalnızca İtalya içerisinde elde etmiş olduğu gelir-
ler vergi matrahını oluşturmaktadır. Yabancı bir şirketin İtalya’da açmış olduğu 
şube için de İtalyan şirketlerin iştirak ettiği şirketlerle aynı şekilde vergilendiril-
mesi gerçekleştirilmektedir (İtalya Gelir Vergisi Kanunu, md. 73).

İtalya’da yerleşik bir şirketin veya yabancı bir şirketin İtalya’da açmış olduğu şu-
besi için vergilendirilebilir gelir, mali dönemde kazanılan net geliri ifade eden iş-
letme geliridir (İtalya Gelir Vergisi Kanunu, md. 81). İşletme geliri aşağıdaki un-
surlardan oluşmaktadır (Deloitte, 2020, ss. 2).

• Ticari kazanç

• Temettülerden elde edilen gelir

• Faiz geliri

• Royalti gelirleri

• Sermaye kazançları
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Aşağıda yer alan Tablo 5’te İtalya’da uygulanan kurumlar vergisi oranları ve böl-
gesel bazda alınan vergi oranları gösterilmektedir. Buna göre İtalya’da kurumlar 
vergisi (IRES) oranı %24’tür. Kurumlar vergisine ek olarak ayrıca yerel yönetim-
ler tarafından da genel olarak %3.9 oranında vergilendirme (IRAP) yapılabilmek-
tedir. Kurumlar vergisi oranı bankalar ve diğer finans kuruluşları için (varlık yö-
netim şirketleri ile aracı kurumlar hariç) %27.5’tir. Faaliyet göstermeyen şirketler 
için uygulanan kurumlar vergisi oranı ise %34.5’tir. İtalya’da zarar eden veya yıllık 
cirosunun çeşitli varlık sınıflarının değerinin belirli bir yüzdesinden daha düşük 
olan şirketler faaliyet göstermeyen şirket olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsam-
daki şirketler ise yukarıda da belirtildiği üzere, diğer şirketlere göre daha yüksek 
oranda vergilendirilmektedir. Şirketlerin elde etmiş olduğu sermaye gelirleri ise 
olağan bir gelir olarak değerlendirilmekte ve kurumlar vergisi oranı gibi %24 ora-
nından vergilendirilmektedir. 

Tablo 5: İtalya Kurumlar Vergisi Oranları

Vergi Türü Genel Vergi Oranı Bölgesel Vergi Oranı

Kurumlar Vergisi %24 %3.9

Şube Vergisi %24 %3.9

Kurum Sermaye Kazancı Vergisi %24 %3.9

Bankalar, Finans Kuruluşları için 
Kurumlar Vergisi

%27.5 %3.9

Faaliyet Göstermeyen Şirketler için 
Kurumlar Vergisi

%34.5 %3.9

Kaynak: Deloitte Italy Highlights, 2020.

İtalya’da ticari kuruluşlar Anonim Şirket (SpA). Limited Şirket (SrL) ve yabancı 
bir şirketin şubesi şeklindedir (Caserio & Trucco, 2019, ss. 25). Bu sınıflandır-
maya göre anonim şirket ve limited şirketler kurumlar vergisi oranlarına tabi olur-
ken, yabancı bir şirketin şubesi olan şirket ise şube vergisine tabi olmaktadır. İtal-
ya’da kurumlar vergisi hesaplamasında, sermaye kazançları, hisse ve faiz gelirleri ile 
stoklar matraha dahil edilirken, maliyetler, sermaye zararları, faiz ödemeleri, amor-
tisman ve mevcut zararlar matrahtan düşülmektedir (Bernardi, 2004, ss. 189).

Sermaye kazançları normalde olağan gelir olarak değerlendirilmekte olup, % 24 
kurumlar vergisi oranından vergilendirilmektedir. Yıl içinde olağanüstü işlem yapıl-
madıkça bir şirketin yıllık kurumlar vergisi beyannamelerini (IRES ve IRAP) mali 
yılın sonundan itibaren on bir ay içinde elektronik olarak sunması gerekmektedir. 
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Örneğin, şirketlerin 2019 mali yılı vergi beyannamesini Kasım 2020’nin sonuna 
kadar vermesi gerekmektedir. Kurumlar vergisinin ödemesi iki taksit şeklinde ger-
çekleştirilmektedir. İlk taksit bir önceki yılda ödenen kurumlar vergisi tutarının 
% 40’ı, ikinci taksit ise bir önceki yıl vergisinin % 60’ıdır. Mükellefler bu tak-
sit ödemelerini ilgili mali yılın haziran ve kasım ayının sonuna kadar yapmalıdır 
(Deloitte, 2020, s. 4-5).

2.3. Sosyal Güvenlik Katkı Payları

İtalyan vergi sisteminde sosyal güvenlik katkı payları zorunlu olup, işveren tara-
fından ödenmektedir. İşveren tarafından ödenen bu paylar çalışanın yapmış ol-
duğu işe ve iş gücünün büyüklüğüne göre farklılaşabilmektedir. İtalya’da normal 
şartlar altında tüm bireyler sosyal güvenlik katkı paylarına tabidir. Sosyal güvenlik 
katkı paylarının oranlarında önemli tarih 1 Ocak 1996 tarihidir. Bu tarihten önce 
sisteme giren bireyler için ödenecek pay, alınan toplam istihdam gelirleri üzerin-
den hesaplanmaktadır. Bu tarihten sonra sisteme giren bireyler için ise sosyal gü-
venlik katkı payı %9.19’luk oran üzerinden hesaplanmakta olup, ayrıca 47.143 
Euro’yu (102.543 Euro sınırına kadar) aşan miktar için %1 oran üzerinden daha 
hesaplama gerçekleşmektedir (Deloitte, 2020, ss. 11). 

2.4. Stopaj Vergisi

İtalyan vergi sistemine göre stopaj vergisi temettüler, faiz gelirleri, telif ücretleri ve 
teknik servis ücretleri üzerinden tahsil edilmekte olup, oranı İtalyan vatandaşlığı, 
AB vatandaşlığı ve üçüncü ülke vatandaşlığı olmak üzere farklılaşmaktadır. İtal-
ya’da uygulanan stopaj vergisi oranları Tablo 6’da gösterilmektedir.
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Tablo 6: İtalya Stopaj Vergisi Oranları

Ödeme 
Türü

Yerleşik Yerleşik Olmayan

Şirket Birey Şirket Birey

Temettüler %24 KV (Belirli 
şartlar altında 
%95’i muaf )

%26 %1.2 - %26 %26

Faiz %24 KV %12.5 - %26 %12.5 - %26 %26

Telif 
Ücretleri

%24 KV Normal Gelir 
Vergisi Oranı

%22.5 (Brüt telif 
hakkının %75’i 
üzerinden %30)

%22.5 (Brüt 
telif hakkının 

%75’i 
üzerinden %30)

Teknik 
Servis 
Ücretleri

%24 KV Normal Gelir 
Vergisi Oranı

%0 - %30 %30

Kaynak: Deloitte, 2020.

Buna göre temettüler üzerinden alınan stopaj vergisi oranı bireyler için İtalya’da 
yerleşik olup olmamasına bakılmaksızın %26’dır. Şirketler için bakıldığında, İtal-
ya’da yerleşik şirketler için %95 oranında muaf olmakla birlikte, kurumlar ver-
gisi oranı olan %24 üzerinden vergilendirilmektedir. İtalya’da yerleşik olmayan 
şirketler ise %26 üzerinden, İtalya’da yerleşik olmayan ancak AB ana ortaklık yö-
nergesi kapsamında AB ülkelerinde yerleşik olan şirketler için ise %1.2 oranında 
uygulanmaktadır. 

Faiz gelirleri açısından bakıldığında, İtalya’da yerleşik şirketlere ödenen temettüler-
den kurumlar vergisi oranı olan %24, bireylere yapılan ödemeler için ise %12.5 
ile %26 arasında değişen oranlarda uygulanmaktadır. İtalya’da yerleşik olmayan 
bireylere yapılacak faiz ödemeleri üzerinden %26 oranında stopaj vergisi alınmak-
tadır. Şirketler için ise bu oran %12.5 ile %26 arasında değişmektedir. 

Telif ücretleri açısından ise, İtalya’da yerleşik şirketler için %24, bireyler için ise 
normal gelir vergisi oranları üzerinden vergilendirme gerçekleştirilmektedir. İtal-
ya’da yerleşik olmayan şirket ve bireyler için ise brüt telif hakkının %75’i üzerin-
den %22.5 oranında vergilendirme gerçekleştirilmektedir.

Son olarak teknik servis ücretleri kapsamında uygulanan stopaj vergisi oranlarına 
bakıldığında ise, İtalya’da yerleşik şirketler için %24, bireyler için normal gelir ver-
gisi oranları uygulanmaktadır. İtalya’da yerleşik olmayan şirketler için herhangi bir 
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anlaşma kapsamında değişiklik olmadığı sürece %30 oranında, bireyler için de 
%30 oranında vergilendirme yapılmaktadır. 

3. HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

Gelir ve servet üzerinden alınan vergiler, bireylerin kişisel satın alma güçlerinin 
iki göstergesi olarak kabul edilir. Ancak zaman içerisinde harcamaların da birey-
ler açısından bir satın alma gücü göstergesi olduğu görüşü yaygınlık kazanmıştır. 
Bu nedenle vergilerin sınıflandırılmasında harcamalar da dikkate alınmaktadır. 
Çünkü tüketim için yapılan her harcama toplum tarafından yaratılan üründen bir 
pay alma anlamına gelmektedir (Uluatam, 2009, s. 377-378). Bu kapsamda ça-
lışmanın bu bölümünde İtalya’da harcamalar üzerinden alınan vergilerden katma 
değer vergisine değinilmektedir. 

3.1. Katma Değer Vergisi (IVA)

İtalya’da KDV mevzuatı 26 Ekim 1972’de yapılmış ve günümüze kadar birkaç 
kez değişikliğe uğramıştır. KDV mevzuatı, 1940 yılında yürürlüğe giren Vergi Ge-
liri Genel Anlaşmasının (IGE) yerini almıştır. IGE’nin değiştirilmesindeki amaç, 
her ne kadar KDV oranında düşük olsa da üreticiler veya ticaretle uğraşanlar ta-
rafından düşülememesi nedeniyle her adımda mal fiyatının artmasına neden ol-
duğundan ekonomik faaliyetleri bozan bir vergi olarak kabul edilmesidir. KDV, 
IGE’den farklı olarak tüketici üzerine yansıtılabilmektedir (Italy VAT Guide-
book, 2016, ss. 2). KDV, mal ve hizmet arzı ile ithalat üzerinden alınmaktadır. 
Yürürlüğe girdikten sonra, 1 Ocak 1973’te standart oran olarak % 12’den başla-
yan KDV, 1980 yılı sonunda %14, 1993 yılı sonunda %19, 2001 yılı sonunda 
%20 (Joumard, 2001, ss. 20) ve son olarak %22 olarak belirlenmiştir (OECD, 
Consumption Tax Trends, 2018, ss. 1). İtalya’da uygulanan KDV oranları, Tablo 
7’de gösterilmektedir.

Tablo 7: İtalya KDV Oranları

Standart Oran %22

İndirimli Oran %0 - %4 - %5 - %10

Kaynak: European Commisison, 2020.

Tablo 7’ye göre İtalya’da uygulanan standart KDV oranı %22’dir. AB içi ve ulus-
lararası taşımacılık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden %0 KDV 
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alınmaktadır. Bazı gıda ürünleri, engelliler için bazı tıbbi cihazlar, belirli kitap-
lar, gazeteler ve bazı süreli yayınlar, uluslararası standart kitap numaralı e-kitaplar 
(ISBN), çevrimiçi dergi gazeteleri, TV lisansı, bazı sosyal konutlar, bazı tarımsal 
malzemeler, bazı sosyal hizmetler, engelliler için motorlu taşıtlar, yeni binalarda 
inşaat işleri (ilk konut için), yeni bina temini (ilk konut için) kapsamındaki işlem-
lerden %4 oranında KDV uygulanmaktadır. Bazı gıda maddeleri, su kaynakları, 
bazı farmasötik ürünler, yurtiçi yolcu taşımacılığı, kültürel etkinliklere giriş, bazı 
sosyal konutlar, özel konutların onarımı, yeni binalarda bazı inşaat işleri, yeni bi-
naların bazı malzemeleri (lüks olmayan), bazı tarımsal malzemeler, otel konakla-
ması, restoran, belirli spor etkinliklerine giriş, enerji ürünleri (bölgesel ısıtma ha-
riç), odun, evsel atıkların toplanması, bazı atık su arıtımı, bar ve kafelerde alkollü 
içecekler, dekoratif kullanım ve gıda üretimi için kesme çiçek ve bitkiler için ise 
%5 oranında KDV oranı uygulanmaktadır. Bunların dışında yer alan diğer ver-
gilendirilebilir tüm mal ve hizmetler ve ithalat için standart oran olan %22 ora-
nında KDV uygulanmaktadır. 

KDV, gelir vergisinden sonra İtalya’daki vergi gelirleri içerisinde ikinci vergilen-
dirme kaynağı olup, temeli esas olarak AB içindeki gümrüklerin kaldırılmasın-
dan sonra iç satışlardan oluşmaktadır (Bernardi, 2004, ss. 191). İtalya’da bir bi-
reyin veya şirketin KDV mükellefiyetinin başlayabilmesi için öncelikle KDV 
kaydının yapılması gerekmektedir. Vergi mükelleflerinin ilgili çeyreği takip eden 
ikinci ayın sonunda KDV hesaplamaları hakkında üçer aylık raporlarını sunma-
ları gerekmektedir.

4. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

Tarih boyunca bireylerin sahip olduğu varlıkların da satın alma gücü göstergesi 
içerisinde olması gerektiği görüşü ağırlıklı olarak savunulmuştur (Turhan, 1993, s. 
170-176). Çünkü bireylerin elinde bulundurdukları her türlü servet niteliğindeki 
varlık, satın alma gücünün bir göstergesi olmasına rağmen, harcamaya dönüşme-
dikleri sürece vergilendirmeye tabi tutulamamaktadır. Bu nedenle servet üzerin-
den vergilendirme yapılması fikri ortaya çıkmıştır. Servet üzerinden alınan vergi-
ler, bireylerin yapmış oldukları tasarruflar nedeniyle edindikleri taşınır ve taşınmaz 
mallar ile miras, yarışma, ödül vb. yollarla edindikleri mallar üzerinden alınan ver-
gilerdir. Bu bölümde İtalya’da servet üzerinden alınan vergiler ele alınmaktadır. 
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4.1. Emlak Vergisi

İtalya’da yaşayan kişiler veya gayrimenkul mülkiyetine sahip kişiler yaşadıkları ya 
da sahip oldukları gayrimenkullerin bağlı olduğu belediyeye bağlı olarak çeşitli 
oranlarda emlak vergisine tabidirler. İtalya’da emlak vergisi IMU (servet vergisi) ve 
TARI (reddetme vergisi) olmak üzere iki farklı unsurdan oluşmaktadır. IMU’nun 
temel oranı gayrimenkulün vergilendirilebilir değerinin % 0.86’sıdır. Ancak bu 
oran yetkili belediye tarafından %1.06 ile % 0.76 arasında değiştirilebilmektedir. 
IMU normalde bazı istisnalar dışında bireyin ana ikametgahı için geçerli değildir. 
TARI oranları da belediyeye bağlı olarak değişmektedir (Deloitte, 2020, ss. 11).

4.2. Veraset ve İntikal Vergisi

Bireyler için vergilendirilebilir miktar genellikle miras alınan varlıkların ve hak-
ların değeri ile temsil edilir. Ölen ve yararlanıcılar arasındaki ilişkiye bağlı olarak 
veraset ve intikal vergisi oranı %4, %6 veya %8 olarak uygulanmaktadır. Yakın 
akrabalara yönelik talepler için 1 milyon Euro’ya kadar muafiyet uygulanabilmek-
tedir (Deloitte, 2020, ss. 11).

4.3. Motorlu Taşıtlar Vergisi

İtalya’da motorlu araçlar üzerinde iki şekilde vergileme yapılmaktadır. Birincisi 
bölgesel tescil vergisidir. Bölgesel tescil vergisi, aracı satın alandan veya kendi 
adına tescil ettiren kişiden tahsil edilmektedir. Bölgesel tescil vergisi, aracın mo-
tor gücü esas alınarak belirlenmektedir. Buna göre, 53 kw güce kadar olan mo-
tora sahip araçlar için tescil vergisi 150.81 Euro iken, 53 kw’yi aşan güce sahip 
motorlu araçlarda ise toplam kw güç 3.51 Euro ile çarpılarak hesaplanmaktadır. 
Bölgesel tescil vergisinde her bölge, vergi oranını %30’a kadar artırabilme yetki-
sine sahiptir. Bölgesel tescil vergisi aracın ilk tescil anı ve devri sırasındaki tescil 
anında alınmaktadır (PWC, 2019 Global Automotive Tax Guide, 2019, ss. 202). 

İtalya’da motorlu taşıtlar üzerinden alınan ikinci vergi ise kullanım aşamasındaki 
motorlu taşıtlar vergisidir. Motorlu taşıtlar vergisi de bölgesel tescil vergisi gibi böl-
gesel bazda alınan bir vergi türü olup, mükellefi adına araç tescili yapılmış kişidir. 
İtalya’da tescilli her araç motorlu taşıtlar vergisinin konusuna girmekte olup, yıllık 
olarak hesaplanan bir vergidir. Vergi oranı belirlenirken aracın tescil bölgesi, mo-
tor gücü ve Avrupa standartlarına göre çevreyi kirletme oranı dikkate alınmakta-
dır (PWC, 2019 Global Automotive Tax Guide, 2019, s. 202-203). 
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5. DİĞER VERGİLER

İtalyan vergi sisteminde yer alan vergilere konusu bakımından gelir vergisi, harcama 
vergisi ve servet vergileri olmak üzere değinildi. Bahsedilen vergi türleri dışında 
vergi sistemi içerisinde yer alan ve genel itibariyle yerel idareler tarafından alınan 
vergiler de bulunmaktadır. Bu vergiler diğer vergiler başlığı altında incelenmektedir. 

5.1. Bölgesel Üretim Vergisi (IRAP)

1990’larda hükümetler tarafından bölgesel ve yerel otoritelerin mali özerkliği-
nin sağlanması için izlenen model, önemli derecede yerel kaynak yaratmayı, ulu-
sal vergilerin (Kişisel Gelir Vergisi, KDV, benzin vergisi) paylaşılması ve nihaye-
tinde belirli hedeflere devlet transferlerinin azaltılmasını içermekteydi. Bu amaçla 
1998 yılında yeni bölgesel vergi yani IRAP, yürürlüğe konuldu. Bu vergi yerel 
idarelerin ihtiyaç duyduğu finansmanın neredeyse yarısını karşılamaktadır (Ber-
nardi, 2004, ss. 193).

Verimli faaliyetler üzerinden alınan bölgesel vergi olan IRAP, yerleşik şirketler ta-
rafından her bir İtalyan bölgesinde elde edilen üretimin net değeri üzerinden alın-
maktadır. IRAP ilgili vergi kuralları tarafından tanımlanan üretimin net katma 
değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Geçerli IRAP oranları imalat/ticaret şirketleri 
için %3.9, bankalar ve diğer finansal kurumları için %4.65 ve sigorta şirketleri 
için %5.9’dur. Bölgesel makamlar, IRAP oranlarını %0.92 oranında artırma veya 
azaltma yetkisine sahiptir (İtalya Gelir Ajansı, Regional Production Tax, 2020). 

5.2. Web Vergisi

İtalya’da dijital hizmetler üzerinden 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren web ver-
gisi alınmaya başlanmıştır. Buna göre, İtalya’da vergi mükellefi olup olmadığına 
bakılmaksızın grup düzeyinde yıllık 750 milyon Euro’nun üzerinde küresel ci-
roya sahip ve İtalya’da sunulan dijital hizmetlerden elde edilen geliri 5.5 milyon 
Euro’nun üzerinde olan mükellefler %3 oranında web vergisine tabidirler (PWC, 
Italy’s 2019 Budget Law Introduces A Digital Service Tax, 2019, ss. 2). 

İlgili kanunlarda dijital hizmetler, çevrimiçi reklamcılık, doğrudan mal ve hiz-
met tedariki sağlayan dijital platformların kullanılması ve kullanıcılar tarafından 
toplanan ve dijital bir arabirim kullanılarak üretilen verilerin aktarılması şeklinde 
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tanımlanmaktadır. Web vergisi takip eden mali yılın 16 Şubat’ına kadar öden-
melidir (Deloitte. 2020, ss. 12).

5.3. Damga Vergisi

İtalya’da gerçekleştirilen yasal işlemlerden ve bankacılık işlemlerinden alınan bir 
vergi türüdür. Damga vergisinin oranı gerçekleştirilen işlemin türüne göre farklı 
oranlarda uygulanmaktadır. Aynı zamanda İtalyan anonim şirketler tarafından ih-
raç edilen hisse senetlerinin ve diğer finansal araçların transferlerine Tobin Ver-
gisi, damga vergisi şeklinde uygulanmakta olup oranı işlem değerinin %0.2’sidir 
(Deloitte, 2020, ss. 11).

5.4. Gümrük Vergisi

İtalya’da gümrük vergilerinin düzenleme uygulamalarına bakıldığında AB topluluk 
müktesabatına göre yapıldığı görülmektedir. Gümrük Birliği kapsamında birlik 
içindeki ülkeler ile birlik dışındaki ülkelere farklı tarifeler uygulanmaktadır. Aynı 
zamanda birliğin üçüncü ülkelerle yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmaları kap-
samında da farklı tarifelerin uygulandığı görülmektedir. 

İtalya dış ticaret politikası günümüz gelişmiş ülkelerinin ve ülke gruplarının da 
öncülük ettiği serbest ticaret politikası ağırlıklıdır. Ancak her ne kadar serbest ti-
caret politikası benimsenmiş olsa da tarım ürünlerinde Ortak Tarım Politikaları 
nedeniyle korumacı bir tutumun sergilendiği görülmektedir. 

Uluslararası ticarette varış yeri ülkesine göre vergilendirme ilkesinin geçerli ol-
ması nedeniyle ihracat üzerinden vergilendirme yapılamazken, ithalat üzerinden 
vergilendirme yapılmaktadır. Buna göre ithalat üzerinden yapılan vergilendirme 
birlik içindeki ülkelerle yapılan ticaret ve birlik dışındaki ülkelerle yapılan tica-
rete göre farklılaşmaktadır. İthal edilen mallarda eşik değer AB Ortaklık Anlaş-
ması kapsamında 150 Euro olarak belirlenmiştir. Bu değeri aşan ithalatlarda ta-
rife oranı %0 ile %17 arasında değişmekte olup ortalama tarife oranı %4.2’dir 
(AB Gümrük Birliği, 2020). 

İtalya vergi sisteminde yer alan vergiler hakkında genel bilgi verildikten sonra, bu 
vergi türlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki paylarını gösteren Tablo 8 aşa-
ğıda yer almaktadır.
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Tablo 8: Vergi Türlerinin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı (%)
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kişisel Gelir Vergisi 25.65 26.83 26.54 26.87 26.34 26.48 26.31 25.83 26.05 25.70 25.69 25.61

Kurumlar Vergisi 7.53 7.01 5.66 5.47 5.21 5.45 5.83 5.02 4.73 5.08 4.99 4.47

Sosyal Güvenlik Katkı 
Payları

29.91 31.04 31.37 31.12 30.83 29.77 29.78 29.74 30.25 30.19 30.31 31.14

Servet Vergisi 4.86 4.29 6.19 4.83 5.26 6.16 6.21 6.65 6.53 6.56 6.16 6.10

Mal ve Hizmetler Üzerinden 
Alınan Vergiler

25.27 24.78 24.81 26.29 26.84 26.47 26.22 27.08 27.07 28.16 28.43 28.26

KDV 14.25 13.76 13.07 14.52 14.37 13.57 13.29 13.77 14.21 14.32 14.83 14.78

Diğer Vergiler 5.87 5.34 4.78 4.75 4.80 4.69 4.52 4.31 3.96 2.83 3.06 3.21

Kaynak: OECD Global Revenue Statistics Database, 2020.

İtalya’da toplam vergi gelirleri içerisinde en yüksek pay 2018 yılı itibariyle 
%31.14’lük oranla sosyal güvenlik katkı paylarına aittir. Dolaylı vergiler olan mal 
ve hizmet üzerinden alınan vergilere bakıldığında ise toplam vergi gelirleri içe-
risinde %28.26’lık bir paya sahiptir. Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler 
içerisinde de en yüksek pay KDV’ye aittir. Dolaysız vergiler olarak adlandırılan 
kişisel gelir vergisi, kurumlar vergisi ve servet vergisinin toplam vergi gelirleri içe-
risindeki payı %36.18’dir. Daha önce de bahsedildiği üzere İtalya’da toplam vergi 
gelirleri içerisinde dolaysız vergilerin payları dolaylı vergilere oranla daha yüksektir. 
Tablo 8’de yer alan vergi türleri dışında yer alan diğer vergilerin ise toplam vergi 
gelirleri içerisindeki payı %3.21 ile oldukça düşük oranlardadır. 

İtalyan vergi sistemi içerisinde yer alan vergiler yukarıda da bahsedildiği üzere mer-
kezi hükümet ve yerel idareler olmak üzere iki farklı birim tarafından tahsil edil-
mektedir. Genel olarak vergilendirme yetkisi merkezi hükümet tarafından kullanı-
lırken, yerel idareler tarafından da genel vergilere ek olarak tahsilatı gerçekleştirilen 
vergi türleri bulunmaktadır. İtalya’da merkezi hükümet ve yerel idarelerin vergi 
türleri bakımından tahsilat oranlarını gösteren Tablo 9’a aşağıda yer verilmektedir.
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Tablo 9: Merkezi Hükümet ve Yerel İdarelerin Vergi Gelirlerinin Yüzdesel Dağılımı 
% (2018)

Merkezi Hükümet ve Yerel 
İdareler Toplamı

Merkezi 
Hükümet

Yerel İdareler

Toplam Vergi Geliri 100 84 16

Servet Vergisi 100 54 46

Mal ve Hizmet Üz. 
Al. Vergiler

100 82 18

Kişisel Gelir Vergisi 100 83 17

Kurumlar Vergisi 100 95 5

Diğer Vergiler 100 00 100

Kaynak: OECD Global Revenue Statistics Database, 2020.

Tablo 9’da yer alan bilgiler doğrultusunda, İtalya’da genel vergi gelirlerinin %84’ü 
merkezi hükümet tarafından tahsil edilirken, %16’sı yerel idareler tarafından tah-
sil edilmektedir. Mal ve hizmet üzerinden alınan vergiler ile kişisel gelir vergisinin 
büyük çoğunluğunun merkezi hükümet tarafından tahsilatı gerçekleştirilmekte-
dir. Kurumlar vergisinde ise %95 oranında merkezi hükümet tarafından tahsi-
lat yapılmaktadır. Servet üzerinden alınan vergilere bakıldığında diğer vergi tür-
lerine göre merkezi hükümetin tahsilat oranı düşüktür. Bunun nedeni motorlu 
taşıtlar vergisinin çoğunlukla yerel idareler tarafından tahsil edilmesi ve emlak 
vergisinin tamamen yerel idareler tarafından tahsil edilmesi olarak gösterilebilir. 
Tabloda yer alan vergi türleri dışıındaki vergilerde ise tamamı yerel idareler tara-
fından tahsil edilmektedir.

6. SONUÇ

İtalya, ekonomik açıdan dünya ekonomileri içerisinde önemli bir yere sahiptir. 
2018 yılı dünya GSYH sıralamasına göre sekizinci sırada yer almaktadır. Bu durum 
İtalya’nın gerek makroekonomik gelişmeler gerekse de mali açıdan incelenmesini 
önemli hale getirmektedir. Makroekonomik göstergelere göre, 2008 yılında yaşa-
nan küresel finansal krizin etkilerinin İtalya üzerinde de etkili olduğu görülmek-
tedir. Bu dönemde GSYH ve GSYH büyüme hızı düşerken, enflasyon ve işsizlik 
oranlarında artış görülmüş ve dış ticaret dengesinde de açıklar yaşanmıştır. Ancak 
krizin etkilerinin yavaşlaması ve ortadan kalkmasıyla birlikte GSYH ve GSYH bü-
yüme hızında artışlar yaşanmış, enflasyon ve işsizlik oranlarında düşüşler görülmüş 



336

İTALYAN VERGİ SİSTEMİ

Göksel KARAŞ

ve dış ticaret dengesi fazla vermiştir. Tüm bunların yanında İtalya’da yıllar itiba-
riyle dış borçlanmanın yükseldiğini görmekte mümkündür. Artan dış borçlanma-
nın sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kamusal finansman teknikleri bü-
yük önem taşımaktadır. Bu teknikler içerisinde şüphesiz en önemlisi vergilerdir. 
Bu açıdan bakıldığında İtalyan vergi sisteminin incelenmesi önem arz etmektedir.

Çalışmada İtalyan vergi sistemi maliye literatüründe yer alan sınıflandırmaya uy-
gun olarak gelir üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ve 
servet üzerinden alınan vergiler ile diğer vergiler şeklinde incelenmiştir. 

İtalya’da kişisel gelir vergisi yapısı artan oranlı bir yapıya sahip olup, oranlar dilim-
lere göre %23 ile %43 arasında değişmektedir. Kurumlar vergisi oranı ise genel 
olarak %24 oranında olup, kurum kazançları üzerinden yerel idareler tarafından 
da ek olarak %3.9 oranında bölgesel vergi alınmaktadır. Kurumlar vergisi, banka 
ve finans kuruluşları için %27.5 oranında, faaliyet göstermeyen şirketler için ise 
%34.5 oranında uygulanmaktadır. Harcamalar üzerinden alınan vergiler içerinde 
KDV’nin standart oranı ise %22’dir. Birtakım faaliyetlere ve AB üyeliğine göre 
KDV oranlarında indirimli oranlar uygulanabilmektedir. Servet üzerinden alınan 
vergilere bakıldığında genellikle yerel idareler tarafından tahsilatı gerçekleştiril-
mektedir. Gelir üzerinden alınan vergiler ve mal ve hizmet üzerinden alınan ver-
gilerde tahsilatın çoğunluğu merkezi hükümet tarafından gerçekleştirilmektedir. 

İtalyan vergi sistemine genel olarak bakıldığında İtalya’nın AB üyesi olması nede-
niyle birlik müktesebatına uyum sağlanması açısından bağlayıcılığın olduğu gö-
rülmektedir. Bu nedenle de aslında İtalya’da vergilendirme yetkisinin daha üst bir 
otorite tarafından sınırlandırıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu açıdan İtal-
ya’da vergi sistemi birlik kriterleri doğrultusunda reformlara uğramakta olup, kar-
maşık bir yapıya dönüştüğü söylenebilir. 
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THE JAPAN TAX SYSTEM
Ulvi SANDALCI1, Güner TUNCER2

Abstract

Japan is included in the group of high-income countries according to the World 
Bank assessment. According to the data of 2019, its population is about 126 mil-
lion, its gross national income is about 5 trillion dollars, its per capita income is 
41690 dollars, the growth rate is 0.8%, the annual inflation is 0.5% and the ra-
tio of tax revenues to national income is 11%. The purpose of this study is to in-
troduce the basic features of the tax system of Japan, which has a very important 
place in the world economy and is the third largest economy. The Japanese tax 
system has a very comprehensive structure. Japan is a unitary state and its tax sys-
tem consists of taxes levied by the national government and local administrations 
at the most basic level. In the rest of the study, after explaining the main lines of 
the Japanese tax system, the basic taxes in the system, namely income, corporate, 
consumption and inheritance and gift taxes, will be expressed. 

Keywords: Tax Systems, Taxation, The Japan Tax System.

1. GİRİŞ

Japonya, Dünya Bankası değerlendirmesine göre yüksek gelirli ülkeler grubunda 
yer almaktadır. 2019 yılı verilerine göre nüfusu yaklaşık 126 milyon, gayri safi milli 
geliri yaklaşık 5 trilyon dolar, kişi başına düşen milli geliri 41690 dolar, büyüme 
oranı %0,8, yıllık enflasyon %0,5 ve vergi gelirlerinin milli gelire oranı %11’dir. 
Bu çalışmanın amacı dünya ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan ve en 
büyük üçüncü ekonomi olan Japonya’nın vergi sisteminin temel özelliklerini tanıt-
maktır. Japonya vergi sistemi oldukça kapsamlı bir yapıya sahiptir. Japonya üniter 
yapılı bir devlet olup vergi sistemi en temel düzeyde ulusal hükümet ve yerel ida-
reler tarafından alınan vergilerden oluşmaktadır. Çalışmanın devamında Japonya 

1 Kutahya Dumlupinar University, ulvi.sandalci@dpu.edu.tr (ORCID: 0000-0003-1527-0815)
2 Kutahya Dumlupinar University, guner.tuncer@dpu.edu.tr (ORCID: 0000-0001-5579-9436)
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vergi sisteminin ana hatları ifade edildikten sonra sistemde temel vergiler olan ge-
lir, kurumlar, tüketim ve veraset ve intikal vergilerinin özellikleri ifade edilecektir. 

2. JAPONYA VERGİ SİSTEMİNİN TEMEL YAPISI

Japonya’da uygulanan vergiler ulusal hükümet tarafından alınan vergiler ve yerel 
idareler tarafından alınan vergiler olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulabilir. Ja-
ponya vergi sisteminde 40’tan fazla ulusal ve yerel vergi mevcuttur. Tablo 1’de Ja-
ponya Vergi Sisteminde yer alan vergi türleri gelir üzerinden alınan vergiler, servet 
üzerinden alınan vergiler ve tüketim vergileri olmak üzere bir sınıflandırmaya tabi 
tutulmuştur. Ayrıca vergilerde ulusal ve yerel olarak ikili bir ayrım da yapılmıştır.

Tablo 1: Japonya Ulusal ve Yerel Vergi Yapısı

Ulusal Vergiler Yerel Vergiler

G
el

ir 
Ü

ze
rin

de
n 

Al
ın

an
 

Ve
rg

ile
r •Gelir Vergisi

•Kurumlar Vergisi
•Kişisel (Özel) Yerel Gelir Vergisi
•Yeniden yapılanma amaçlı özel gelir vergisi
•Yerel (Bölgesel) Kurumlar Vergisi

•İkamet Vergisi
•Teşebbüs Vergisi

Se
rv

et
 Ü

ze
rin

de
n 

Al
ın

an
 

Ve
rg

ile
ri

•Veraset ve İntikal Vergisi
•Tescil ve lisans vergisi
•Damga vergisi

•Gayrimenkul Kazanç vergisi
•Menkul Kıymet Vergisi
•İşletme Vergisi
•Su ve arazi kullanım vergisi
•Ortak tesisler vergisi
•Arazi geliştirme vergisi
•Özel arazi vergisi
•Yerel ihtiyari vergi
•Özel amaçlı vergi
•Ulusal sağlık sigortası vergisi

Tü
ke

tim
 Ü

ze
rin

de
n 

Al
ın

an
 V

er
gi

le
ri

•Tüketim Vergisi
•Likör vergisi
•Tütün vergisi
•Özel tütün vergisi
•Benzin vergisi
•Yerel benzin vergisi
•Sıvılaştırılmış petrol gazı vergisi
•Motorlu araç tonaj vergisi
•Havacılık yakıt vergisi
•Petrol ve kömür vergisi
•Güç kaynaklarının tanıtımı kalkınma 
vergisi
•Gümrük Vergisi
•Tonaj vergisi
•Özel tonaj vergisi

•Yerel tüketim vergisi
•Yerel tütün vergisi
•Golf sahası kullanım vergisi
•Taşıt alım vergisi
•Hafif petrol dağıtım vergisi
•Otomobil vergisi
•Hafif araç vergisi
•Maden kazanç vergisi
•Avcılık vergisi
•Madeni ürün vergisi
•Banyo/yüzme vergisi

Kaynak: Japonya Maliye Bakanlığı, https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/publication/
tax007/index.htm 16/05/2019
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Tablo 1’de yer alan Japonya ulusal ve yerel vergi yapısı genel olarak değerlendiril-
diğinde, vergi türleri itibariyle en fazla vergi çeşidi tüketim üzerinden alınan vergi-
lerde, ikinci olarak servet üzerinden alınan vergilerde iken son sırada gelir üzerinden 
alınan vergilerde görülmektedir. Buna göre tüketim üzerinden alınan vergi adedi 
25, servet üzerinden alınan 13 iken gelir üzerinden alınan vergi adedi 7 olarak gö-
rülmektedir. Ulusal ve yerel itibariyle değerlendirildiğinde ise birbirine yakın vergi 
çeşitliliği olduğu görülmektedir. Ulusal vergi adedi 22 iken yerel vergi adedi 23’tür.

Japonya vergi yapısının temelini oluşturan ana vergilerin (Gelir vergisi, Kurum-
lar vergisi, Veraset ve intikal vergisi ve Tüketim vergisi) temel özellikleri tablo 
2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2: Gelir, Kurumlar, Tüketim, Veraset ve İntikal Vergisi Özellikleri

Vergi Gelirleri 
(2018 Bütçesi 
İle, 
¥: Japon Yeni)

Özellikler

Gelir 
Vergisi

¥19.0 trilyon - Vergi yükü, vergi ödeme kapasitesi arttıkça kademeli 
olarak artmaktadır.
- Gelir vergisi temel olarak çalışan kesime 
uygulanmaktadır.
- Bireylere vergi ödeme kapasitelerine göre vergi indirimleri 
gibi çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır.

Kurumlar 
Vergisi

¥12.2 trilyon - Büyüme stratejisi ile vergi tutarlılığına ve aynı zamanda 
uluslararası rekabet edebilirliği korumak ve geliştirmek için 
de dikkat edilmektedir.
- Ulusal politikaya uygun olarak çeşitli vergi önlemleri 
alınır.
- Kurumlar vergisi gelirleri ekonomik koşullara nispeten 
duyarlıdır.

Tüketim 
Vergileri

¥17.6 trilyon - Tüketim vergisi çalışan kesime yüklemek yerine, 
yaşlılar dahil tüm vatandaşlar tarafından yaygın olarak 
paylaşılmaktadır.
- Tüketim vergisi gelirleri, ekonomik değişimlere 
bakılmaksızın nispeten istikrarlıdır.
- Tüketim vergisi, ekonomik faaliyetlere nötr olan basit bir 
mekanizmaya sahiptir.

Veraset 
ve İntikal 
Vergisi

¥2.2 trilyon - Veraset ve İntikal Vergisi eşitsizliğin ayarlanması ve 
servetin yeniden dağıtılması konusunda rol oynamaktadır.
- Vergi sınırlı sayıda varlıklı vatandaşa uygulanmaktadır.

Kaynak: Japonya Maliye Bakanlığı, https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/publication/
tax007/index.htm 16/05/2019
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Tablo 2’de Japonya vergi yapısının temelini oluşturan gelir, kurumlar, tüketim ve 
veraset ve intikal vergilerinin özelliklerini incelediğimizde gelir dağılımında ada-
leti sağlamaya yönelik oldukları, vergi yükünün tabana yayılması esasını taşıdık-
ları, ülke ekonomik ve politik duruma göre düzenlendikleri, uluslararası rekabeti 
korumak ve ülke kalkınmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler içerdikleri, vergile-
mede adalet ile genellik ilkelerine uygun özelliklere sahip oldukları görülmektedir. 

Japonya’da 2018 bütçe rakamları ile toplanan vergi gelirlerinin dağılımı incelen-
diğinde ise en yüksek vergi geliri ¥19 trilyon ile Gelir üzerinden alınan vergiler-
den toplanmaktadır. İkinci en yüksek vergi geliri ¥17.6 trilyon ile tüketim vergi-
lerinden, üçüncü ¥12.2 trilyon ile Kurumlar vergisinden toplanmakta iken, en az 
vergi geliri ¥2.2 trilyon ile veraset ve intikal vergisinden toplanmaktadır. 2018 yı-
lına ait söz konusu vergilerin toplamı ¥51 trilyon olarak hesaplanmıştır. Vergi ya-
pısı içinde doğrundan vergilerin payı dolaylı vergilerden daha yüksek düzeydedir.

Japonya mükelleflere uygulanan vergiler ulusal (merkezi hükümet) ve yerel ida-
reler şeklinde bir ayrıma tabi tutulmakla beraber bu çalışmanın konusunu Ja-
ponya vergi yapısı içerisinde kapsam, büyüklük, etkisi itibariyle büyük bir önem 
ve paya sahip olan (Nitekim 2018 yılında elde edilen toplam vergi gelirleri ¥59.1 
trilyon iken incelenecek olan vergi gelirleri toplam büyüklüğü ¥51 trilyondur) 
ulusal hükümet tarafından gelir üzerinden alınan Gelir vergisi ile Kurumlar ver-
gisi, servet üzerinden alınan Veraset ve İntikal Vergisi ve tüketim vergileri oluş-
turmaktadır. Buna göre öncelikli olarak çalışmada gelir üzerinden alınan vergiler, 
sonrasında tüketim üzerinden alınan vergiler ve son olarak servet üzerinden alı-
nan vergiler incelenmiştir.

2.1. GELİR VERGİSİ

Japonya’da gelir vergisi sadece gerçek kişilerin elde ettiği geliri vergilendirmekte-
dir. Kurum kazançları ise kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Gelir 
vergisi, ücretlere, ticari kazançlara, arazi satışlarından elde edilen kazançlara ve di-
ğer gelir türlerine uygulanır. 

2.1.1.Verginin Konusu

Japon vergi sisteminde yer alan gelir vergisinin konusunu gerçek kişilerin elde et-
tiği gelirler oluşturmaktadır. Gerçek kişilerin elde ettiği gelir türlerinin hangileri-
nin ne şekilde gelir vergisine tabi olduğu tablo 3’de gösterilmektedir. 
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Tablo 3: Gelir Vergisi Türleri, Hesaplama ve Vergileme Yöntemleri

Gelir Türü Açıklama Hesaplama Yöntemi Vergileme yöntemi

Faiz Geliri Tahvil ve tasarruf / mevduat faizi ve 
müşterek işlem güvencesi, tahvil yatırımı 
güvencesi ve halka açık tahvil yönetimi 
yatırım fonu gelirlerinin dağılımı

Gelir tutarı = Gelir tutarı Kaynakta tevkifat yoluyla 
vergileme (dipnot 1)

Temettü 
geliri

Temettü, temettü dağılımı, bir yatırım 
şirketinden para dağıtımını, fonların faizleri 
ve yatırım fonundan elde edilen geliri 
dağıtma (tahvil yatırımları ve halka açık 
tahvil yönetimi hariç)

Gelir tutarı =Hisse alımı için 
alınan kredilerin faizleri vb.

Genel vergilendirme, 
Ayrı kişisel beyana dayalı 
vergileme

Gayrimenkul 
geliri

Gayrimenkul kiralamasından doğan gelirler, 
gayrimenkul, gemi veya hava aracı ile ilgili 
haklar

Gelir tutarı - Gerekli giderler Genel vergilendirme

İş geliri Tarımsal işletme, taşınma, imalat işi, toptan 
satış, perakende satış veya hizmet sektörü 
gibi işletmelerden elde edilen gelirler

Gelir tutarı - Gerekli giderler Genel vergilendirme 
(dipnot 2)

İstihdam 
geliri

Maaş, tazminat, ücret, yıllık ödenek, 
ikramiye ve benzeri ödemeler

Gelir tutarı - İstihdam geliri 
indirimi

Genel vergilendirme

Emeklilik 
geliri

Emeklilik ödeneği veya emeklilik maaşı gibi 
emeklilik nedeniyle yapılan ödemeler

(Gelir tutarı - Emekli geliri 
indirimi) * ½
[1/2 vergilendirme kuralı, beş yıl 
veya daha uzun süredir hizmet 
veren şirket yöneticilerine vb. 
Ödenen emeklilik ödenekleri için 
geçerli değildir.]

Kişisel/özel vergilendirme

Orman Geliri Beş yıldan uzun süredir sahip olunan 
kerestenin kesilmesinden veya transfer 
edilmesinden elde edilen gelir

Gelir miktarı - Gerekli giderler - 
Özel kesinti (￥ 500,000)

Özel/kişisel vergilendirme 
(beşe bölünür ve bu şekilde 
vergi oranı uygulanır, daha 
sonra toplam vergi tutarını 
belirlemek için beşle çarpılır)

Sermaye 
kazanç geliri

Varlıkların transferinden kaynaklanan gelir Gelir miktarı - Satılan varlıkların 
devri için satın alma maliyetleri 
ve giderleri - Özel kesinti (
￥500,000)

Genel vergilendirme 
(dipnot 2)

Arızi gelir Zaman zaman ortaya çıkan gelir, kâr amacı 
gütmeyen bir işlemden kaynaklanan gelir 
olmayan ve emek işçiliği veya varlık devri 
gibi herhangi bir hizmet için tazminat 
niteliğinde olmayan gelir.

Gelir miktarı - Gelir elde etmek 
için yapılan harcamalar - Özel 
kesinti (￥500,000)

Genel vergilendirme 
(dipnot 2)

Diğer gelirler Kamu emeklilik fonu, vb. Yukarıdaki 
kategorilerden herhangi birine girmeyen 
gelir (örneğin, ulusal emekli maaşı, çalışan 
emekli maaşı)

[Kamu emeklilik maaşı vb.] Gelir 
tutarı - Emeklilik geliri indirimi
(Diğer gelirler) Gelir tutarı - 
Gerekli giderler

Genel vergilendirme 
(dipnot 2)

Not 1= Belirtilen tahvillerin faizleri vb. beyan ve özel bir vergilemeye tabi olmadan vergilendirilirler.
Not 2= Aşağıdaki gelir türleri ayrı vergilendirmeye tabi tutulur: hisse devir vb. gelirler (işletme / sermaye kazancı / çeşitli); 
arazi transferinden elde edilen gelirler (sermaye kazancı); emlakçılar tarafından arsa vb. kısa vadeli transferlerden elde edilen 
gelirler (ticari / çeşitli [31 Mart 2020 tarihine kadar askıya alınan vergiler]); ve vadeli işlemlerden elde edilen gelirler (işletme 
/ sermaye kazancı / çeşitli).

Kaynak: Ministry of Finance, Japan, Learning more about taxes, 2018
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Tablo 3’e göre Japon gelir vergisinin konusu Faiz Geliri, Temettü geliri, Gayri-
menkul geliri, İş geliri, İstihdam geliri, Emeklilik geliri, Orman Geliri, Sermaye 
kazanç geliri, Arızi gelir ve Diğer gelirlerden oluşmaktadır. Gerçek bireylerin bu 
10 tür vergi konusundan elde ettiği gelirler tablo 3’de görüldüğü gibi gerekli gi-
derler indirildikten sonra çeşitli vergi ödeme yolları ile tahsil edilmektedir. Ver-
gilendirilebilir gelir, bürüt gelir ile kanuni olarak kabul edilen giderler arasındaki 
farktan oluşmaktadır. Bürüt gelirin kapsamına para gelirleri ile birlikte tüm ikti-
sadi faydalar girmektedir. Kanuni olarak indimi kabul edilen giderler ise, gelir sağ-
lama amacına yönelik yapılan direkt masraflar, satış giderleri, idari organizasyon 
giderler gibi söz konusu gelirin elde edilmesine yönelik masraflardır.

Buna göre kimi gelir türlerinin vergilendirilmesinde beyan usulü geçerli iken di-
ğer tür vergilerde stopaj usulü geçerli olmaktadır. Gerçek kişilerin elde ettiği ge-
lirler kapsam itibariyle değerlendirildiğinde kanun vergi konusunu oldukça ge-
niş tutmuştur. 

2.1.2.Verginin Mükellefi/Sorumlusu

Japon Gelir Vergisi Kanunu gelir vergisi mükelleflerini ikamet eden ve ikamet et-
meyen olmak üzere iki kategoriye ayırmaktadır. Japonya’da “daimi ikamet (ika-
met den)” mükellefiyet kapsamında olan birey Japonya ve yurtdışındaki tüm ge-
lirleri üzerinden vergilendirmeye tabi olacaktır. Japonya’da çalışan bir yabancı ise 
sadece Japonya’da elde ettiği geliri üzerinden vergilendirilir. Genel olarak gelir ver-
gisinde üç çeşit vergi mükellefi vardır (Günay, 2002: 139):

- Daimi ikamet mükellefiyeti

- Kalıcı olmayan ikamet (Japonya’da beş yıldan daha az bir süredir yaşayanlar) 
mükellefiyeti

- İkamet etmeyen mükellefiyeti

Mukim (İkamet Eden=Yerleşik) mükellef bir yıl ya da daha uzun süreli Japon-
ya’da oturan veya Japonya’da ikametgâhı olan bireylerdir. İkamet eden mükellefler 
de kendi içinde devamlı ya da geçici ikamet edenler olmak üzere ikili bir ayırıma 
tabi tutulabilir. Geçici ikamet eden bireyler, sürekli olarak Japonya’da ikametgâhı 
bulunmayan ya da sürekli olarak beş yıl veya daha az bir süre oturma niyeti ol-
madan Japonya’da ikamet eden ya da yerleşenlerdir. Devamlı ikamet edenler ise 
Japonya’da devamlı oturma niyeti ile yerleşenlerdir (Arıkan, 2006: 106). 
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Gayrimukim (ikamet etmeyen) mükellef ise Japonya’da ikamet etmeyenlerdir. Bu 
kategorideki mükellefler sadece Japonya’da elde ettikleri gelirleri üzerinden vergi-
lendirilmektedirler (Öz ve Vural, 2005: 115). 

Yani Japonya’da daimi ikamet mükellefleri, dünya çapındaki gelirleri üzerinden 
vergilendirilmektedir. Yerleşik olmayan vergi mükellefleri, yalnızca Japonya kay-
naklı gelirleri üzerinden vergilendirilir. Daimi olmayan yerleşik mükellefler, Ja-
ponya’ya havale edilmeyen yabancı kaynaklardan elde edilen gelirlerden (özellikle 
potansiyel olarak belirli sermaye kazançlarından) elde edilen gelirleri ve ayrıca Ja-
ponya’ya ödenen ya da iade edilen yabancı kaynaklı gelirlerinin bir kısmından 
vergilendirilmektedirler. 

2.1.3.Verginin İndirim/Muafiyeti 

Japon vergi sisteminde temel aile yapısına, ekonomik ve sosyal durumuna bağlı 
olarak düzenlenmiş çok sayıda istisna ve mahsup vardır. Muafiyetler, şartlara göre, 
vergi yükünü belirlemeden önce brüt gelirin bir kısmını hesaplama dışında tut-
maktadır. Yerleşik ve yerleşik olmayan mükellefler için geçerli olan kazanılmış bir 
gelir indirimi mevcuttur. Bu, gelir seviyesine bağlı olarak aşamalı bir indirimdir 
ve her yıl yeniden değerlendirilir. Kesintiler genellikle vergi beyannamesiyle talep 
edilir ve bu talepler için makbuzlar gibi kanıtlar sunmak gerekmektedir. Tablo 
4’de bu istisna ve muafiyetlere ilişkin temel bilgiler yer almaktadır.
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Tablo 4: Japon Gelir Vergisi İstisna / Muafiyet/ İndirimler

Kesintiler için hak kazanan kişiler Mükellefler için gelir koşulu

Te
m

el
 k

işi
se

l i
nd

iri
m

le
r

Kişisel (Temel) kesinti Mükellefler Gelir 25 milyon yen veya altında olma-
lıdır (24 milyon Yen’den fazla kazanan 
mükellefler için kesinti miktarı giderek 
azalır).

Eş indirimi Yaşam masrafları için kendilerine bağlı olan eşleri olan 
ve 480.000 yen veya toplam gelir altında olan mükel-
lefler (“indirim için hak kazanan eşler”) Gelir 10 milyon yen veya altında olma-

lıdır (9 milyon Yen’den fazla kazanan 
mükellefler için indirim miktarı kade-
meli olarak azalır)

Kesinti almaya hak 
kazanan normal eşler

70 yaşın altındaki “kesinti için hak kazanan eşleri” bu-
lunan vergi mükellefleri

Kesinti için hak kaza-
nan yaşlı eşler

70 yaş ve üstü “kesinti için hak kazanan eşleri” bulunan 
vergi mükellefleri

Bağımlılar için kesinti Akrabaları vs. olan ve yaşam masrafları nedeniyle ken-
dilerine bağlı olan ve 380.000 yen [480.000 yen] veya 
toplam gelir altında (“bağımlı akrabalar”) olan mükel-
lefler.

-

Olağan/normal ba-
ğımlı akrabalar

16 ila 18 yaş veya 23 ila 69 yaş arası akrabaları olan 
mükellefler

-

Özel bağımlı akra-
balar

19 - 22 yaşları arasında bağımlı akrabaları olan mü-
kellefler

-

Yaşlı bağımlı akra-
balar

70 yaş ve üstü bağımlı akrabaları olan mükellefler -

Ek olarak vergi 
mükellefi olan 
yaşlı ebeveyneler ile 
yaşayanlar

Daima yaşlı olan bağımlı akrabalarıyla birlikte yaşayan 
ve mükellefiyetleri olan mükellefler

-

Ö
ze

l k
işi

se
l i

nd
iri

m
le

r

Engelliler için kesinti Engelliler kategorisine giren vergi mükellefleri
İndirim kapsamında olan eşlere veya bağımlı kategoro-
isnde yer alan akrabalara sahip olan vergi mükellefleri

-

(Engel derecesi yük-
sek kişiler için kesinti)

Engel derecesi yüksek kategorisine giren vergi mükel-
lefleri
Engel derecesi yüksek kişiler kategorisine giren, kesinti 
kapsamında olan eşlere veya bağımlı kategorisinde yer 
alan akrabalara sahip olan vergi mükellefleri

-

(Mükelleflerle yaşa-
yan Engel derecesi 
yüksek kişiler için 
kesinti)

Her zaman eşleri ile yaşayan mükellefler veya engel 
derecesi yüksek akrabaları olan kişilerin kategorisine 
giren tüm akraba veya akraba yakınlarına hak kazanan 
mükellefler

-

Dul kadınlar için 
kesinti

Kocalarını kaybeden mükellefler
Eşlerini kaybeden veya boşanmış ve bağımlı akrabaları-
na sahip olan mükellefler

Gelir durumunda 5 milyon yen veya 
altında olması gerekir

Dul kadınlar için özel 
ilave

Bağımlı akrabalar kategorisine giren çocukları olan 
dullar

Gelir 5 milyon yen veya altında olmalı

Dul Erkekler için 
kesinti

Eşlerini kaybeden veya boşanmış ve bağımlı akrabalar 
kategorisine giren çocukları olan vergi mükellefleri

Gelir 5 milyon yen veya altında olmalı

Çalışan öğrenciler için 
kesinti

Okul eğitim kanunu koşulu altında öğrencileri olan 
mükellefler

Geliri 650.000 yen (750.000 yen) ol-
malı veya toplam geliri bu gelirin altın-
da ve istihdam geliri dışındaki gelirler 
için 100.000 yen’den fazla olmamalıdır.

Kaynak: Ministry of Finance, Japan, Learning more about taxes, 2018
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Japonya’da gelir vergisi kesinti, indirim ve muafiyetlerinin yer aldığı tablo ince-
lendiğinde genel itibariyle sosyal yönü ağır basan ve devletin korumasına ihtiyaç 
duyulan kesime yönelik önemli ve kategoriksel bir sınıflandırma yapıldığı görül-
mektedir. Vergi indirim ve muafiyetleri yapılırken mükelleflerin şahsi durumları 
neticesinde ortaya çıkan farklı vergilendirme kapasiteleri dikkate alınmıştır. Yuka-
rıda genel hatlarıyla verilen indirim, istisna ve muafiyetlere ek olarak sağlık harca-
maları için yapılan indirimler, hayat sigorta primlerine ait indimler, yağın, dep-
rem, sel gibi felaketlere uğrayanlara yapılan indirimler de mevcuttur. İndirim, 
isitsna ve muafiyetler miktarları ise yıldan yıla ve muafiyet kapsamındaki kate-
goriye göre değişmekle beraber genel olarak temel indirim miktarı 380.000 JPY, 
dul eşler için 270.000 JPY ile 350.000 JPY arasında, engelliler için 270.000 JPY 
ile 750.000 JPY arasında, eşler için muafiyet 10.000 JPY ile 380.000 JPY ara-
sında ve bağımlılar için muafiyet miktarı 380.000 JPY ile 630.000 JPY arasında 
değişiklik göstermektedir (Income Tax And Special Income Tax For Reconstru-
ction Guide, 2018).

2.1.4.Verginin Matrah/Oranı

Gelir vergisinde, olağan gelir tutarı, emeklilik ve orman gelirleri tutarları olmak 
üzere 3 tür vergi matrahı vardır. Olağan gelir tutarının matrahını; faiz geliri, te-
mettü geliri, gayrimenkul geliri, ticari kazanç, ücret, kısa ve uzun vadeli sermaye 
kazancı ile arızi geliri oluşturmaktadır. Olağan gelir tutarının matrahına üniter 
vergileme metodu uygulanırken, emeklilik geliri ve orman geliri olmak üzere diğer 
matrahlara sedüler vergileme metodu uygulanmaktadır (Öz ve Vural, 2005: 115). 

Japonya artan oranlı bir vergi sistemine sahiptir. Yani gelirinizin artmasına bağlı 
olarak gelirinize uygulanan vergi oranları ve ödediğiniz vergi miktarı artmakta-
dır. Tablo 5’de Japonya gelir vergisi oranları yer almaktadır. Vergi oranları bürüt 
gelirden kanuni olarak izin verilen giderler indirildikten sonra tüm mükellefle-
rin net gelirlerine uygulanır.
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Tablo 5: Japonya Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi Vergi Oranı

1.950.000 JPY’ye kadar %5

3.300.000 JPY’nin 1.950.000 JPY si için 97.500 JPY, fazlası %10

6,950.000 JPY’nin 3.300.000 JPY si için 232.500 JPY, 
fazlası

%20

9.000.000 JPY’nin 6,950.000 JPY si için 962.500 JPY, 
fazlası

%23

18.000.000 JPY’nin 9.000.000 JPY si için 1.434.000 JPY, 
fazlası

%33

40.000.000 JPY’nin 18.000.000 JPY si için 4.404.000 JPY, 
fazlası

%40

40.000.000 JPY’den fazlasının 40.000.000 JPY si için 
13.204.000 JPY, fazlası

%45

Valilik Gelir Vergisi (Sadece İkamet edenler) Vergiye tabi gelirin %4’ü

Belediye Gelir Vergisi (Sadece İkamet edenler) Vergiye tabi gelirin %6’sı

Yerel İkamet eden Vergisi Ek Bedeli (Sadece İkamet edenler) 5.000 JPY

Tohoku deprem afeti nedeniyle yeniden inşa sürecine yönelik 
Özel Vergi (2013’ten 2037’ye kadar)

Gelir Vergisinin %2,1’i

Kaynak: 2018 Income Tax And Special Income Tax For Reconstruction Guide, 2018; 
http://taxsummaries.pwc.com/ID/Japan-Individual-Taxes-on-personal-income 

Japonya gelir vergisi tarifesi incelendiğinde %5’ten %45’e kadar artan oranlı bir 
vergiye sahip olduğu görülmektedir. Bu tarifeye göre mükellefler ilk 1.950.000 
JPY’ye kadar %5 oranında bir vergiye tabi iken gelir seviyesi yükseldikçe vergi 
oranları da %45’e kadar yükselmektedir. Bununla birlikte 1.1.2013’ten itibaren 
ulusal vergiye %2,1 oranında Tohoku deprem afeti nedeniyle yeniden inşa süre-
cine yönelik Özel Vergi oranı eklenmiştir. Gelir vergisi kanununa göre Japonya’da 
ikamet eden mükellefler vergiye tabi gelirin %4’ü oranında Valilik Gelir Vergisi 
ile Vergiye tabi gelirin %6’sı oranında Belediye Gelir Vergisi de ödemekle mükel-
leftirler. Ayrıca yerel ikamet eden mükellefler ikamet ettiği il/belediyeye göre de-
ğişiklik göstermekle birlikte standart 5.000 JPY yıllık maktu vergi ödemekle de 
yükümlü tutulmuşlardır. Japonya’da ikamet etmeyip buradan ücret elde eden gelir 
vergisi mükellefleri %20,42 (%20 x %2,1) oranında vergi ödemekle yükümlü tu-
tulmuşlardır. Buna göre yurtdışında ikamet eden bireye ücret ödenirken %20,42 
kaynaktan kesinti yapılmaktadır. 
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Japonya’da gelir vergisine ilişkin matrahın hesaplanmasında brüt gelirden kanuni 
giderler düşülmektedir. Bürüt gelirden düşülebilecek kanuni giderler, gelirin elde 
edilmesini amacına yönelik yapılan masraflar, satış giderleri ve idari giderler gibi 
vergi konusu gelirin elde edilmesi ile ilgili giderlerden oluşmaktadır. Gayrisafi ge-
lirden kanuni giderler düşüldükten sonra vergi matrahına ulaşılmaktadır. Ulaşılan 
vergi matrahı üzerinden gelir vergisi tarifesine göre vergilendirme yapılmaktadır. 
Konunun daha iyi anlaşılması amacıyla Japonya’da gelir elde eden gerçek kişinin 
vergi hesaplamasına yer verilmiştir. Buna göre gelir vergisine tabi olan A’nın top-
lam ulusal ödeyeceği vergi;

Vergiye tabi toplam geliri = 10.000.000 JPY

Kazanılan gelir indirimi = 2.200.000 JPY

Kazanılmış gelir indirimi sonrası gelir = 7.800.000 JPY (10.000.000 JPY - 
2.200.000 JPY)

Toplam indirimler = 380.000 JPY

Vergilendirilebilir Kaynak (Vergi Matrahı) = 7.420.000 JPY (7.800.000 JPY - 
380.000 JPY)

Gayrisafi Ulusal Vergi Borcu (7.420.000 JPY’nin 6.950.000 JPY si için 962.500 
JPY; 470.000 JPY (7.420.000 – 6.950.000) için 108.100 JPY (470.000 * %23) 
= 1.070.600 JPY

% 2.1 ulusal vergi oranı (1.070.600 * %2,1) = 22.482

Toplam Gayrisafi Ulusal Vergi Borcu = 1.093.082 JPY (1.070.600 JPY + 22.482 JPY)

olacaktır. Örnekte de görüleceği üzere vergiye tabi toplam geliri 10.000.000 JPY 
olan A’nın toplam ödemesi gereken ulusal vergi borcu 1.093.082 JPY olarak he-
saplanmaktadır. Buradan yola çıkarak A’nın vergi yükünü hesapladığımızda 0,10 
(1.093.082 / 10.000.000) olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genel ortalama-
sıyla karşılaştırıldığında ve sadece gelir vergisini hesaba kattığımızda bireylerin ulu-
sal vergi yükünün düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmaktadır. Ulusal vergi bor-
cuyla birlikte mükellef A’nın ödeyeceği yerel vergi ise;

Vergilendirilebilir Kaynak (Vergi Matrahı) = 7.420.000 JPY (7.800.000 JPY - 
380.000 JPY)

Valilik Gelir Vergi Yükü = 296.800 JPY (7.420.000 JPY * %4)

Belediye Gelir Vergi Yükü = 445.200 JPY (7.420.000 JPY * %6)
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Yerel Mukim Vergisi Ek Bedeli = 5.000 JPY

Yerel Vergi Borcu = 747.000 JPY (296.800 JPY + 445.200 JPY + 5.000 JPY)

Toplam Vergi Borcu (Ulusal + Yerel) = 1.840.082 JPY

A’nın yerel vergi borcunun hesaplandığı örnekte de görüleceği üzere ulusal vergiye 
ek olarak mükellef A 747.000 JPY yerel vergi ödemekle yükümlüdür. Yerel vergi 
ile birlikte ulusal vergi de hesaplandığında 10.000.000 JPY elde eden mükellef A 
toplamda 1.840.082 JPY vergi ödemekle yükümlü olacaktır. Mükellef A’nın top-
lam vergi yükü ise 0.19’a (1.840.082 / 10.000.000) yükselecektir. Yani mükellef 
A gelirinin yaklaşın beşte birini ulusal ve yerel vergi olarak ödemekle yükümlüdür. 

2.1.5.Verginin Ödenmesi

Gelir vergisi, mükellefi kaynağına bakmaksızın bir takvim yılı içinde elde ettiği 
kazanç ve iratların yıllık toplamı üzerinden vergilendirmeyi öngörmektedir. Japon-
ya’da vergi esas itibariyle beyan üzerine ödenmektedir. Ancak beyana dayalı olma-
yan gelir vergisi türleri için de kaynaktan kesinti usulü kullanılmaktadır. Kesinti 
usulü olmakla birlikte bazı durumlarda kesinlikle vergi beyannamesi doldurulması 
gereken özel durumlar vardır (Japan National Tax Agency, 2019):

- Japonya’yı vergi yılı bitmeden terk etmek planlanıyorsa,

- PAYE sistemi kapsamında vergi uygulaması ile yükümlü olunmadıysa,

- Birden fazla işverenden gelir elde edildiyse,

- 20.000.000 JPY’den fazla kazanıyor veya 200.000 JPY’den fazla yan gelire sa-
hip olunduysa,

beyan zorunluluğu bulunmaktadır. 

Gelir vergisinde vergilendirme dönemi 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasındaki 
takvim yılıdır. Gelir vergisi mükellefleri bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelir-
leri için ertesi takvim yılının şubat ayının 16’sından Mart ayının 15’ ine kadar be-
yanname vermek ve 15 Mart tarihine kadar (otomatik banka havalesiyle ödeme 
Nisan ortası) ödemekle yükümlüdürler. İşveren, vergi tablolarına uygun olarak 
maaşlı bir işçiden kaynağında kestiği vergiyi ödeme ayından sonraki ayın 10’una 
kadar ödemekle yükümlüdür (Arıkan, 2006: 108-109). 
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2.2. KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, kurumlar vergisi şirketlerin vergiye tabi geliri 
üzerinden alınır. Bir şirketin vergilendirilebilir geliri, tüm kaynaklardan elde edi-
len toplam gelirdir. Burada gelir türlerinin ayrı ayrı olarak değerlendirilmesi ih-
tiyacı yoktur. 

2.2.1.Verginin Konusu

Kurumlar vergisi, ticari faaliyetlerinden elde edilen net gelir üzerinden alınır. Ku-
rumların vergilendirilebilir geliri, maliyetleri brüt gelirlerden düşerek belirlenir. 
Brüt gelirler, mal, hizmet, arazi ve bina satışlarından elde edilen geliri içerir. Ma-
liyetler, satış maliyetlerini ve afetlerden kaynaklanan zararları içerir. Vergi öncesi 
gelir, vergilendirilebilir geliri belirlemek için Kurumlar Vergisi Kanunu’na daya-
narak toplama ve çıkarma işlemlerine tabi tutulmaktadır. Bir şirketin geliri tahak-
kuk esasına göre belirlenir.

Japonya’daki dört temel tür kurumlar vergisi aşağıdaki gibidir (Japan External 
Trade Organization, 2019):

- Kurumlar vergisi (ulusal)

- Kurumlar mukim vergisi (yerel)

- Girişim/İşletme vergisi (yerel)

- Özel yerel kurumlar vergisi (ulusal ancak; ödemeler kurumlar vergisi ile yerel 
idarelere yapılmaktadır)

Japonya’da faaliyet gösteren yabancı şirketler, yalnızca Japonya içindeki kaynak-
lardan gelen gelirler için kurumlar vergisinden sorumludur. Buna karşılık, Japon 
şirketleri, hem Japon kaynak gelirleri hem de yabancı kaynak gelirleri üzerinden 
kurumlar vergisinden sorumludur. Bununla birlikte, yabancı kaynak gelirinin çifte 
vergilendirilmesini önlemek için, Japon şirketlerinin, doğrudan ödenen yabancı 
gelir vergileri için kurum ve bölge sakinlerinin vergi indirimlerine imkân tanı-
maktadır (Günay, 2002: 141). Yabancı bir şirket yalnızca Japonya kaynaklı ge-
liri üzerinden vergilendirilir. Tablo 6’da kurumlar vergisinin konusu yabancı şir-
ketlere göre gösterilmektedir.
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Tablo 6: Yabancı Şirketlerin Kurumlar Vergisi Mükellefiyetleri

Gelir türü Yabancı şirketin türü

Japonya’da kalıcı bir 
kuruluş olan yabancı 

şirket

Japonya’da 
herhangi bir 
fiziksel varlığı 

olmayan yabancı 
şirket

Japonya’da gerçekleştirilen iş 
faaliyetlerinden elde edilen gelir

Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Japonya’da vergiye 
tabi değil

Japonya’da bulunan varlıkların kullanımı, 
elde tutulması veya devredilmesinden elde 
edilen gelirler

Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Japonya’da sunulan hizmetler (örneğin 
mühendislik gibi) 

Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Japonya’da bulunan emlak üzerine hakların 
ödünç verilmesi veya devredilmesi sonucu 
elde edilen gelir

Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Japonya’da bulunan mevduat ve 
tasarrufların faizi

Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Diğer Yerel kaynaklı gelirler Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Mevduat ve tasarruf faizleri Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Japonya’da vergiye 
tabi değil

Temettü vb., Kredilerin faizi Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Japonya’da vergiye 
tabi değil

Herhangi bir patent, ticari marka, telif 
hakkı ve makine veya ekipman için telif 
hakları 

Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Japonya’da vergiye 
tabi değil

Kullanım ücretleri ve diğer ücretler Japonya’da 
Vergilendirilebilir

Japonya’da vergiye 
tabi değil

Kaynak: Japan Federation of Certified Public Tax Accountants’ Associations, Guide to 
Japanese Taxes, 2012 22/05/2019

Tabloda, bazı yabancı şirketlerin, Japonya’da herhangi bir fiziksel varlığa sahip ol-
masalar bile, Japon yerel yasalarına göre, bazı gelir kaynakları için vergi ödeme-
leri gerektiğini belirtmektedir. Buna göre Japonya’da herhangi bir fiziksel varlığı 
olmayan yabancı şirket Japonya’da bulunan varlıkların kullanımı, elde tutulması 
veya devredilmesinden elde edilen gelirler, Japonya’da sunulan hizmetler, Japon-
ya’da bulunan emlak üzerine hakların ödünç verilmesi veya devredilmesi sonucu 
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elde edilen gelir gibi kazançları üzerinden Japonya’da vergilendiriliyor iken; Japon-
ya’da gerçekleştirilen iş faaliyetlerinden elde edilen gelir, Mevduat ve tasarruf fa-
izleri, Herhangi bir patent, ticari marka, telif hakkı ve makine veya ekipman için 
telif hakları üzerinden elde ettiği kazanç üzerinden vergiye tabi olmamaktadır. 
Bununla birlikte Japonya’da kalıcı bir kuruluş olan yabancı şirket ise tabloda gös-
terilen tüm kazançları üzerinden vergiye tabi olmaktadır. Tablo 6’da genel olarak 
yaygın elde edilen kazanç türleri gösterilmekle beraber yer verilmeyen kazanç tür-
leri (Devlet tahvili, fon kredisi, Japonya’da yapılan sigorta sözleşmelerinden alınan 
emekli aylıkları veya ortaklıklardan alınan temettüler) için ise farklı kurallar geçerli 
olabilmektedir. Ayrıca, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bu tablonun 
kapsamını önemli ölçüde değiştirebilecektir (Ministry Of Finance, Japan, 2019).

2.1.2.Verginin Mükellefi/Sorumlusu

Japonya’da Japon yasalarına uygun olarak bir Japon şirketi veya şubesi yeni açıldı-
ğında, işe başlama ile ilgili vergi bildirimini, kurulduktan sonraki öngörülen süre 
içerisinde vergi makamlarına iletmesi gerekir. Bir yabancı kurum, şube açmadan Ja-
ponya’da kurumlar vergisine tabi gelir elde ettiğinde de vergi bildirimi yapılmalıdır. 

Kurumlar vergisi için, şirketler iki kategoriye ayrılır: yerli şirketler ve yabancı şir-
ketler. Yerli şirketler, merkez ofisi Japonya’da olan tüm şirketler olarak tanımlanır. 
Ayrıca, Japonya’da kurulan yabancı şirketlerin bağlı ortaklıkları, yerli şirketler olarak 
kabul edilir. Yabancı şirket ise merkez veya idaresi Japonya’da bulunmayan şirket-
lerdir. Yabancı şirketler, yerli olarak kabul edilmeyenlerin yanı sıra, yabancı şirket-
ler tarafından Japonya’da kurulan şubeler veya üretim tesisleridir. (Japan Federa-
tion of Certified Public Tax Accountants’ Associations, Guide to Japanese Taxes, 
2012). Japonya Kurumlar Vergisine göre mükellef, merkez ofisi Japonya’da olan 
şirketler, Japonya’da kurulan yabancı şirketlerin bağlı ortaklıkları ile merkez veya 
idaresi Japonya’da bulunmayan şirketlerin Japonya’daki temsilcilikleridir.

2.1.3.Verginin İndirim/Muafiyeti

Kurumlar vergisinin hesaplanmasında Japonya kurumlar vergisi belli başlı indirim-
ler öngörmüştür. Kurumlar vergisi matrahı hesaplanırken kurum toplam gelirinden 
bu indirimler yapılmaktadır. Japonya kurumlar vergisi kanununa göre, maddi (ör-
neğin, binalar, binalara yapılan ekler, yapılar, makine ve teçhizat) ve maddi olma-
yan duran varlıklara (örneğin şerefiye, patentler, ticari markalar); kurum kuruluş 
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giderleri, borçlanma faiz giderleri, hayır kurumlarına yapılan bağışlar, belirli şart-
lar halinde ve vergi dairesine önceden bildirmesi halinde yöneticilere ödenen sa-
bit ücretler, şirketin işlerini yürüten yöneticilere kazandığı kazançla orantılı ola-
rak belirli şartların yerine getirildiği ölçüde ödenen nakit, hisse senedi veya hisse 
senedi opsiyonları şeklinde performans primleri, emeklilik tazminatı, yiyecek ve 
içecek için eğlence harcamalarının% 50’si, kurumlar vergisi amaçlı vergilendirile-
bilir gelirin hesaplanmasında düşülebilir (Guide to Japanese Taxes, 2018). 

2.1.4.Verginin Matrah/Oranı

Kurumlar vergisi, her hesap dönemi için net gelir, tasfiyedeki net gelir veya emek-
lilik maaşı fonlarının kalan bakiyesi üzerinden alınmaktadır. Vergilendirilebilir ge-
lir, Ticaret Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerin her bir şirketin tutmasını 
gerektirdiği defter ve kayıtlara dayanarak hesaplanır. Kurumlar vergisinin belirlen-
mesi için vergi matrahı, işletme yılında elde edilen gelirden kaynaklanmaktadır. 
Her işletme yılı için hesaplanan gelir, bir kurumun gelirine uygulanacak kurum-
lar vergisinin belirlenmesinde vergi matrahı olarak kullanılır. Japonya’da ulusal ve 
yerel kurumlar vergisi oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 7: Japon Kurumlar Vergisi Tarifesi

Vergi Konusu 4 milyon JPY’ye 
kadar

4 – 8 
Milyon JPY

8 Milyon JPY 
ve Üstü

Kurumlar Vergisi 15% 15% 23.20%

Yerel Kurumlar Vergisi 0.66% 0.66% 1.02%

Mukim Kurumlar Vergisi (Valilik) 0.48% 0.48% 0.74%

Mukim/Yerleşik Kurumlar Vergisi 
(Belediye) 1.46% 1.46% 2.25%

Girişim/İşletme Vergisi 3.40% 5.10% 6.70%

Özel Yerel Kurumlar Vergisi 1.47% 2.20% 2.89%

Toplam Vergi Oranı 22.46% 24.90% 36.81%

Kaynak: http://taxsummaries.pwc.com/ID/Japan-Corporate-Taxes-on-corporate-income 
01/06/2019

Mevcut kurumlar vergisi düzeyi, şirketin yıllık net işletme geliri üzerinden % 15 
ile% 23,20 arasında değişmektedir. Kurumlar için toplam vergi yükü, sermaye, ça-
lışanlar, işletme yeri, ofislerin coğrafi yayılımı gibi faktörlere bağlı olarak % 22,46 
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ile % 36,81 arasında dik bir oranla% 36,81’ya kadar değişmektedir. Ödenmiş ser-
mayesi 100 milyon Japon yeninden (JPY) fazla olanlar için ise oran %23.20’dir. 
1 Nisan 2018 tarihinden itibaren, kurumlar vergisi mükelleflerinin ulusal yerel 
kurumlar vergisini, kurumlar vergisi yükümlülüklerinin % 10,3’ü kadar sabit bir 
şekilde beyan etmek ve ödemekle yükümlüdürler. Yerel kurumlar vergisi oranları 
yerel idarelere göre farklılık gösterebilmektedir. 

2.1.5.Verginin Ödenmesi

Japonya’da kayıtlı herhangi bir yerli şirket için, hem yerli şirketlerin hem de ya-
bancı şirketlerin yan kuruluşları için, ulusal düzeyde bir kurumlar vergisi, Ulusal 
Vergi Dairesi tarafından tahsil edilir. Kurumlar, vergilendirilebilir her yılın son gü-
nünü izleyen günden itibaren iki ay içinde kurumlar vergisi, yerel kurumlar ver-
gisi, kurumlar vergisi, kurumlar vergisi ve özel yerel kurumlar vergisi için vergi 
beyanında bulunmakla yükümlüdür. Hesaplanan vergi de bu süre içinde öden-
melidir (www.acojapan.com, 22.05.2019).

Vergilendirilebilir dönemi altı ayı geçen şirketler, vergilendirilebilir yılın ilk altı ayı-
nın bitiminden sonraki iki ay içinde, vergilendirilebilir yılın ilk gününden itiba-
ren başlayan ve sona eren dönem için geçici bir vergi beyannamesi sunması gere-
kir. Bundan dolayı, altı ay sonra, borcun geçici tutarını ödemekle yükümlüdürler.

2.3.TÜKETİM VERGİLERİ

Tüketim vergisi, genel olarak tüketime yaygın ve adil bir şekilde uygulanır. Pren-
sip olarak, Japonya’daki tüm mal ve hizmetlerin satışı ve tedariki tüketim vergi-
sine tabidir. Vergilendirilebilir kaynak olarak ticari işletmelerin satışlarına vergi 
uygulanırken, satışlardan yapılan alımlar üzerinden vergi düşülmektedir. İşletme-
ler tarafından ödenen tüketim vergisi, satış fiyatlarına maliyet olarak eklenir ve 
nihai tüketiciler tarafından ödenmesi beklenir (“doğrudan vergi” olarak adlandı-
rılan gelir vergisinin aksine, vergilendirilebilir kişi ile fiili vergi taşıyıcısının farklı 
olduğu tüketim vergisi “dolaylı vergidir”). Ticari teşebbüsler, satışlardan elde edi-
len tüketim vergisini düşmekte ve geri kalanını ödemektedirler (www.eu-japan.
eu, 28/05/2019).
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2.3.1.Verginin Konusu

Japonya’da tüketim vergisinin konusunu belirli mal ve hizmetlerin alım-satımı ile 
imal edilmesi ve ithali oluşturmaktadır. Fiyat etiketleri, Tüketim vergisi tutarını 
kapsamaktadır. Tüketim vergisine tabi yerel işlemler arasında varlıkların devredil-
mesi veya kiralanması veya Japonya’da bir işletme olarak hizmetlerin sağlanması 
yer almaktadır. Gümrüklü bir bölgeden alınan kargo gibi ithalat işlemleri de ver-
ginin konusuna girmektedir (Ministry of Finance, Japan, 2018).

Japonya’da mal ve hizmetlerin satışına veya kiralanmasına tüketim vergisi uygu-
lanır. Bu tür faaliyetlerde bulunan işletmeler, bir tüketim vergisi beyannamesi 
vermek ve belirtilen tutarı ödemekle yükümlüdür. Ancak, tüketim vergisi mal 
ve hizmet fiyatlarına eklendiğinden, vergi esas olarak nihai tüketiciler tarafından 
karşılanmaktadır. İthal mallar vergilendirilebilir, ancak ihraç edilen ürünler vergi-
den muaf tutulur (Taxation in Japan, 2017: 188). Japon tüketim vergisinin geç-
tiği aşamaların mekanizması Hammadde üreticisi > İşlenmiş ürün üreticisi > Top-
tancı > Perakendeci > Tüketici şeklinde olup Japonya’da tüketim vergisine konu 
olan nihai bir mal üreticiden tüketiciye geçene kadar geçtiği her aşamada ortaya 
çıkardığı katma değer üzerinden %8 oranında vergiye tabi olmaktadır (Guide to 
Japanese Taxes, Learning More About Taxes 2018).

2.3.2.Verginin Mükellefi/Sorumlusu

Japonya’da tüketim vergisinin sorumlusu söz konusu malların alım satımını ya-
pan, imal eden ile ithalatını yapanlardır. Buna göre Japon vergi kanunlarına göre, 
tüketim vergisinin konusunu oluşturan mal ve hizmetlere ilişkin malların alım-sa-
tımını yapan, imal eden, ithal eden ile hizmetleri ifa ederek vergiyi doğuran olayı 
gerçekleştirenlerdir (Consumtion Tax Guide, Naional Tax Agency, 2019). 

Yerli ve / veya ithalat işlemlerinde bulunan şirketler, tüketim vergisi almak ve öde-
mekle yükümlüdür (Vergiden düşülecek alımlardaki tüketim vergisi tutarı, vergi-
lendirilebilir satışlardaki tüketim vergisi miktarından fazlaysa, fark, vergi beyan-
namesiyle doldurularak geri ödenebilir). Yabancı girişimler, hizmet tedariki alan 
Japon işletmeleri dosyalama ve ödemeden sorumludur (ters ücret sistemi) (Japan 
External Trade Organization, Overview of Consumption Tax, 2019).
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2.3.3.Verginin İndirim/Muafiyeti

Vergilendirilebilir alımlardaki tüketim vergisi, ödenecek tüketim vergisi tutarı he-
saplanırken vergilendirilebilir satışlardaki tüketim vergisinden düşülebilir. Satın 
alımdaki tüketim vergisinin düşülmesi için, hem hesap defterlerinin hem de be-
lirli hususları tanımlayan faturaların muhafaza edilmesi gerekir. Ancak, indirim 
tutarı, vergilendirilebilir satışların toplam satışlara oranı gibi faktörlere bağlı ola-
rak değişir (Consumtion Tax Guide, Naional Tax Agency, 2019).

Tüketim vergisi istisnaları arasında ihracat işlemleri ve uluslararası iletişim ve ulus-
lararası taşımacılık gibi ihracata benzer işlemler yer almaktadır. Sermaye işlem-
leri, finansal işlemler ve tıbbi bakım, refah ve eğitim alanındaki bazı işlemler ver-
giye tabi değildir.

Tüketim vergisinden muaf olup vergilendirilemeyen ana işlemler aşağıdaki gibi-
dir (Taxation in Japan, 2017: 182):

- Arazi satışı veya kiraları

- Menkul kıymetler ve benzeri enstrümanların satışı (golf kulübü üyelik hakları 
ve diğer benzer öğeler hariç, ancak yabancı menkul kıymetler dahil)

- Krediler, teminatlar, müşterek işlem tröstleri veya diğer yatırım fonları ve si-
gorta primlerinden yapılan dağıtımlar dahil olmak üzere parasal işlemler

- Posta pullarının, gelir damgalarının vs. merkezi ve yerel yönetimler tarafından 
(yabancı posta pulları vb. dahil) transferleri

- Merkezi ve yerel yönetimler tarafından tescil ve belgeleme faaliyetleri gibi dö-
viz kuru işlemlerine ilişkin işlemlerin yapılması gibi belirli faaliyetler

- Kamu sağlık sigortası yasası uyarınca tıbbi tedavi hizmetleri

- Sosyal yardım faaliyetleri

- Okul eğitimi ve sınav hizmetleri

- Konut kiralama

- Yaşlı ve özürlü insanlar için doğum, cenaze töreni, evde yardım ve sosyal yar-
dım merkezleri ile ilgili hizmetler

Bunlarla birlikte ayrıca Japonya’dan ihracatı temsil eden malların devri veya kira-
lanması dahil olmak üzere ihracat işlemleri ve uluslararası taşımacılık gibi diğer 
ihracatla ilgili faaliyetler ihracat muafiyeti işlemleri olarak kabul edilir.
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2.3.4.Verginin Matrah/Oranı

Tüketim vergisi, üretimden tüketim aşamasına kadar ortaya çıkan katma değer 
üzerinden alınan ulusal bir vergidir. Tüketim vergisi oranı, 1 Ekim 2019 tarihin-
den itibaren %7,8 olup indirimli oranı ise %6,24’tür (Consumption and Local 
consumption Taxes, Naional Tax Agency, 2019).

Tüketici tarafından mal ve hizmet satın alınırken ödenen bu %7,8’lik oran ulu-
sal tüketim vergisi oranı olup ayrıca yerel tüketim vergisi oranı da bulunmakta-
dır. Yerel tüketim vergisi oranı %2,2 olup indirimli oranı ise %1,76’dır. Böylece 
toplamda standart tüketim vergisi oranı %10, indirimlisi ise %8’dir. 

2.3.5.Verginin Ödenmesi

Vergilendirilebilir dönem, şirketler için ilgili mali yıl ve gerçek kişi için takvim 
yılıdır. Ancak, seçim üzerine, vergilendirilebilir dönem, yıllık olarak değil, (örne-
ğin, şirketler için ilgili mali yılın başlama tarihinden başlayarak her 3 ayda bir ve 
gerçek kişi için her üç ayda bir) Haziran, Temmuz - Eylül ve Ekim - Aralık arası 
olabilir. Seçim üzerine aylık vergilendirilebilir bir dönem de mevcuttur. Vergilen-
dirilebilir bir kişinin, nihai tüketim vergisi beyannamesi vermesi ve vergilendiri-
lebilir dönemin sona ermesinden sonraki 2 ay içinde vergi ödemesi gerekmekte-
dir (Taxation in Japan, 2017: 194).

2.4.VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Japonya’da ikamet eden varisler tüm mirasları (yurtdışından elde ettikleri de da-
hil) üzerinden veraset ve intikal vergisine tabidirler. Japonya’da ikamet etmeyen 
varisler ise sadece Japonya’daki belirli malvarlığı üzerinden veraset ve intikal ver-
gisine tabidirler (Arıkan, 2006: 112).

Veraset ve İntikal Vergisi, miras yoluyla mülk edinmiş bir varis ve sırasıyla hediye 
olarak başka bir kişiden (bağışçı) mülk alan bir şahıs (done) tahsil edilir. Her iki 
vergi de yüzde 10 ile yüzde 55 arasında değişmektedir.

Yabancı insanları Japonya’da yaşamaya ve çalışmaya teşvik etmek amacıyla geçici 
olarak belirli koşullar altında ve Japon varlıklı kişilerin Japonya dışına taşınması 
yoluyla vergi kaybını ortadan kaldırmak amacıyla tüm mülklerde miras Veraset 
ve İntikal Vergisi uygulananlara bazı hususlar eklenmiştir. 2017 vergi reformu 
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kapsamında, Veraset ve İntikal Vergisi vergi ödeme yükümlülüklerinin kapsamı, 
Veraset ve İntikal Vergisi kapsamındaki değişikliklerin Japonya dışında kalan ve 
yaşayan yabancıları içeren Veraset ve İntikaller ile ilgili olarak taşınan mülklere 
uygulanmayacağı yönünde değiştirilmiştir (Guide to Japanese Taxes, Learning 
More About Taxes 2018).

Veraset ve İntikal Vergisinde serveti yeniden dağıtmak için daha yüksek varlık de-
ğerlerine daha yüksek vergi oranları uygulayan kademeli vergi oranları kullanılır. 
Bu durumda, beyanname ve veraset vergisinin ödenmesi, beyan sahibinin ölümü-
nün bildirildiği günü izleyen günden sonraki on ay içinde talep edilir.

Net emlak tutarı temel muafiyet tutarını aşarsa, veraset vergisi uygulanır, bu ne-
denle veraset vergisi beyanı ve ödemesi yapılır. Net emlak tutarı, vergi muaf 
mülklerini, cenaze masraflarını ve borçlarını çıkardıktan ve mirasın başlamasın-
dan önceki üç yıl içinde bağışlanan mülkleri ekledikten sonra, miras sırasındaki 
uzlaştırma yoluyla vergilendirmeyle bağışlanan toplam brüt emlak tutarı ve mülk 
miktarını temsil eder.

2.4.1.Veraset Vergisi

Veraset vergisi miras yoluyla elde edilen değerler üzerinde uygulanan bir servet 
vergisidir. Miras vergisinin serveti yeniden dağıtmak için daha yüksek varlık de-
ğerlerine daha yüksek vergi oranları uygulayan kademeli vergi oranları kullanılır.

Veraset vergisi hesaplandığında, miras alınan mülklerin değerinden temel bir mu-
afiyet düşülür. Temel muafiyet, balon ekonomisi döneminde kayda değer arazi 
fiyatı artışlarına paralel olarak artırılmış ve daha sonra sürekli arazi fiyatlarındaki 
düşüşe rağmen değişmeden kalmıştır. Ayrıca vergi oranları kademeli olarak dü-
şürülmüştür. Tüm bunların sonucu olarak, veraset vergisi, beyan sahiplerinin yal-
nızca % 4’üne uygulanmakta ve bu da veraset vergisinin servetin yeniden dağı-
tılması işlevinin azalmasına yol açmaktadır (Inheritance Tax Guide, Naional Tax 
Agency, 2019). Veraset vergisi ve vergilendirilebilir mülklerin kapsamına giren ki-
şiler Tablo 8’de gösterilmiştir:
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Tablo 8: Veraset Vergisi Mükellefiyeti

Veraset vergisi ve vergilendirilebilir mülklerin kapsamına giren kişiler

Veraset vergisine tabi kişiler Vergi lendir i lebi l i r 
mülklerin kapsamı

(1) Miras yoluyla miras isteyerek mülk edinen ve miras sırasında 
Japonya’da bir adresi olan bir kişi. (kişi geçici olarak ikamet ediyor-
sa ve merhum geçici olarak ikamet ediyor veya ikamet etmiyorsa 
geçerli değildir.)

Elde ettiği tüm mülk-
ler

(2) Miras yoluyla mülk edinen veya miras alıp mülk edinen ve mi-
ras sırasında Japonya’da aşağıdakilere ek olarak bir adresi olmayan 
bir kişi:
(a) Kişi miras sırasında Japon vatandaşlığına sahip ve aşağıdakiler-
den biri geçerli ise:
- Kişi, mirasın başlamasından önceki son on yıl içinde Japon-

ya’da bir adrese sahipse; veya
- Kişi, mirasın başlamasından önceki son on yıl içinde Japon-

ya’da bir adrese sahip değilse (merhumun geçici olarak ikamet 
ettiği veya ikamet etmemesi durumu hariç).

(b) Kişi miras sırasında Japon vatandaşlığına sahip değilse (merhu-
mun geçici olarak ikamet eden, ikamet etmeyen veya ikamet etme-
yen olduğu durumlar hariç).

Elde ettiği tüm mülk-
ler

(3) Japonya’da miras yoluyla mülk edinen veya miras alan ve miras 
sırasında Japonya’da bir adresi olan (yukarıdaki (1) in altındakiler 
hariç) bir kişi.

Japonya’daki mülkler

(4) Japonya’da miras yoluyla mülk edinen veya miras alan ve mi-
ras sırasında Japonya’da bir adresi bulunmayan (yukarıda (2) ‘nin 
altında olanlar hariç).

Japonya’daki mülkler

Yukarıdaki (1) ila (4) ‘ten herhangi birinin altına girmeyen, ancak 
miras sırasında uzlaşma yoluyla vergilendirmenin uygulanabilir ol-
duğu bağış yoluyla mülk edinen bir kişi.

Miras sırasında uzlaş-
ma yolu ile vergilendi-
rilen mülkler

Kaynak: https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_system/asset/index.html#a01 
14/06/2019

Aşağıdaki şekil 1’de Japonya’da veraset vergisinin toplam tutarının hesaplanması 
ve her varisin ödeyeceği vergi miktarı şematik olarak gösterilmektedir. Buna göre 
toplam vergilendirilebilir miras payından ilgili indirimler yapıldıktan sonra varislere 
düşen pay üzerinden artan oranlı vergi uygulanmaktadır. Şekilde evli ve 2 çocuk 
sahibi olan murisin mirasını elde edenlerin nasıl vergilendirileceği gösterilmektedir.
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Şekil 1: Veraset Vergisinin Yapısı  
(Veraset Vergisinin Toplam Tutarının Hesaplanması)

Kaynak: Japonya Maliye Bakanlığı, 2018

Her bir mirasçının payına uygulanacak veraset vergisi oranları Tablo 9’da gösteril-
mektedir. Buna göre veraset vergisi miktarı 10 milyon Yen’den başlamakta, oran 
ise %10’dan başlayıp %55’e kadar vergi matrahıyla birlikte artmaktadır. Buna göre 
veraset vergisinde en düşük oran %10 iken en yüksek oran %55’tir.
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Tablo 9: Veraset Vergi Oranları

Vergilendirilebilir değer Vergi oranı

10 milyon Yene kadar %10

30 milyon Yene kadar %15

50 milyon Yene kadar %20

100 milyon Yene kadar %30

200 milyon Yene kadar %40

300 milyon Yene kadar %45

600 milyon Yene kadar %50

600 milyon ve üstü %55

Kaynak: Japonya Maliye Bakanlığı, 2018

2.4.1.İntikal Vergisi

Karşılıksız olarak bağışlanan mülklere intikal vergisi uygulanmaktadır. Burada 
önemli olan mülklerin miras dışında karşılıksız olarak elde ettiği tasarruflardır. 
Örneğin sigorta primini ödememiş olduğunuz hayat sigortası gelirini aldığınızda 
veya borç muafiyeti vb. nedeniyle fayda sağladığınızda karşılıksız kazanç kabul 
edilir ve bu nedenle intikal vergisi uygulanır. İntikal vergisi için iki vergi yöntemi 
vardır: takvim yılı vergi sistemi ve miras sırasındaki uzlaştırma için vergi sistemi. 
Gerekli koşullar sağlandığında, miras sırasındaki uzlaştırma için vergi sistemini 
seçilebilir (Gift Tax Guide, Naional Tax Agency, 2019).

a) Takvim yılı vergilendirmesi

İntikal vergisi, 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında bir yıl içinde bir kişiye bağış-
lanan mülklerin toplam değerinden 1,1 milyon yen tutarında temel bir muafiyet 
çıkarıldıktan sonra uygulanmaktadır. Bu nedenle, bir yılda bağışlanan mülklerin 
toplam değeri 1,1 milyon Yen’den az ise intikal vergisi uygulanmayacaktır(Gift 
Tax Guide, Naional Tax Agency, 2019).

b) Miras anında uzlaşma yolu ile vergilendirme

İvazsız intikalde uzlaşma yolu ile vergi sistemini seçen mükelleflere, 1 Ocak-31 Aralık 
tarihleri arasında bir yıl içinde bağışlanan mülklerin toplam değerinden 25 milyon 
yen özel indirim düşüldükten sonra intikal vergileri uygulanır. Bu özel kesinti an-
cak bir vergi mükellefinin yasal vade tarihinde intikal vergisi beyannamesi vermesi 
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durumunda uygulanabilir. Bu özel indirim, bir önceki yıla ait tutarın bir kısmına 
uygulanırsa, 25 milyon Yen’den çıkarılmasından sonra kalan tutar, özel indirim 
için limit olacaktır (Guide to Japanese Taxes, Learning More About Taxes 2018).

İntikal vergisi uygulanması veya miras sırasındaki uzlaştırma için vergi sistemi uy-
gulanması durumlarında, mülkleri alan kişinin 1 Şubat ile 15 Mart arasında vergi 
ödemesi gerekmektedir. Miras sırasındaki uzlaştırma vergi sisteminde, ödenecek 
vergi miktarı olmasa bile, 1 Şubat ile 15 Mart arasında mülklerin alındığı yılı iz-
leyen dönem beyan edilme zorunluluğu vardır. Vergiler genellikle bir kerede na-
kit olarak ödenirken, vergi ödemesinin ertelenmesi gerekli koşullarda mevcuttur. 
Bu durumda, vergi mükellefleri ödeyecekleri vergiyi birkaç yıl içinde taksitler ha-
linde ödemektedir. Bu kolaylıktan yararlanmak isteyen mükellefler vade tarihine 
kadar başvuru formlarını ve diğer belgeleri Vergi Dairesine teslim etmek ve izin 
almak zorundadırlar (Taxation in Japan, 2017).

Aşağıdaki şekil 2’de Japonya’da intikal vergisinin toplam tutarının hesaplanması 
ve her mükellefin ödeyeceği vergi miktarı şematik olarak gösterilmektedir. Buna 
göre toplam vergilendirilebilir ivazsız intikal tutarından ilgili indirimler yapıldık-
tan sonra artan oranlı vergi uygulanarak ödenecek vergi miktarına ulaşılmaktadır. 

Şekil 2: İntikal Vergisinin Yapısı

Kaynak: https://www.nta.go.jp/english/taxes/others/02/15001.htmv 16/06/2019
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Japon vergi sisteminde yer alan intikal vergisi oranlarına bakıldığında ikili bir ay-
rım karşımıza çıkmaktadır. Buna göre ivazsız intikallere uygulanacak vergi oran-
ları aynı olmakla birlikte oranların uygulanacağı vergi matrah miktarlarında ivaz-
sız intikal elde eden mükellefin usul-füru olup olmamasına göre farklılıklar ortaya 
çıkmaktadır. Tablo 10’daki intikal vergisi tarifesi incelendiğinde en düşük intikal 
vergisi oranının %10 iken en yüksek oranın %55 olduğu ve artan oranlı bir ya-
pısının olduğu görülmektedir. Vergi oranları uygulanan en üst ivazsız intikal bü-
yüklükleri ise usul-füruda 45 milyon ¥ ve üzeri iken bunun dışındakilerde 30 
milyon ¥ ve üzerinde uygulanmaktadır. Tablodan ulaşılan sonuca göre ivazsız in-
tikal elde eden usul-füru diğer bireylere göre daha yüksek bir oranda vergi öde-
mekle mükellef kılınmıştır.

Tablo 10: İntikal vergisi Oranları

Vergilendirilebilir Mülkiyet Değeri (Temel Muafiyet Sonrası Vergilendirilebilir Fiyat)

Vergi oranı Usul Fürusu Akraba Harici Birey

%10 2 milyon ¥ ‘a kadar 2 milyon ¥ ‘a kadar

%15 4 milyon ¥ ‘a kadar 3 milyon ¥ ‘a kadar

%20 6 milyon ¥ ‘a kadar 4 milyon ¥ ‘a kadar

%30 10 milyon ¥ ‘a kadar 6 milyon ¥ ‘a kadar

%40 15 milyon ¥ ‘a kadar 10 milyon ¥ ‘a kadar

%45 30 milyon ¥ ‘a kadar 15 milyon ¥ ‘a kadar

%50 45 milyon ¥ ‘a kadar 30 milyon ¥ ‘a kadar

%55 45 milyon ve üzeri 30 milyon ve üzeri

Kaynak: Japonya Maliye Bakanlığı, 2018

3. SONUÇ

Vergi sistemleri ülkelerin ekonomik, mali, sosyal vb. birçok yapısı hakkında bil-
giler sunmaktadır. Ülkede yer alan vergilerin türleri, oranları, matrahları, istisna 
ve muafiyetler, tarife yapısı, mükellefiyet ve nihayetinde vergi gelirlerinin toplamı 
ve bu toplamın toplam kamu gelirleri ve GSYH içindeki payları söz konusu bil-
gilerin temel göstergeleri niteliği taşımaktadır. Vergi sistemleri aracılığıyla ülkele-
rin sosyo-ekonomik durum incelemesi yapılarak genel bir durum analizi yapılabil-
mektedir. Bundan dolayıdır ki ülkelerin vergi yapıları, vergi oranları, matrahları, 
mükellefiyet türleri, istisna ve muafiyetleri, yani vergi sistemlerinin incelenmesi 
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önem kazanmaktadır. Bu önemden yola çıkılarak Dünya’da başta ekonomi olmak 
üzere her yönüyle önemli bir ülke konumunda olan Japonya’nın vergi sistemi ça-
lışma konusunu oluşturmuştur. Öyle ki 2019 yılı verilerine göre Japonya’nın nü-
fusu yaklaşık 126 milyon, gayri safi milli geliri yaklaşık 5 trilyon dolar, kişi ba-
şına düşen milli geliri 41690 dolar, büyüme oranı %0,7, yıllık enflasyon %0,5 
ve vergi gelirlerinin milli gelire oranı %11’dir. Bu rakamlar Japonya’nın Dünya 
ekonomik, mali, demografik vb. birçok faktör açısından önemini göstermektedir.

Japonya vergi sisteminde uygulanan vergiler ulusal hükümet tarafından alınan ver-
giler ve yerel idareler tarafından alınan vergiler olmak üzere ikili bir ayrıma tabi 
tutulmaktadır. Japonya vergi sisteminde 40’tan fazla ulusal ve yerel vergi mevcut-
tur. Japonya ulusal ve yerel vergi yapısı genel olarak değerlendirildiğinde, vergi 
türleri itibariyle en fazla vergi çeşidi tüketim üzerinden alınan vergilerde, ikinci 
olarak servet üzerinden alınan vergilerde iken son sırada gelir üzerinden alınan ver-
gilerde görülmektedir. Buna göre tüketim üzerinden alınan vergi adedi 25, servet 
üzerinden alınan 13 iken gelir üzerinden alınan vergi adedi 7 olarak görülmek-
tedir. Ulusal ve yerel itibariyle değerlendirildiğinde ise birbirine yakın vergi çeşit-
liliği olduğu görülmektedir. Ulusal vergi adedi 22 iken yerel vergi adedi 23’tür.

Japonya’da 2018 bütçe rakamları ile toplanan vergi gelirlerinin dağılımı incelen-
diğinde en yüksek vergi geliri ¥19 trilyon ile gelir üzerinden alınan vergilerden 
toplanmaktadır. İkinci en yüksek vergi geliri ¥17,6 trilyon ile tüketim vergile-
rinden, üçüncü ¥12.2 trilyon ile Kurumlar vergisinden toplanmakta iken, en az 
vergi geliri ¥2.2 trilyon ile veraset ve intikal vergisinden toplanmaktadır. 2018 yı-
lına ait söz konusu vergilerin toplamı ¥51 trilyon olarak hesaplanmıştır. Vergi ya-
pısı içinde doğrundan vergilerin payı dolaylı vergilerden daha yüksek düzeydedir.

Japonya’da gelir vergisi sadece gerçek kişilerin elde ettiği geliri vergilendirmekte-
dir. Kurum kazançları ise kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Ge-
lir vergisi, ücretlere, ticari kazançlara, arazi satışlarından elde edilen kazançlara ve 
diğer gelir türlerine uygulanmaktadır. Japon gelir vergisinin konusu Faiz Geliri, 
Temettü geliri, Gayrimenkul geliri, İş geliri, İstihdam geliri, Emeklilik geliri, Or-
man Geliri, Sermaye kazanç geliri, Arızi gelir ve Diğer gelirlerden oluşmaktadır. 
Gerçek bireylerin bu 10 tür vergi konusundan elde ettiği gelirler gerekli giderler 
indirildikten sonra çeşitli vergi ödeme yolları ile tahsil edilmektedir. Vergilendi-
rilebilir gelir, bürüt gelir ile kanuni olarak kabul edilen giderler arasındaki fark-
tan oluşmaktadır. Bürüt gelirin kapsamına para gelirleri ile birlikte tüm iktisadi 
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faydalar girmektedir. Kanuni olarak indirimi kabul edilen giderler ise, gelir sağ-
lama amacına yönelik yapılan direkt masraflar, satış giderleri, idari organizasyon 
giderler gibi söz konusu gelirin elde edilmesine yönelik masraflardır. Kimi gelir 
türlerinin vergilendirilmesinde beyan usulü geçerli iken diğer tür vergilerde sto-
paj usulü geçerli olmaktadır. Gerçek kişilerin elde ettiği gelirler kapsam itibariyle 
değerlendirildiğinde kanun vergi konusunu oldukça geniş tutmuştur. 

Japon Gelir Vergisi Kanunu gelir vergisi mükelleflerini ikamet eden ve ikamet et-
meyen olmak üzere iki kategoriye ayırmaktadır. Japonya’da “daimi ikamet (ikamet 
den)” mükellefiyet kapsamında olan birey Japonya ve yurtdışındaki tüm gelirleri 
üzerinden vergilendirmeye tabi tutulmaktadır. Japonya’da çalışan bir yabancı ise 
sadece Japonya’da elde ettiği geliri üzerinden vergilendirilmektedir. Japon vergi sis-
teminde temel aile yapısına, ekonomik ve sosyal durumuna bağlı olarak düzen-
lenmiş çok sayıda istisna ve mahsup vardır. Muafiyetler, şartlara göre, vergi yü-
künü belirlemeden önce brüt gelirin bir kısmını hesaplama dışında tutmaktadır. 
Yerleşik ve yerleşik olmayan mükellefler için geçerli olan kazanılmış bir gelir indi-
rimi mevcuttur. Gelir vergisi kesinti, indirim ve muafiyetler incelendiğinde genel 
itibariyle sosyal yönü ağır basan ve devletin korumasına ihtiyaç duyulan kesime 
yönelik önemli ve kategorik bir sınıflandırma yapıldığı görülmektedir. Vergi in-
dirim ve muafiyetleri yapılırken mükelleflerin şahsi durumları neticesinde ortaya 
çıkan farklı vergilendirme kapasiteleri dikkate alınmıştır. Gelir vergisinde, olağan 
gelir tutarı, emeklilik ve orman gelirleri tutarları olmak üzere 3 tür vergi mat-
rahı vardır. Olağan gelir tutarının matrahını; faiz geliri, temettü geliri, gayrimen-
kul geliri, ticari kazanç, ücret, kısa ve uzun vadeli sermaye kazancı ile arızi geliri 
oluşturmaktadır. Olağan gelir tutarının matrahına üniter vergileme metodu uy-
gulanırken, emeklilik geliri ve orman geliri olmak üzere diğer matrahlara sedüler 
vergileme metodu uygulanmaktadır. Japonya artan oranlı bir vergi sistemine sa-
hiptir. Yani gelirinizin artmasına bağlı olarak gelirinize uygulanan vergi oranları 
ve ödediğiniz vergi miktarı artmaktadır.

Diğer bir önemli vergi türü olan Kurumlar vergisi ise ticari faaliyetlerinden elde 
edilen net gelir üzerinden alınmaktadır. Kurumların vergilendirilebilir geliri, ma-
liyetleri brüt gelirlerden düşerek belirlenir. Brüt gelirler, mal, hizmet, arazi ve 
bina satışlarından elde edilen geliri içerir. Maliyetler, satış maliyetlerini ve afetler-
den kaynaklanan zararları içerir. Vergi öncesi gelir, vergilendirilebilir geliri belir-
lemek için Kurumlar Vergisi Kanunu’na dayanarak toplama ve çıkarma işlemle-
rine tabi tutulmaktadır. Bir şirketin geliri tahakkuk esasına göre belirlenmektedir. 
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Japonya’daki dört temel tür kurumlar vergisi; Kurumlar vergisi (ulusal), Kurum-
lar mukim vergisi (yerel), Girişim/İşletme vergisi (yerel) ve Özel yerel kurumlar 
vergisi (ulusal ancak; ödemeler kurumlar vergisi ile yerel idarelere yapılmaktadır) 
dan oluşmaktadır. Japonya’da faaliyet gösteren yabancı şirketler, yalnızca Japonya 
içindeki kaynaklardan gelen gelirler için kurumlar vergisinden sorumludur. Buna 
karşılık, Japon şirketleri, hem Japon kaynak gelirleri hem de yabancı kaynak ge-
lirleri üzerinden kurumlar vergisinden sorumlu tutulmaktadır. Japonya Kurumlar 
Vergisine göre mükellef, merkez ofisi Japonya’da olan şirketler, Japonya’da kurulan 
yabancı şirketlerin bağlı ortaklıkları ile merkez veya idaresi Japonya’da bulunma-
yan şirketlerin Japonya’daki temsilcilikleridir. Kurumlar vergisi, her hesap dönemi 
için net gelir, tasfiyedeki net gelir veya emeklilik maaşı fonlarının kalan bakiyesi 
üzerinden alınmaktadır. Kurumlar vergisinin belirlenmesi için vergi matrahı, iş-
letme yılında elde edilen gelirden kaynaklanmaktadır. Her işletme yılı için he-
saplanan gelir, bir kurumun gelirine uygulanacak kurumlar vergisinin belirlen-
mesinde vergi matrahı olarak kullanılır.

Tüketim vergisi ise genel olarak tüketime yaygın ve adil bir şekilde uygulanır. Pren-
sip olarak, Japonya’daki tüm mal ve hizmetlerin satışı ve tedariki tüketim vergisine 
tabidir. Vergilendirilebilir kaynak olarak ticari işletmelerin satışlarına vergi uygu-
lanırken, satışlardan yapılan alımlar üzerinden vergi düşülmektedir. İşletmeler ta-
rafından ödenen tüketim vergisi, satış fiyatlarına maliyet olarak eklenir ve nihai 
tüketiciler tarafından ödenmesi beklenir (“doğrudan vergi” olarak adlandırılan ge-
lir vergisinin aksine, vergilendirilebilir kişi ile fiili vergi taşıyıcısının farklı olduğu 
tüketim vergisi “dolaylı vergidir”). Ticari teşebbüsler, satışlardan elde edilen tüke-
tim vergisini düşmekte ve geri kalanını ödemektedirler. Japonya’da tüketim ver-
gisinin konusunu belirli mal ve hizmetlerin alım-satımı ile imal edilmesi ve ithali 
oluşturmaktadır. Japonya’da tüketim vergisine konu olan nihai bir mal üreticiden 
tüketiciye geçene kadar geçtiği her aşamada ortaya çıkardığı katma değer üzerin-
den %10, indirimlisi ise %8 oranında vergiye tabi olmaktadır.

Japonya’da ikamet eden varisler tüm mirasları (yurtdışından elde ettikleri de dahil) 
üzerinden veraset ve intikal vergisine tabidirler. Japonya’da ikamet etmeyen varis-
ler ise sadece Japonya’daki belirli malvarlığı üzerinden veraset ve intikal vergisine 
tabidirler. Veraset ve İntikal Vergisi, miras yoluyla mülk edinmiş bir varis ve sıra-
sıyla hediye olarak başka bir kişiden (bağışçı) mülk alan bir şahıs (done) tahsil edi-
lir. Her iki vergi de yüzde 10 ile yüzde 55 arasında değişmektedir. Veraset vergisi 
miras yoluyla elde edilen değerler üzerinde uygulanan bir servet vergisidir. Miras 
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vergisinin serveti yeniden dağıtmak için daha yüksek varlık değerlerine daha yük-
sek vergi oranları uygulayan kademeli vergi oranları kullanılır. Karşılıksız olarak 
bağışlanan mülklere intikal vergisi uygulanmaktadır. Burada önemli olan mülk-
lerin miras dışında karşılıksız olarak elde ettiği tasarruflardır.

Japonya vergi yapısının temelini oluşturan gelir, kurumlar, tüketim ve veraset ve 
intikal vergilerinin özellikleri incelendiğinde gelir dağılımında adaleti sağlamaya 
yönelik oldukları, vergi yükünün tabana yayılması esasını taşıdıkları, ülke eko-
nomik ve politik duruma göre düzenlendikleri, uluslararası rekabeti korumak ve 
ülke kalkınmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler içerdikleri, vergilemede ada-
let ile genellik ilkelerine uygun özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca, 
Japonya vergi sistemi ulusal ve yerel olmak üzere ikili bir vergi yapısına sahip ol-
duğu, ulusal ve yerel vergilerin sayıca fazla olduğu, toplam büyüklük olarak ilk 
sırada gelir üzerinden alına vergiler, ikinci tüketim vergileri ve üçüncü sırada ve-
raset ve intikal vergilerinin olduğu, yani doğrudan vergilerin payının dolaylı ver-
gilere göre ağırlıklı olduğu da ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte vergi oranları, 
vergi matrahı, mükellefiyet, vergi tarifesi, indirim, istisna ve muafiyet gibi vergi 
sistem özellikleri itibariyle yerel ve ulusal boyutta oldukça çeşitli ve farklı uygu-
lamalara sahip olduğu da görülmektedir. Bu da vergi sistemin karmaşık bir ya-
pışa sahip olmasına neden olmaktadır. Vergi sisteminde yer alan farklı indirim, 
istisna, muafiyet ve teşvikler ile yatırımların teşvik edilmesi ve yabancı yatırımın 
ülkeye çekilmesi amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak önemli istisna ve teşvikler 
uygulanmaktadır. Ayrıca diğer vergi türleri içerisinde yer alan istisna ve muafiyet-
ler ile sosyal devlet anlayışının bir gereğinin yerine getirildiği ve gelir düzeyi dü-
şük kesim ile farklı nedenlerle ekonomik gücü yetersiz olan bireylere destek sağ-
landığı görülmektedir.
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Abstract

The collapse of the communist regime in 1990 and the prominence of the idea 
of   Poland’s membership to the EU brought structural and institutional reform 
applications of political, social, and economic nature. Poland, which adopted a 
liberal economic understanding in this process, became a member of the OECD 
in 1999 and the EU in 2004. The adoption of liberal economic policies and the 
process of harmonization with EU negotiations and legislation has been determi-
nant in shaping the Polish tax system. Taxes in Poland, where there are two sepa-
rate tax authorities such as central government and local government; is taken over 
income, expenditure, wealth, and other factors. In Poland, personal income tax, 
corporate tax, social security contributions, value added tax, special consumption 
tax, customs and retail sales tax, civil law transactions tax, financial services and 
capital tax, and inheritance and gift tax are collected by the central government. 
Real estate tax, motor vehicle tax, agricultural tax and forestry tax are collected 
by local governments. Taking into account all of these, it can be said that the tax 
structure is not complicated in Poland, where there is a unitary state structure. 
In this study which examines the Polish tax structure, it is aimed to examine the 
taxes collected on income, expenditure, and wealth in general terms within the 
framework of the main tax types, tax subject, taxpayer, and application methods 
in the Polish tax system.

Keywords: Tax System, Taxation, Tax Structure, Polish Tax System
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1. GİRİŞ

Ekonomik açıdan Doğu Avrupa’nın önemli bir ülkesi olan Polonya, 1989 yılında 
yapılan serbest seçim sonrasında demokratikleşme ve siyasi yapının yeniden ya-
pılanması alanında önemli adımlar atmıştır. Özellikle 1990 yılında komünist re-
jimin yıkılması ve Polonya’nın AB’ye olmak istemesi, siyasal, sosyal ve ekonomik 
nitelikteki yapısal ve kurumsal reformların uygulanmasını hızlandırmıştır. Libe-
ral ekonomik anlayışın benimsenmesi ile 1999’da OECD’ye üye olan Polonya, 
AB müzakerelere sürecini tamamlayarak 2004 yılında ise AB’ye üye olmuştur. Li-
beral ekonomi politikaların benimsenmesi, AB mevzuatına uyum süreci ve ya-
bancı yatırımlar için gidilen vergisel düzenlemeler vergi sisteminin şekillenme-
sinde belirleyici olmuştur.

Üniter devlet yapısına sahip Polonya’da vergiler, merkezi yönetim ve yerel yöne-
timler olmak üzere iki ayrı otorite tarafından toplanmakta ve vergi otoritesi Ma-
liye Bakanlığı, Ulusal Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ulusal Gelir Bilgi Sistemi Direk-
törlüğünden oluşmaktadır. Gelir, harcama ve servet unsurlarından alınan vergiler, 
dolaysız ve dolaylı olmak üzere iki ana vergi grubundan oluşmaktadır. Kişisel ge-
lir vergisi, kurumlar vergisi, medeni hukuk işlemler vergisi, emlak vergisi, vera-
set ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, finansal işlemler ve sermaye vergisi, 
tarım vergisi ve orman vergisi dolaysız vergileri oluşturmaktadır. Dolaylı vergiler 
ise katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, perakende satış ve gümrük vergisi-
dir (Polish Investment and Trade Agency, 2020). Polonya’da kişisel gelir vergisi, 
kurumlar vergisi, sosyal güvenlik katkı payları, katma değer vergisi, özel tüketim 
vergisi, medeni hukuk işlemler vergisi ve veraset ve intikal vergisi merkezi yöne-
tim tarafından toplanırken emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, tarım vergisi 
ve orman vergisi ise yerel yönetimler tarafından alınmaktadır (Bieronski, 2020). 

Çalışmada, Polonya vergi sisteminde yer alan başlıca vergi türleri, verginin ko-
nusu, mükellefi, uygulama yöntemleri dikkate alınarak gelir, harcama ve servet 
unsurları üzerinden alınan vergilerin genel hatlarıyla incelenmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışma, 5 bölümden oluşmaktadır. Çalışma-
nın birinci bölümünde giriş, ikinci bölümünde gelir üzerinden alınan vergiler, 
üçüncü bölümünde harcamalar üzerinden alınan vergiler, dördüncü bölümünde 
servet üzerinden alınan vergiler ve beşinci bölümünde ise diğer vergiler ile Polon-
ya’nın genel vergi yapısı incelenmiş ve sonuç bölümü ile çalışma tamamlanmıştır. 
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2. GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

Polonya’da gelir unsuru üzerinden alınan iki tür vergi vardır. Merkezi yönetim ta-
rafından tahsil edilen bu vergiler, kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisidir. Ger-
çek ve tüzel kişiler tarafından ödenen gelir vergisi kendi içerisinde bir değerlen-
dirmeye tabi tutulduğunda, vergilendirilebilir kişilerin daha çok tüzel kişilerden 
oluştuğu görülmektedir. 1990’lı yılların başında vergi sisteminde yapısal reform 
uygulamalarına giden Polonya, mevcut haliyle gelir vergisini oluşturmuştur. İlk 
önce 1989 yılında, işletmeler üzerindeki verimsiz ve dağınık yapıya sahip kurum-
lar vergisinde düzenlemeye gidilmiş ve kurumlar vergisi kanunu kabul edilmiştir. 
Ancak komünist rejimin yıkılmasıyla beraber vergi sisteminde yeniden bir yapı-
lanmaya gidilmiş ve 1992 yılında kişisel gelir vergisi ile kurumlar vergisi kanunu 
yeniden düzenlenmiştir. Günümüze kadar vergi sisteminde çeşitli değişiklikleri 
içeren yeni düzenlemeler yapılmışsa da en önemi reform uygulamalarının 1992 
kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanunlarıyla yapıldığını belirtmek müm-
kündür (Piwowarski, 2007). Çalışmanın gelir vergisi kısmında, kişisel gelir ver-
gisi ve kurumlar vergisi iki ayrı alt başlık altında; verginin konusu, mükellefi, uy-
gulama şekli ve istatistiki veriler çerçevesinde değerlendirilmiştir.

2.1. Kişisel Gelir Vergisi 

Polonya’da gerçek kişilerin elde ettikleri gelir üzerinden alınan kişisel gelir vergi-
sinde tam ve dar mükellefiyet olmak üzere iki tür mükellefiyet söz konusudur. 
Tam mükellef sınırsız vergi yükümlülüğüne sahipken dar mükellef ise sınırlı vergi 
yükümlülüğüne sahiptir. Bu anlamda Polonya’da ikamet edenler, gelirin nereden 
kazanıldığına bakılmaksızın toplam gelirleri üzerinden vergilendirilir. Buna karşın 
Polonya’da ikamet etmeyenler, sadece Polonya’da elde ettikleri gelir üzerinden ver-
gilendirilir. Takvim yılı ve ekonomik faaliyet merkezi gibi iki temel ölçütün dik-
kate alındığı uygulamada bir kişinin bir takvim yılı içerisinde 183 günden fazla 
Polonya’da ikamet etmesi veya iktisadi faaliyet merkezini ülke içerisinde bulun-
durması, ikametgâh esasına göre tam mükellef sayılması için yeterli olmaktadır 
(Polish Investment and Trade Agency, 2020).

Polonya’da kişisel gelir vergisi unsurları; ücret gelirleri, işverenlerce çalışanlara sağ-
lanan özel emeklilik yardımları, ortak mülkiyetin sonlandırılmasından elde edi-
len gelirler, kişisel hizmetler (serbest meslek faaliyetleri), tarım dışı ticari ve ik-
tisadi faaliyetler ve tarımsal faaliyetlerin çeşitli özel kısımlarından oluşmaktadır. 
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Bununla birlikte kira gelirleri, parasal sermaye ve mülkiyet hakları, taşınır ve ta-
şınmaz malların elden çıkarılmasından doğan gelirler, kontrol edilen yabancı şir-
ket ortaklığından elde edilen çeşitli kazançlar da kişisel gelir vergisinin unsurları 
kapsamındadır (Poland Ministry of Finance, 2004; Polish Investment and Trade 
Agency, 2020). Belirtilen gelir unsurlarından elde edilen kazanç ve iratlar, kişisel 
gelir vergisinin konusunu oluşturmakta ve bu gelir ile kazançları elde edenler ise 
kişisel gelir vergisinin mükellefi olmaktadırlar. 

Kişisel gelir vergisinde artan oranlı bir vergi tarifesinin olduğu Polonya’da temel 
olarak iki oran uygulanmaktadır. Bu oranlar, gelirin 85.528 PLN (Polonya Zlo-
tisi)’ne kadarı için % 18 ve 85.528 PLN üzerindeki kısım için ise % 32’dir (Ağ-
cakaya & Eroğlu, 2015). Ancak 2019’da yapılan yasal düzenleme ile 2020’den 
itibaren ilk dilim için uygulanan vergi oranı % 18’den % 17’ye düşürülmüştür. 
Gelirin 85.528 PLN üzerindeki kısım için uygulanan oranda herhangi bir deği-
şiklik yapılmamıştır. Kişisel gelir vergisi için uygulanan temel iki oran dışında, 
sermaye değerinde meydana gelen artışlar, faiz gelirleri, kira gelirleri ve belli ko-
şullar altında kendi nam ve hesabına çalışan ve bu yöntemi seçen ticaret erbap-
ları için % 19 sabit bir vergi oranı ile vergilendirme yapılmaktadır (Ağcakaya & 
Eroğlu, 2015; PwC Worldwide Tax Summaries, 2019). Polonya’da ilgili yılın ge-
lir vergisi beyannamesi, bir sonraki mali yılın Nisan ayı sonuna kadar verilmesi 
ve ödenmesi gereken verginin ise aynı tarihte Hazine Ofisi banka hesabına yatı-
rılması gerekmektedir (KPGM, 2019). Polonya’da kişisel gelir vergisine ilişkin is-
tatistiki veriler, aşağıda yer alan Tablo 1’de derlenmiştir. 

Tablo 1: Kişisel Gelir Vergisi İstatistikleri
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Kişisel Gelir Vergisi 
(Milyar $) 13.1 15.9 22.2 28.2 19.9 20.9 22.9 22.3 23.5 25.0 22.3 22.8 26.2 31.1

Kişisel Gelir Vergisi/Toplam 
Vergi Gelirleri 13,0 13,7 15,0 15,5 14,5 13,9 13,6 13,9 14,0 14,4 14,4 14,4 14,6 15,2

Kişisel Gelir Vergisi/GSYH 4,3 4,6 5,2 5,3 4,5 4,4 4,3 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,3

Kaynak: OECD Revenue Statistics

2005 yılında 13 milyar $ seviyesinde olan kişisel gelir vergisi, 2008 yılında 28 
milyar $ düzeyine çıkmıştır. Ancak 2008 küresel ekonomik krizin yarattığı etki-
lerin hissedildiği 2009’da kişisel gelir vergisi önemli düzeyde düşmüş ve 19 milyar 
$ düzeyine gerilemiştir. 2010’dan itibaren tekrar bir toparlanma süreci görülmüş 
ve kişisel gelir vergisi 2018 yılında 31 milyar $ düzeyine çıkmıştır. Kişisel gelir 
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vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payının % 13-15 arasında değiştiği tab-
loda, vergi gelirlerinin GSYH içindeki payı ise % 4-5 düzeyinde kalmıştır. Top-
lam vergi gelirleri içerisinde kişisel gelir vergisindeki artış, vergilemede adaletin te-
sis edilmesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 

2.2. Kurumlar Vergisi

Polonya’da gelir vergisi bağlamında alınan bir diğer vergi kurumlar vergisidir. Tü-
zel kişilerden alınan kurumlar vergisinde vergilendirilebilir kişiler, kişisel gelir ver-
gisinde vergilendirilebilir kişilerden daha geniştir. Ticari ve iktisadi faaliyetlerin 
vergilendirilmesinde kişisel gelir vergisi ile benzerlik gösteren kurumlar vergisinde 
de tam ve dar mükellefiyet vardır. İktisadi ve ticari faaliyette bulunan tüzel kişi-
lerin ofisleri veya yönetim kurullarının Polonya’da olması durumunda tam mü-
kellefiyet söz konusu olmakta ve bu kişiler toplam gelirleri üzerinden kurumlar 
vergisi ödemektedirler. Polonya’da ofis veya yönetim kurulları bulunmayan tüzel 
kişiler ise dar mükellefiyet kapsamına alınmakta ve sadece Polonya’da elde ettik-
leri kazanç ve irat üzerinden vergilendirilmektedir (Polish Investment and Trade 
Agency, 2020). Bu anlamda limited şirketler, anonim şirketler ve diğer tüzel kişi-
ler ile birlikte anonim ortaklıklar, iş ortaklıkları, sermaye şirketleri ve başka ülke 
vergi yasalarına göre tüzel kişiliği bulunan ancak Polonya’da tüzel kişiliği bulun-
mayan şirketlerle birlikte faaliyet yürüten şirketler kurumlar vergisinin mükellefi-
dir (Intertax Corporatae Services in Busines Tax Compliance, 2020). 

Tüzel kişilerin, gelir vergisinde belirtilen gelirin unsurlarından elde ettikleri kazanç 
ve iratlar, kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Verginin matrahı, ver-
giye tabi toplam gelir ile yasal çerçevede vergiden düşürülmesine imkân tanınan 
toplam maliyetler arasındaki farktır. Vergi matrahı, genellikle tüm gelir kaynak-
larıyla birlikte faiz veya sermaye kazançlarından elde edilen gelirleri de içermek-
tedir (PwC, 2017). Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi, normal koşullar 
altında bir takvim yılıdır. Ancak iktisadi faaliyete bağlı olarak mükellefler, takvim 
yılından bağımsız olarak 12 aylık farklı bir dönemi de seçebilmektedirler. Vergi, 
takvim yılının bitimini izleyen üç ay içerisinde beyan edilmekte ve aynı süre içe-
risinde ödenmektedir (Deloitte, 2020). 

Polonya’da tüzel kişilerin gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemelerde 
kurumlar vergisinin standart oranı, vergiye esas matrahın % 19’u olarak belirlen-
miştir (Intertax Corporatae Services in Busines Tax Compliance, 2020). Ancak 
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2019 yılında yapılan düzenleme ile mali yıl içinde geliri 1.2 milyon €’yu aşma-
yan ve faaliyetlerine 2019 yılından itibaren başlayan şirketler için bu oran % 9 
olarak belirlenmiştir (Global Legal Insights, 2019). 2019 yılında vergi mükellef-
lerine, küçük vergi mükellefi statüsü hakkı veren ve 1.2 milyon € olan brüt satış 
gelir eşiği, 1 Ocak 2020’de 2 milyon € olarak güncellenmiştir (PwC Worldwide 
Tax Summaries, 2019). Sermaye kazançlarından elde edilen gelir, küçük vergi 
mükellefleri için uygulanan indirilmiş oranın dışında tutulmuştur. Polonya’da ku-
rumlar vergisine ilişkin istatistiki veriler, aşağıda yer alan Tablo 2’de derlenmiştir. 

Tablo 2: Kurumlar Vergisi İstatistikleri
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Kurumlar 
Vergisi (Milyar $) 6.5 8.2 11.7 14.3 9.8 9.3 10.7 10.4 9.3 9.5 8.8 8.7 10.2 12.3

Kurumlar Vergisi/
Toplam Vergi Gelirleri 6,5 7,1 7,9 7,9 7,2 6,2 6,3 6,5 5,5 5,5 5,7 5,5 5,6 6,0

Kurumlar Vergisi/GSYH 2,1 2,4 2,7 2,7 2,2 1,9 2,0 2,1 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1

Kaynak: OECD Revenue Statistics

Tablo 2 incelendiğinde, kurumlar vergisinin 2008 yılında 14.3 milyar $ ile en yük-
sek seviyeye ulaştığı, sonraki dönemde 9-10 milyar $ düzeyinde kalmakla birlikte 
2018 yılında 12 milyar $ olarak gerçekleştiği görülmektedir. İncelenen dönemde, 
dönem başına göre dönem sonunda kurumlar vergisinde bir artış görülmüş an-
cak kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri ve GSYH içindeki payında önemli 
bir değişim olmamıştır. Aşağıda yer alan tabloda, kişisel gelir vergisi ve kurum-
lar vergisinin bir arada olduğu gelir vergisine ilişkin istatistiki veriler derlenmiştir.

Tablo 3: Gelir Vergisi İstatistikleri
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Gelir Vergisi 
(Milyar $) 19.6 24.1 33.9 42.5 29.4 30.2 33.6 32.7 32.8 34.5 31.1 31.5 36.4 43.7

Gelir Vergisi/Toplam 
Vergi Gelirleri 19.4 20.8 22.8 23.4 21.7 20.0 19.9 20.4 19.6 19.8 20.1 19.9 20.2 21.2

Gelir Vergisi/GSYH 6.4 7.0 7.9 8.0 6.8 6.3 6.4 6.5 6.3 6.3 6.5 6.7 6.9 7.9

Kaynak: OECD Revenue Statistics

Gelir vergisine ilişkin verilerin yer aldığı Tablo 3’e bakıldığında, gelir vergisinin 
GSYH içindeki payı dönem boyunca düşük düzeyde kalmış ve önemli bir deği-
şim göstermemiştir. Kişisel gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamının, toplam 
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vergi gelirleri içindeki payının % 20 gibi düşük düzeyde kaldığı Polonya’da gelir 
vergisinin, verginin mali ve sosyal amacın gerçekleştirilmesinde aktif olarak kul-
lanılmadığını belirtmek yerinde bir değerlendirme olacaktır.

3. HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

Polonya’da gelir ve servetin harcanması üzerinden alınan harcama vergileri, mal ve 
hizmetlerin üretilmesi, tüketilmesi ve satılması sürecinde alınan bir vergidir. Ge-
nel ve özel niteliğe sahip bu vergiler; katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi 
olarak başlıca iki tür vergiden oluşmaktadır. Bu anlamda katma değer vergisi ge-
nel nitelikte tüketim vergisi iken özel tüketim vergisi ise spesifik mal ve hizmet-
ler üzerinden alınan bir tüketim vergisidir (Santander Trade Markets, 2020; Bie-
ronski, 2020). Bunların dışında gümrük ve perakende satış vergileri de harcamalar 
üzerinden alınan vergiler kapsamında değerlendirilmektedir. 

3.1. Katma Değer Vergisi

Polonya’da katma değer vergisi birçok mal ve hizmet sunumu veya tedariki üzerin-
den alınmakta ve vergiye ilişkin düzenlemeler esasen AB mevzuatına dayanmak-
tadır. Bu nedenle Polonya’da katma değer vergisi vergileme prensipleri çoğu du-
rumda, AB üyesi diğer ülke uygulamaları ile aynı olmaktadır (Polish Investment 
and Trade Agency, 2020). Katma değer vergisine tabi alanlarda faaliyet gösteren 
girişimciler ve nihai tüketiciler katma değer vergisi mükellefi olmaktadır. Katma 
değer vergisinde raporlama ve beyan, normal koşullar altında aylık olarak yapıl-
maktadır. Ancak küçük vergi mükellefleri için beyan süresi üç ay olarak belirlen-
miştir (PwC, 2017, s.5). Verginin, katma değer vergisi yükümlülüğünün ortaya 
çıktığı ayı takip eden 25 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir (Deloitte, 2020). 

Katma değer vergisi, mal ve hizmetlerin üretim ve tüketim aşamalarını kapsayan 
geniş tabanlı bir vergidir. Katma değer vergisinin konusu mevzuatta belirtilen te-
dariki, teslimi ve sunumu yapılan mal ve hizmetlerdir. Bu anlamda mal ve hiz-
met tedariki, Polonya’dan yapılan ihracat, Polonya’ya yapılan ithalat, topluluk içi 
çeşitli devralma ve diğer tedarikler vergiye tabi işlemleri oluşturmaktadır (Delo-
itte, 2020). Bunu biraz daha açacak olursak; Polonya topraklarındaki mal ve hiz-
met tedariki, AB dışındaki ülkelere yapılan mal ihracatı, AB dışındaki ülkelerden 
yapılan mal ithalatı ve topluluk içindeki çeşitli mal ve hizmet ithalatı ile ihracatı 
katma değer vergisine tabi işlemleri oluşturmaktadır (PwC, 2017).
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Polonya’da çoğu mal ve hizmetlerin tedariki ve sunumu için uygulanan ve stan-
dart oran olarak belirlenen katma değer vergisi oranı % 23’tür. Standart oranın dı-
şında % 8, % 5 ve % 0 olarak uygulanan katma değer vergisi oranları da mevcut-
tur (Deloitte, 2017). Standart % 23 katma değer vergisi oranı, indirilmiş oranlar 
için belirlenen teslim ve tedarik hizmetleri hariç olmak üzere genellikle tüm mal 
ve hizmetlerin tedariki için geçerlidir. Belirli gıda maddeleri, ilaç ve tıbbı ürün-
ler, engelliler için tıbbi donanım, yurtiçi yolcu taşımacılığı, kültürel etkinlikler, 
sosyal konutlar (150 m2 aşmayan),otel konaklamaları, restoran (alkolsüz), spor et-
kinlikleri, bisiklet, tekstil, bazı dergi/gazete, yeni binalarda çeşitli inşaat işleri vb. 
gibi hizmetler % 8’lik bir katma değer vergisine tabidir. Ekmek, süt, et gibi temel 
gıda maddeleri ile basılı kitaplar, çeşitli dergiler, işlenmemiş gıdalar ve tarımsal fa-
aliyetlerde kullanılan bazı malzemeler kapsamında yapılan mal ve hizmet teslim-
leri ise % 5 oranında vergilendirilmektedir. Buna karşın topluluk içi mal ithalatı 
ve ihracatı ile bazı uluslararası taşımacılık hizmetleri ve benzeri hizmetler için % 
0 oranında bir katma değer vergisi uygulanmaktadır (Santander Trade Markets, 
2020; Polish Investment and Trade Agency, 2020). Polonya’da katma değer ver-
gisine ilişkin istatistiki veriler, aşağıda yer alan Tablo 4’te derlenmiştir. 

Tablo 4: Katma Değer Vergisi İstatistikleri
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Katma Değer 
Vergisi(Milyar $) 23.4 27.8 35.4 42.3 31.9 36.4 41.4 35.8 36.9 38.9 33.4 34.1 40.9 47.7

Katma Değer Vergisi/
Toplam Vergi Gelirleri 23,2 24,0 23,8 23,2 23,3 24,2 24,6 22,2 22,0 22,4 21,6 21,6 22,8 23,2

Katma Değer Vergisi/
GSYH 7,7 8,1 8,2 7,9 7,3 7,6 7,8 7,1 7,0 7,1 7,0 7,2 7,8 8,1

Kaynak: OECD Revenue Statistics

2005 yılında 23 milyar $ olan katma değer vergisinin dönem sonunda 47 milyar 
$’ı aştığı gözlemlenmiştir. İncelenen dönemde miktar olarak artış gösteren katma 
değer vergisinin toplam vergi gelirleri ve GSYH içindeki paylarında önemli bir 
değişim olmamış ve ilgili oranlar genellikle istikrarlı bir seyir izlemiştir. Polon-
ya’da vergi türleri açısından bir karşılaştırma yapıldığında, en yüksek tahsilat tu-
tarına sahip vergilerden birinin katma değer vergisi olduğu ve dolayısıyla katma 
değer vergisinin, verginin mali amacının tesis edilmesinde kritik bir öneme sahip 
olduğu görülmektedir. Katma değer vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki pa-
yının yüksek olması ise katma değer vergisi için vergilemede sosyal amacın ikinci 
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planda kaldığı ve mali politikaların, sosyal politikalara göre daha baskın olduğu 
şeklinde yorumlanabilir. 

3.2. Özel Tüketim Vergisi

AB’de özel tüketim vergisi, bazı mal ve hizmetlerin üretim ve satışından alınmak-
tadır. 1992 yılında çıkarılan direktif ile özel tüketim vergisinin konusuna giren 
ürünler beş grupta toplanmıştır. Sigara, sigara dışındaki tütün mamulleri, petrol 
ile enerji ürünleri, bira ile şarap ve bira ile şarap dışındaki alkollü içecekler vergi-
nin konusunu oluşturan mallar olarak belirlenmiştir. Ancak bazı ülkelerde, belir-
tilen ürünlerin dışında kalan bazı ürünler üzerinden de özel tüketim vergisi alın-
maktadır (Mezararkalı & Atsan, 2015). Polonya’da ise özel tüketim vergisi, katma 
değer vergisinde olduğu gibi AB düzenlemeleriyle uyumludur. Vergi, topluluk içi 
satın alımlar ve Polonya’dan yapılan ihracat dâhil olmak üzere belirli mal teda-
riki üzerinden alınmaktadır (Bieronski, 2020). Özel tüketim vergisi kanununda 
yer alan bu ürünler; alkol, sigara ve tütün ürünleri, benzin, yağ ve gaz gibi enerji 
ürünleri, binek otomobiller ve elektrik olarak listelenmiştir. Belirtilen ürünler 
için vergi, ürünlerin teslimi ve ilk iktisabı ile doğmaktadır. Bu ürünlerin imala-
tını, satışını ve ithalatını yapanlar ise verginin mükellefi olmaktadır (PwC Worl-
dwide Tax Summaries, 2019). 

Polonya’da özel tüketim vergisi, vergilendirilebilir malların değerinin yüzdesi veya 
miktar esasına göre sabit bir ücret olarak hesaplanıp alınmaktadır. Burada söz ko-
nusu tüketim vergisi hesaplanmasında vergi matrahının bir yüzdesi, perakende satış 
fiyatının bir yüzdesi veya birim başına vergilendirme yapılmak suretiyle özel tüke-
tim vergisi alınmaktadır. Örneğin, akaryakıtta 1.000 litre için 1.540 PLN (Polonya 
Zlotisi) vergi alınırken 1.000 kg kömür tüketimi için 30.5 PLN vergi alınmak-
tadır. Binek araçlarda ise vergi oranı, motor silindir hacmi 2.000 cc’yi aşmayan 
araçlar için % 3.1 ve motor silindir hacmi 2.000 cc’yi aşan araçlar için ise % 18,6 
olarak belirlenmiştir. Bu oranlar, binek araçların satış fiyatı üzerine uygulanması 
suretiyle vergi hesaplanmaktadır (PwC Worldwide Tax Summaries, 2019). Aşa-
ğıda yer alan tabloda, özel tüketim vergisine ilişkin istatistiki veriler derlenmiştir. 
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Tablo 5: Özel Tüketim Vergisi İstatistikleri
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Özel Tüketim 
Vergisi(Milyar $)

13.7 14.8 18.9 25.1 17.2 21.7 23.3 21.5 22.4 22.2 20.1 22.1 23.4 24.4

Özel Tüketim Vergisi/
Toplam Vergi Gelirleri

13,6 12,8 12,7 13,8 12,5 14,4 13,8 13,4 13,4 12,8 13,0 13,9 13,0 11,9

Özel Tüketim Vergisi/
GSYH

4,5 4,3 4,4 4,7 3,9 4,5 4,4 4,3 4,3 4,1 4,2 4,7 4,5 4,2

Kaynak: OECD Revenue Statistics

2005 yılında 13 milyar $ olan özel tüketim vergisi, dönem sonunda 25 milyar $ 
seviyesine yaklaşmıştır. İncelenen dönemde miktar olarak artış gösteren özel tü-
ketim vergisinin toplam vergi gelirleri ve GSYH içindeki paylarında önemli bir 
değişim olmamış ve ilgili oranların sırasıyla % 13 ve % 4 seviyelerinde seyrettiği 
gözlemlenmiştir. Polonya’da kurumlar vergisinden daha yüksek bir paya sahip 
olan özel tüketim vergisi, katma değer vergisi ve kişisel gelir vergisinden sonra en 
önemli vergilerden birini oluşturmaktadır. Bu durum, özel tüketim vergisinden 
beklenen mali amacın yerine getirildiğini de göstermektedir. 

3.3. Diğer Harcama Vergileri

Polonya’da perakende satış vergisi ve gümrük vergisi, harcamalar üzerinden alı-
nan diğer vergiler kapsamında değerlendirilmektedir. Perakende satış vergisi, pe-
rakende satışlar üzerinden elde edilen gelir üzerinden alınmaktadır. E-ticaret üze-
rinden yapılan satışların dâhil olmadığı bu vergide verginin mükellefi, perakende 
ticaret yapanlardır. Katma değer vergisi hariç olmak üzere prensip olarak yazarkasa 
kayıtları dikkate alınarak hesaplanan perakende satış miktarı verginin matrahını 
oluşturmakta ve vergi aylık olarak beyan edilmektedir. Ancak ilgili aydaki ciro-
nun 17 milyon PLN’nin (3.9 milyon €) altında kalması durumunda beyanname 
verilmemektedir. Yasal olarak iki vergi oranının uygulandığı perakende satış ver-
gisinde 17 milyon PLN’yi aşmayan kısım için % 0,8 ve 17 milyon PLN’yi aşan 
kısım için ise % 1,4 oranında bir vergi alınmaktadır. Perakende satış vergisi yasa-
sına göre enerji, su, doğalgaz, ısı temini için gerekli katı yakıtlar, ilaç, çeşitli tıbbi 
cihazlar ve özel amaçlı beslenme ürünlerinin perakende satışını yapanlar vergiden 
muaf tutulmuşlardır (PwC, 2017). Ancak Avrupa Komisyonu, 19 Eylül 2016’da 
perakende sektöründe çeşitli kuralların ihlal edildiği endişesiyle soruşturma açmış 
ve açmış olduğu soruşturmaya ilişkin değerlendirmenin tamamlanması amacıyla 
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bu verginin uygulanmasını Haziran 2020’ye kadar ertelemiştir (PwC Worldwide 
Tax Summaries, 2019). 

Polonya’da gümrük vergisi, Polonya’ya ithal edilen mallar üzerinden alınmakta 
ve bu mallar verginin konusunu oluşturmaktadır. Ancak AB üyesi ülkelerde kar-
şılıklı olarak gümrük vergisi uygulaması söz konusu olmadığından, bu vergi sa-
dece AB üyesi dışındaki ülkelerden yapılan ithalat üzerinden alınmakta ve mal 
veya eşyanın ithalatçısı verginin mükellefi olmaktadır (Deloitte, 2017). AB için 
belirlenen ortak gümrük tarifesi uygulanmak suretiyle ödenecek vergi hesaplan-
maktadır. Verginin hesaplanması için gerekli matrah ise ithal edilen malların il-
gili tarihteki fiyatıdır. Polonya’da 1990’lı yılların başında gümrük vergisinin top-
lam vergi gelirleri içindeki payı % 13-14 seviyesinde iken bu oran 1995’te % 7 
ve 2000’de ise % 4 düzeyine kadar gerilemiştir. Özellikle Polonya’nın AB’ye üye 
olması ile birlikte gümrük vergisinde önemli bir düşüş yaşanmıştır. Nitekim Po-
lonya’nın AB’ye üye olduğu 2004 yılında gümrük vergisinin toplam vergi gelir-
leri içindeki payı % 1,1 iken bu oranın 2005’ten itibaren % 1’in altına düştüğü 
ve % 0,1 seviyesine kadar gerilediği gözlemlenmiştir (The World Bank, 2020). 
Gümrük vergisindeki bu düşüş, Polonya’da dışalımların önemli bir kısmının AB 
üyesi ülkelerden gerçekleştiğini göstermektedir. 

4. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

Polonya vergi sisteminde servet sahipliğinden veya servetin intikalinden alınan 
vergiler; emlak vergisi, veraset vergisi ve taşıt vergisi olarak üç başlık altında de-
ğerlendirilebilir. Yerel yönetimler tarafından tahsil edilen emlak vergisi ile taşıt 
vergisi servetin sahipliğinden ve merkezi yönetim tarafından tahsil edilen veraset 
vergisi ise servetin intikalinden alınmaktadır. 

4.1. Emlak Vergisi

Polonya’da emlak vergisi, varlık vergisi grubunda sınıflandırılmaktadır. Emlak ve 
inşaat yapıları üzerinden alınan emlak vergisi, yerel nitelikte bir vergi olduğun-
dan bu verginin esas makamı belediyelerin yürütme organlarıdır. Arsa, bina veya 
bunların bölümleri ile inşaat yapıları veya bunların ticari faaliyetin yürütülmesi 
için kullanılan kısımları verginin konusunu oluşturmaktadır (Polish Investment 
and Trade Agency, 2020). Arsa ve bina sahipleri, intifa hakkı sahipleri veya ma-
lik gibi tasarruf edenler verginin mükellefidir. Kural olarak arazi ve arsalar için 
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arazi ve arsanın alanı, ticari faaliyette kullanılan yapılar ve binalar için kullanıla-
bilir alan ve inşaatlar için ise piyasa değeri verginin matrahı veya verginin hesap-
lanmasına imkân tanıyan vergiye esas değer olmaktadır (WTS Global, 2017). Söz 
konusu vergi, yeni yapılarda yapının piyasa değerinin % 2’si oranında alınırken 
arsa, arazi ve diğer yapılar için m2 başına alınmaktadır. 

Polonya’da emlak vergisi için gerçek ve tüzel kişilerde farklı yükümlülükler söz ko-
nusu olmaktadır. Örneğin, gerçek kişiler yerel vergi makamlarınca belirlenen em-
lak vergisini Mart, Mayıs, Eylül ve Kasım ayları olmak üzere dört taksitte ödemek-
tedirler. Tüzel kişiler ise mali yıla ilişkin emlak vergisi beyannamesini 31 Ocak’a 
kadar vermekte ve vergilerini 15 Ocak’a kadar ilgili vergi makamına ödemekte-
dirler (Polish Investment and Trade Agency, 2020). 2000 yılında 7 milyar PLN 
olan emlak vergisi geliri 2010 yılında 12 milyar PLN ve 2017 yılında ise 22 mil-
yar PLN (yaklaşık olarak 5.1 milyar €) seviyesine çıkmıştır (OECD, 2019). Polon-
ya’da emlak vergisine ilişkin istatistiki bilgiler aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 6: Emlak Vergisi İstatistikleri
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Emlak 
Vergisi(Milyar €)

2.7 2.8 2.8 3.1 3.3 3.5 3.7 4.1 4.3 4.5 4.7 4.8 5.1 5.2

Emlak Vergisi/
Toplam Vergi 
Gelirleri

3,5 3,3 3,0 3,1 3,3 3,3 3,2 3,3 3,5 3,5 3,5 3,3 3,2 3,2

Emlak Vergisi/
GSYH

1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Kaynak: European Commission, Taxes in Europe Database

Emlak vergisine ilişkin veriler incelendiğinde, verginin miktar olarak artığı, buna 
karşın verginin toplam vergi gelirleri ve GSYH içindeki paylarında bir değişimin 
olmadığı ve istikrarlı bir seyir izlediği görülmüştür. Yerel vergi makamlarınca tah-
sil edilen emlak vergisi, Polonya’da yerel nitelikteki vergiler içerisinde en yüksek 
paya sahip olup belediyeler için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Bu du-
rum, Polonya’da yerel yönetimlerin mali özerkliğini güçlendirecek ilkelerin be-
nimsendiğini destekler niteliktedir. 

4.2. Veraset ve İntikal Vergisi

Polonya’da varlık vergisi grubunda bulunan bir diğer vergi ise veraset ve intikal 
vergisidir. Veraset ve intikal vergisinin konusu, miras ve armağan gibi mülk ve 



VERGI SISTEMLERI: SEÇILMIŞ ÜLKE ÖRNEKLERI

Ahmet Tekin, Ersin Nail Sağdıç

383

mülkiyet haklarının veraset yoluyla veya ivazsız olarak el değiştirmesini kapsamak-
tadır. Verginin mükellefi, veraset veya ivazsız olarak mal edinen kişidir. Mülkilik 
ve şahsilik ilkelerinin benimsendiği veraset vergisinde mülkiyetin Polonya’da bu-
lunması durumunda mülkiyet hakları Polonya’da kullanılmaktadır. Mülkiyetin Po-
lonya dışında olması durumunda ise mülkiyet haklarının yurt dışında kullanımı 
söz konusu olmaktadır. Ancak bu durumda yararlanıcının Polonya vatandaşı ol-
ması veya Polonya’da daimi ikametgâha sahip olması mükellefiyet için yeterli ol-
makta ve vergilendirme işlemi yapılmaktadır. Verginin matrahı veya vergiye esas 
değer, mülkiyet veya mülkiyet hakkının ve mirasın ilgili tarihteki piyasa fiyatıdır. 
Matrah olarak hesaplanan mülkiyet veya mülkiyet hakkı ve mirasın değeri, borç 
ve maliyetlerin düşürülmesinden sonraki halidir (WTS Global, 2017). Mülkiyet 
ve mülkiyet hakkı ile mirası bırakan ve yararlanan arasındaki akrabalık bağına göre 
değişen vergi oranları % 3 ile % 20 arasında değişmektedir. Polonya’da veraset ve 
intikal vergisine ilişkin istatistiki veriler, aşağıda yer alan Tablo 7’de derlenmiştir. 

Tablo 7: Veraset Vergisi İstatistikleri
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Emlak ve Veraset 
Vergisi(Milyar $) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Kaynak: OECD Revenue Statistics

Polonya vergi sisteminde veraset ve intikal vergisi incelendiğinde, veraset vergisi-
nin düşük düzeyde kaldığı ve incelenen dönemde önemli bir değişime uğrama-
dığı gözlemlenmiştir. Veraset vergisinin düşük düzeyde kalması; vergi politikası 
olarak muafiyet ve istisnaların genişliği söz konusu olabilmektedir. Diğer yan-
dan veraset ve intikal vergisinin servet üzerinden alındığı düşünüldüğünde dev-
letin serveti korumaya yönelik bir kamu politikası yürüttüğü de ifade edilebilir. 

4.3. Motorlu Taşıtlar Vergisi

Polonya’da motorlu taşıtlar vergisi, 3.5 tondan daha ağır olan ticari araç sahiple-
rinin ödemek zorunda olduğu yerel bir vergidir. Yasal sınırları kanunla belirlen-
miş olan motorlu taşıtlar vergisi yerel nitelikte bir vergi olduğundan vergi oranları 
ve matrah belirlenen sınırlar dâhilinde yerel vergi makamlarınca belirlenmektedir. 
Vergi oranını belirleyen temel unsur ise aracın dingil sayısı ve toplam ağırlığıdır. Bu 
aynı zamanda matrah ve vergiye esas değerin belirleyicisidir (Mahacek vd., 2018). 
Ancak bu durum esasında ticari amaçlı motorlu taşıtlar için geçerlidir. Bunların 
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dışındaki binek araçlarda söz konusu matrah ve vergiye esas değerin tespiti için 
motor silindir hacmi dikkate alınmakta ve araç kayıt vergisi belirlenmektedir. Po-
lonya’da motorlu taşıtlar vergisine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda derlenmiştir. 

Tablo 8: Motorlu Taşıtlar Vergisi İstatistikleri (Nakil-Taşıma Vasıtaları)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Motorlu 
Vergisi(Milyar €)

0.15 0.16 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26

Motorlu Taşıtlar 
Vergisi/Toplam 
Vergi Gelirleri

0,20 0,20 0,19 0,18 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16

Motorlu Taşıtlar 
Vergisi/GSYH

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Kaynak: European Commission, Taxes in Europe Database

Polonya’da motorlu taşıtlar vergisi, toplam vergi gelirleri ve GYSH içerisinde dü-
şük bir paya sahiptir. Bu anlamda son dönemlerde motorlu taşıtlar vergisinin 
GSYH içindeki payı % 0,05 ve toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise % 0,16 
düzeyindedir. Polonya’da motorlu taşıtlar vergisinin düşük düzeyde kalması, ti-
cari amaçla ve özellikle taşımacılıkta kullanılan motorlu taşıtların sayısındaki faz-
lalıktan kaynaklandığını belirtmek mümkündür. Örneğin, 2019 yılında araç kul-
lanımına ilişkin yayımlanan rapora göre AB’de altı milyondan fazla kamyonun 
olduğu ve bunların bir milyonundan fazlasının Polonya’da olduğu belirtilmiştir 
(European Automobile Manufacturers Associations, 2019). Böylesi bir yapıda ti-
cari ve taşımacılık gibi iktisadi faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kullanılan taşıt-
lar için istisnaların söz konusu olabileceği ve bu nedenle verginin düşük düzeyde 
kalabileceği yorumu yapılabilir.

5. DİĞER VERGİLER ve GENEL DEĞERLENDİRME

Polonya vergi sisteminde merkezi yönetim ve yerel yönetimler tarafından alınan di-
ğer başlıca vergiler; tarım vergisi, orman vergisi (Bieronski, 2020), medeni hukuk 
işlemler vergisi, finans ve sermaye işlemleri vergisi ve sosyal güvenlik katkı payıdır. 

Yerel vergi makamlarınca alınan başlıca vergiler, tarım ve orman vergileridir. Po-
lonya’da yerel makamlarca alınan tarım vergisi, farklı bir yapıya sahiptir. Tarım-
sal üretimin bazı özel bölümleri hariç olmak üzere tarımsal üretimden gelir elde 
edenler gelir vergisinden muaf tutulmuştur (Felis, 2015). Tarım vergisi, tarım dı-
şındaki ticari faaliyetler için tahsis edilen araziler hariç tarıma elverişli arazi veya 
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orman gibi ekilebilir arazi üzerinden ve esas olarak arazi sahibinden tahsil edil-
mektedir. Vergi matrahı veya vergiye esas değer, tarım arazileri için ekilebilir hek-
tar sayısı ve diğer araziler için ise götürü usul yoluyla belirlenmektedir (Szlę-
zak-Matusewicz, 2018, s.52). 2000 yılında 720 milyon PLN olan tarım vergisi 
geliri 2017 yılında 1.5 milyar PLN (yaklaşık olarak 360 milyon €) düzeyine çık-
mıştır (OECD, 2019, s.233). Polonya’da yerel niteliğe sahip bir diğer vergi ise or-
man vergisidir. Orman vergisi, tarım vergisi için belirlenen ilkelere dayanmakta 
ve verginin matrahı, odunun m3 piyasa fiyatıdır. Toplam yerel vergiler içerisinde 
% 1’lik bir paya sahip olan orman vergisinin (Felis, 2015) 2017 yılındaki tahsi-
lat tutarı 295 milyon PLN (yaklaşık olarak 72 milyon €) olarak gerçekleşmiştir 
(OECD, 2019, s.233). 

Polonya’da merkezi yönetim tarafından tahsil edilen ve bir tür işlem vergisi niteliği 
taşıyan vergilerden biri medeni hukuk işlemler vergisidir. Doğrudan bir harcama 
niteliği taşımayan medeni hukuk işlemler vergisinin, yasal işlemler için kullanılan 
değerli kâğıtlar üzerinden alınması bu verginin varlık nedenini oluşturmaktadır. 
Bu nedenle medeni hukuk işlemler vergisi, bir harç olarak da adlandırılabilmek-
tedir. Medeni hukuk işlemler vergisi, belirli yasal işlemlere ve özellikle malların 
satışı ve değişimi ile mülkiyet hakları sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, ipotek tesis 
işlemleri üzerinden alınan bir vergidir. Ayrıca bu vergi, kurumsal bir şirket veya 
ortaklık kurmak amacıyla yapılan yasal işlemler üzerinden de alınmaktadır. Sa-
bit veya advalorem niteliğe sahip olan bu vergide verginin advalorem olması du-
rumunda vergi oranı % 0,5-2 arasında değişmektedir (Bieronski, 2020). Medeni 
hukuk işlemler vergisinin 2017 yılına ait tahsilat tutarı 596 milyon € olup, bu 
verginin GSYH içindeki payı % 0,12 ve toplam vergi gelirleri içindeki payı ise 
% 0,37 düzeyindedir (European Commission, 2020). 

Polonya’da yerel vergiler dışında ve merkezi yönetim tarafından toplanan bir başka 
vergi ise belirli finans kurumları için getirilen banka ve sigorta vergisidir (finans 
ve sermaye vergisi). Bankalar, yabancı bankaların şubeleri ve kredi birlikleri ile 
sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, uluslararası sigorta şirketlerinin şubeleri ve 
uluslararası reasürans şirketleri ve uluslararası sigorta şirketlerinin ve uluslararası 
reasürans şirketlerinin ana şubeleri verginin mükellefidir. Burada vergi mükellef-
lerinin varlıklarından aylık % 0,03 oranında bir vergi tahsil edilmektedir (PwC 
Worldwide Tax Summaries, 2019). Aşağıda yer alan tabloda finans ve sermaye iş-
lemleri vergisine ilişkin istatistiki veriler derlenmiştir. 
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Tablo 9: Finans ve Sermaye İşlemleri Vergisi
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Toplam Finans ve Sermaye İşlemleri 
Vergisi(Milyar $)

0.5 0.7 1.2 0.7 0.8 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9

Finans ve Sermaye İşlemleri Vergisi/
Toplam Vergi Gelirleri

0,5 0,6 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Finans ve Sermaye İşlemleri Vergisi/
GSYH

0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Kaynak: OECD Revenue Statistics

Polonya’da finans ve sermaye işlemlerine ilişkin vergi istatistikleri incelendiğinde, 
verginin miktar olarak önemli bir değişim göstermediği, istikrarlı ve yatay bir se-
yir izlediği görülmüştür. Buna paralel olarak finans ve sermaye işlemleri vergi ge-
lirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı % 0,4-0,5 düzeyinde seyreder-
ken vergi gelirlerinin GSYH içindeki payı ise % 0,1-0,2 oranında seyretmiştir. 

Polonya’da merkezi yönetim tarafından toplanan (Polonya Sosyal Güvenlik Ku-
rumu) ve gerçek kişilerin ödemek zorunda olduğu bir diğer vergi ve benzeri ge-
lir (parafiskal gelir) ise sosyal güvenlik katkı payıdır. Hem işveren hem de çalı-
şan, Polonya sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunmakla yükümlüdür. İşveren, 
kendi payını ödemenin yanı sıra çalışanın sosyal güvenlik primlerinden payını kes-
mek ve aylık olarak sosyal güvenlik kurumuna aktarmakla yükümlüdür. 2015 Ni-
san ayı itibariyle işveren, toplam brüt maaşın % 19,21 ile % 22,41’i arasında bir 
ödenme yapmaktadır (işverenin katkı oranı, sigortalı çalışan sayısına ve iş sektö-
rüne göre değişmektedir). Çalışanın katkı payı ise brüt maaşın % 13,71’dir. Bu 
genel oranların dışında emeklilik ve maluliyet, kaza sigortası, hastalık sigortası, ça-
lışma fonu ve çalışan garantili yardım fonu için belirlenen farklı oranlar da mev-
cuttur. Ayrıca işveren ve çalışan tarafından ödenecek sosyal güvenlik katkı payları, 
kişisel gelir vergisi ödemelerinden düşürülmektedir (PwC Worldwide Tax Sum-
maries, 2019). Söz konusu sosyal güvenlik katkı paylarına ilişkin veriler aşağıda 
yer alan tabloda derlenmiştir. 

Tablo 10: Sosyal Güvenlik Katkı Payları

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Sosyal Güvenlik 
Katkı Payı (Milyar $)

37.2 41.4 50.7 59.8 48.7 51.8 58.8 59.9 64.1 66.0 59.3 59.9 67.5 76.9

Sosyal Güvenlik Katkı Payı/
Toplam Vergi Gelirleri

36,9 35,7 34,1 32,9 35,5 34,4 34,9 37,3 38,3 38,0 38,4 37,9 37,5 37,5

Sosyal Güvenlik Katkı 
Payı/GSYH

12,1 12,0 11,8 11,2 11,1 10,8 11,1 12,0 12,2 12,1 12,4 12,7 12,8 13,1

Kaynak: European Commission, Taxes in Europe Database



VERGI SISTEMLERI: SEÇILMIŞ ÜLKE ÖRNEKLERI

Ahmet Tekin, Ersin Nail Sağdıç

387

Polonya’da 2005 yılında 37 milyar $ olan sosyal güvenlik payı 2010 yılında 51 
milyar $ ve 2018 yılında ise 76 milyar $’a çıkmıştır. İncelenen dönemde önemli 
bir artış gösteren sosyal güvelik katkı ödemelerinin toplam vergi gelirleri için-
deki payı % 36 ve GSYH içindeki payı ise % 12 seviyelerinde kalmıştır. Bu an-
lamda refah veya sosyal devlet anlayışının benimsenmesi, istihdamda meydana 
gelen artış ve sosyal güvenlik hizmetlerinin yaygınlaşması, kamu gelirleri içeri-
sinde önemli bir paya sahip olan sosyal güvenlik katkı paylarındaki artışın ne-
denleri olarak belirtilebilir. 

Polonya vergi sistemi, değişik yapıda birçok verginin olduğu ve vergilerin daha 
çok merkezi yönetim tarafından toplandığı bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte 
vergi yapısının daha çok dolaylı vergilere dayandığı ve dolayısıyla dolaylı vergile-
rin toplam vergi gelirleri içerisinde yüksek bir paya sahip olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla Polonya vergi sistemine ilişkin bilgi vermeye çalıştığımız çalışmanın 
bu kısmında ise dolaylı ve dolaysız vergi kriterleri dikkate alınarak Polonya vergi 
yapısı hakkında bilgi verilecektir. Aşağıda oluşturulan tabloda Polonya vergi ya-
pısına ilişkin istatistiki bilgiler derlenmiştir. 

Tablo 11: Polonya Vergi Yapısı

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Vergi Gelirleri 
(Milyar $)

100.9 115.9 148.7 182.1 137.3 150.6 168.5 160.7 167.5 173.8 154.5 158.3 179.7 205.2

Dolaysız Vergiler/
Toplam Vergi Gelirleri

24,02 25,11 27,01 27,56 26,03 24,25 23,93 24,55 23,89 24,24 24,35 24,14 23,98 24,92

Dolaylı Vergiler/Toplam 
Vergi Gelirleri

37,95 37,95 37,65 38,64 37,08 39,53 39,78 36,87 36,45 36,47 36,00 36,43 34,41 35,15

Sosyal Güvenlik Katkı 
Payı/Toplam Vergi 
Gelirleri

36,87 35,7 34,07 38,83 35,51 34,36 34,91 37,26 38,28 37,96 38,38 38,07 37,93 37,45

Kaynak: OECD Revenue Statistics

2005 yılında 100 milyar $ seviyesinde olan toplam vergi gelirleri, 2008 yılında 
182 milyar $ düzeyine kadar çıkmıştır. Ancak 2008 küresel ekonomik krizin ya-
rattığı etkilerin hissedildiği 2009’da toplam vergi gelirleri önemli düzeyde düşe-
rek 137 milyar $’a kadar gerilemiştir. 2010’dan itibaren yaşanan toparlanma sü-
reciyle vergi gelirleri 2015 yılında 154 milyar $’a ve 2018 yılında ise 205 milyar 
$ düzeyine kadar çıkmıştır. Dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki pa-
yının ortalama olarak % 25 seviyelerinde seyrettiği dönemde, dolaylı vergilerin 
toplam vergi gelirleri içindeki payı ise % 37 olarak gerçekleşmiştir. Dolaylı ve 
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dolaysız vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payının istikrarlı bir 
yapıda olduğunu belirtmekle birlikte dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içe-
risindeki payının kabul edilebilir düzeyde olması, vergilemede adaletin tesis edil-
mesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Sosyal güvenlik hiz-
metlerinin yaygınlaşmasının bir sonucu olarak sosyal güvenlik katkı paylarının 
vergi gelirleri içindeki payı da yüksek bir seviyeye çıkmıştır. 

5. SONUÇ

1990 yılında komünist rejimin yıkılması ve Polonya’nın AB’ye üye olma düşünce-
sinin ön plana çıkması siyasal, sosyal ve ekonomik nitelikteki yapısal ve kurumsal 
reform uygulamalarını beraberinde getirmiştir. Bu süreçte liberal ekonomik anla-
yışın benimseyen Polonya 1999’da OECD’ye ve 2004 yılında ise AB’ye üye ol-
muştur. Liberal ekonomi politikaların benimsenmesi ve AB müzakere ve mevzu-
atına uyum süreci, Polonya vergi sisteminin şekillenmesinde belirleyici olmuştur. 

Merkezi yönetim ve yerel yönetimler olmak üzere iki ayrı vergi otoritesinin olduğu 
Polonya’da vergiler; gelir, harcama, servet ve diğer unsurlar üzerinden alınmakta-
dır. Polonya’da kişisel gelir vergisi, kurumlar vergisi, sosyal güvenlik katkı payları, 
katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük ve perakende satış vergisi, me-
deni hukuk işlemler vergisi, finansal hizmet ve sermaye vergisi ile veraset ve in-
tikal vergisi merkezi yönetim tarafından toplanmaktadır. Emlak vergisi, motorlu 
taşıtlar vergisi, tarım vergisi ve orman vergisi ise yerel yönetimler tarafından tah-
sil edilmekte ve yerel yönetim birimlerinin bütçelerinde muhasebeleştirilmektedir.

Polonya vergi sisteminde vergilerin büyük bir kısmı merkezi yönetim tarafından 
tahsil edilmektedir. Toplam vergi gelirlerinin yaklaşık olarak % 57’si merkezi yö-
netim tarafından tahsil edilirken % 10’u yerel yönetimler tarafından tahsil edil-
mektedir. Söz konusu sosyal güvenlik katkı paylarına ilişkin veriler de dikkate 
alındığında, merkezi yönetimin toplam vergi gelirlerinin % 90’ına yakın kıs-
mını tahsil ettiği anlaşılmaktadır. Katma değer vergisi, gelir vergisi ve özel tüke-
tim vergisi merkezi yönetimin en büyük vergi kaynaklarını oluştururken emlak 
vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, orman vergisi ve tarım vergisi ise yerel yönetim-
lerin önemli gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. Merkezi yönetim tarafından tah-
sil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payları dikkate alındığında 
katma değer vergisinin yaklaşık olarak % 23, özel tüketim vergisinin % 11 ve 
gelir vergisinin ise % 21 düzeyinde bir paya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yerel 
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yönetimler tarafından tahsil edilen vergilere bakıldığında, emlak vergisinin Polon-
ya’da yerel nitelikteki vergiler içerisinde en yüksek paya sahip olduğu ve belediye-
ler için önemli bir gelir kaynağı oluşturduğu görülmüştür. 2018 yılında yerel ni-
telikteki vergilerin toplam tahsilat tutarı 22 milyar € olup bunun 5.2 milyar €’su 
emlak vergisinden oluşmuştur. 

Günümüzde birçok ülkede olduğu Polonya’da da vergi yapısı, tahsilat kolaylığı 
ve gelir etkisi gibi nedenlerle dolaylı vergilere dayanmaktadır. Dolaylı vergilerin 
toplam vergi gelirleri içindeki % 37’lik payın kabul edilebilir düzeyde olduğunu 
belirtmekle birlikte bu oran OECD ülke ortalamalarının üzerinde ve dolaysız 
vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki % 21’lik payı ise OECD ülke ortalama-
larının altında kalmıştır. Bu iki sonuç birlikte değerlendirildiğinde, Polonya vergi 
yapısı için toplam vergi gelirleri içerisinde doğrudan vergilerin payını artıracak, 
gelir dağılımında adaletin tesis edilmesini sağlayacak ve verginin sosyal amacının 
gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak yasal ve kurumsal düzenlemelerin hayata ge-
çirilmesinin gerekli olduğunu belirtmek yerinde bir değerlendirme olacaktır. Bu-
nunla birlikte sosyal güvenlik katkı payı, toplam vergi gelirlerinin üçte birinin 
üzerine çıkmış ve vergi gelirleri içerisinde en yüksek paya ulaşmıştır. İşgücü ma-
liyetini artıracak bu gelişme, esasında sosyal devlet anlayışının benimsenmesi, is-
tihdamda meydana gelen artış ve sosyal güvenlik hizmetlerinin yaygınlaşmasının 
doğal bir sonucu olarak değerlendirilebilmektedir. 
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THE PORTUGAL TAX SYSTEM
Abdunnur YILDIZ1

Abstract

The state, which is the organized form of social life, aims to meet the common 
needs of individuals in society arising from living together. In order to meet these 
common (public) needs, the state must have some income. In this context, taxes 
are the most important source of income for the state. A good design of the tax 
system is important so that public services can be carried out both in good qual-
ity and without causing any problems. States have to design the most suitable tax 
system for their citizens who are in economic activity. Therefore, the tax system of 
each state may differ from each other. In this study, we tried to contribute to the 
literature by examining the Portuguese tax system. In the Portuguese tax system, 
taxes on income consist of personal income tax and corporate tax, whereas taxes 
on expenses consist of value added tax and consumption taxes. Taxes on wealth 
are real estate tax, asset transfer tax and succession tax. Other taxes include cus-
toms duty and stamp duty.

Keywords: Tax System, Taxation, Portugal Tax System

1. GİRİŞ

Portekiz Avrupa’nın güneybatısında İber Yarımadası üzerinde yer alan, Avrupa 
Kıtası’nın en batısındaki ülkedir. Portekiz kuzeyden ve doğudan İspanya ile gü-
neyden ve batıdan da Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Atlas Okyanusu’nun kuzey 
yarımküredeki bölümünde bulunan Azorlar ve Madeira takımadaları özerk yö-
netimleriyle birlikte Portekiz’in birer parçasıdırlar. 

Portekiz 1999 yılında Euro kullanımına geçen ülkelerden biridir. Başlıca endüstri-
ler içinde petrol rafinerileri, çimento, otomotiv, kâğıt, tekstil, ayakkabı, koltuk ve 

1 Fırat University, abdunnur@firat.edu.tr (ORCID: 0000-0002-6068-3363)
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şişe mantarı üretimi sayılabilir. 2018 yılı itibariyle İnsani Gelişme Endeksindeki 
(Human Development Index) sıralaması 189 ülke içinde 40. sıradadır. 

Portekiz’de gelir üzerinden alınan vergiler kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisin-
den oluşurken, harcamalar üzerinden alınan vergiler katma değer vergisi ve tüke-
tim vergilerinden oluşmaktadır. Servet üzerinden alınan vergiler ise emlak vergisi, 
varlık transfer vergisi ve veraset ve intikal vergileridir. Diğer vergiler kapsamında 
ise gümrük vergisi ve damga vergisi sayılabilir. Tablo 1’de Portekiz’in temel eko-
nomik göstergeleri verilmiştir. 

Tablo 1: Temel Ekonomik Göstergeler

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Büyüme (%) -3.1 1.7 -1.6 -4.0 -0.9 0.7 1.8 2.0 3.5 2.4

İşsizlik (%) 9.4 10.7 12.6 15.5 16.2 13.9 12.4 11.0 8.8 6.9

Enflasyon (TÜFE) -0.8 1.4 3.6 2.7 0.2 -0.3 0.5 0.6 1.3 1.0

Bütçe Dengesi/ GSYH -9.3 -11.0 -7.8 -6.9 -5.5 -8.2 -5.5 -3.2 -4.3 -1.6

Kamu Kesimi Fin. 
Açığı/GSYH -3.70 -9.87 -11.40 -7.66 -6.18 -5.10 -7.36 -4.45 -1.89 -2.96

Cari İşlemler Dengesi/
GSYH -10.3 -10.2 -6.0 -1.6 1.6 0.1 0.2 1.1 1.3 0.4

Tasarruf/GSYH 13.9 13.4 14.4 15.2 15.7 15.4 16.5 16.9 18.2 18.2

Toplam Borç Stoku/
GSYH 83.6 90.7 111.4 126.3 128.9 130.6 128.8 129.2 123.9 120.1

Kaynak: Worldbank: World Development Indicators, IMF: World Economic Outlook.

Tablo 2’de ise toplam vergi gelirlerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı ile ge-
lir, harcama, servet ve diğer vergilerin toplam vergi gelirlerine oranı verilmiştir.
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Tablo 2: Toplam Vergi Gelirleri ve Vergilerin Toplam Vergi Gelirlerine Oranı (TVG-Toplam Vergi 
Gelirleri)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toplam Vergi 
Gelirleri/ GSYH 31.3 31.8 31.7 29.9 30.4 32.3 31.8 34.1 34.3 34.4 34.1 34.4 35.4

Harcama 
Vergileri/TVG 43.9 41.6 40.6 38.7 40.2 39.8 40.7 37.4 38.1 38.6 39.7 40.0 39.6

Gelir, Kurumlar 
Vergisi ve Sermaye 
Kazançları/TVG

25.5 27.7 28.1 27.7 26.8 28.1 27.4 32.2 30.8 30.3 28.7 28.2 28.2

Sosyal Güvenlik 
Katkısı/TVG 25.8 25.6 26.4 28.6 28.3 27.5 27.3 26.1 26.3 26.1 26.6 26.8 26.8

Servet Vergileri/
TVG 3.8 4.1 3.8 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.6 3.7 3.7 3.9 4.1

Diğer Vergiler/
TVG 0.8 0.7 0.8 1.1 0.9 0.8 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0

Kaynak: OECD Revenue Statistics https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV

Tabloda da görüldüğü gibi toplam vergi gelirleri içinde en fazla yer tutan harca-
malar üzerinden alınan vergiler oluşturmaktadır. Bu vergileri sırasıyla kişisel gelir 
vergisi ve kurumlar vergisi almaktadır. Servet vergilerinin ve diğer vergilerin ise 
toplam vergi gelirleri içindeki payı oldukça düşük seviyededir. 

2. GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 

Portekiz vergi sisteminde gelir üzerinden alınan vergiler kişisel gelir vergisi ve ku-
rumlar vergisinden oluşmaktadır. 

2.1. Kişisel Gelir Vergisi

1989’da Portekiz kişisel vergi reformu kapsamlı, kademeli ve üniter bir kişisel ge-
lir vergisi sistemi kurdu. 1989 vergi reformunun ardından vergi matrahları ge-
nişletildi ve yasal vergi oranları düşürüldü (Bronchi ve Santos, 2001, ss. 2). 1989 
yılındaki vergi reformundan sonra 1 Ocak 2015’te ise yeni bir vergi reformu ya-
pılmıştır. 2015’ten beri yürürlükte olan kişisel gelir vergisi reformu, çeşitli deği-
şiklikler getirmiştir. Portekiz’de yaşayanlar 2020 için %14,5 ile %48 arasında de-
ğişen oranlarda dünya çapındaki gelirleri üzerinden vergilendirilir. Portekiz’de 
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yerleşik olmayanlar sadece Portekiz kaynaklı gelir üzerinden gelir vergisine tabi-
dir. Bu kazançlar sadece Portekiz’de yürütülen faaliyete ayrılabilecek kısmı değil, 
aynı zamanda bir Portekiz şirketi veya daimi kuruluş tarafından elde edilen kıs-
mını da içerir. Portekiz’de yerleşik olmayanlar, 2020 yılında vergilendirilebilir ka-
zançlarından %25 oranında sabit bir oranda vergilendirilir (https://www.expatica.
com/pt/finance/taxes/guide-to-taxes-in-portugal-105742/#system).

Tablo 3: 2020 Yılı Kişisel Gelir Vergisi Oranları

Gelirin Miktarı (Euro) Vergi Oranı (%)

0-7112.00 14.5

7.112.01-10.732.00 23

10.732.01- 20.322.00 28.5

20.322.01- 25.075.00 35

25.075.01- 36.967.00 37

36.967.01- 80.882.00 45

80.882.01 ve üzeri 48

Kaynak: https://www.icalculator.info/portugal/income-tax-rates/2020.html

Ocak 2015’ten bu yana yürürlükte olan Portekiz vergi yasasına göre, bir kişi aşa-
ğıdaki koşullardan birini karşılıyorsa, vergileme açısından Portekiz’de ikamet et-
tiği kabul edilir:

- Bir takvim yılı içinde Portekiz’de aralıksız ya da kesintili olarak toplam 183 gün-
den fazla kalmış olmak.

- Portekiz’de bir ikamet etmiş olmak.

2.1.1. Gelirin Unsurları

1) Ücret/İstihdam Gelirleri: İşveren tarafından maaş, ikramiye, komisyon, vergi iadesi, 
fazlalık ödemeleri, emekli maaşları, ödemeleri (örneğin yaşam maliyeti ve konut 
ödenekleri) ve ödemenin nereden geldiğine bakılmaksızın ayni yardımları kapsar. 

2) İş ve Meslek Gelirleri: Ticari, endüstriyel veya tarımsal faaliyetlerden elde edi-
len gelirlerle bilimsel, sanatsal, teknik hizmetler ve fikri haklardan elde edilen ge-
lirleri kapsar. 
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3) Sermaye Kazançları: Genel bir kural olarak, sermaye kazançları %28’lik sabit 
bir oranda vergiye tabi olacaktır. Borsaya kote olmayan mikro ve küçük şirket-
lerde hisselerin satışından kaynaklanan sermaye kazançlarının sadece %50’si ver-
gilendirilecektir.

4) Temettü ve Faiz Gelirleri: Temettüler ve faizler %28’lik sabit bir oranda vergi-
lendirmeye tabidir. Bununla birlikte, vergi mükellefi, %14,50 ile %48 arasında 
değişen oranlar üzerinden vergiye tabi olmayı seçebilir.

5) Kira Gelirleri: Genel bir kural olarak, yerleşik ve yerleşik olmayanlar tarafın-
dan elde edilen kira gelirleri %28’lik vergi oranına tabidir, ancak bu gelirin top-
lam gelire dâhil edilmesi seçeneği mümkündür (https://taxsummaries.pwc.com/
portugal/individual/income-determination).

2.1.2.Vergi Beyannamesi ve Ödenmesi

Kişisel gelir vergisi beyannamesi gelirin ilgili olduğu yılı takip eden yılın 30 Ha-
ziran tarihine kadar verilmelidir. Evli çiftler, her ikisi tarafından kazanılan toplam 
geliri açıklayan müşterek vergi beyannamesi vermeyi tercih edebilirler. Yabancı 
banka hesaplarındaki mevduat tutarının yıllık gelir vergisi beyannamelerinde be-
lirtilmesi gerekmektedir.

Portekiz, yıllık vergi beyannamesi kazandıkça öde sistemini kullanır. Ek ödeme 
veya geri ödemeler, yapılan vergi beyannamelerine göre yapılır. Yasal olarak son 
başvuru tarihine kadar elektronik olarak sunulan Portekiz gelir vergisi beyanna-
meleri için 31 Ağustos’a kadar ödenmelidir (https://www.expatica.com/pt/finance/
taxes/guide-to-taxes-in-portugal-105742/#system).

2.2. Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisinde oran belirlenirken bu kurumların yerleşik olup olmadıkla-
rına bakılmaktadır. 

2.2.1. Yerleşik Şirket 

Yerleşik şirket, genel merkezi veya etkin yönetimi Portekiz’de bulunan bir şirkettir. 
Portekiz vergi yasası uyarınca, Portekiz’de bir işletmenin işinin tamamen veya kısmen 
yürütüldüğü sabit bir iş yeri Portekiz’de olan bir yerleşik şirket olarak kabul edilir.
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Sabit iş yeri ile amaçlanan ise aralarında bir yönetim yeri, şube, ofis, fabrika, atölye, 
maden, petrol veya gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer 
herhangi bir yeri ve ayrıca altı aydan fazla süren bir şantiye veya bir inşaat oldu-
ğunda kabul edilmektedir. 

İş faaliyeti kapsamında bağımsız bir temsilcisi olmayan ve bir şirket adına Porte-
kiz topraklarında, o şirket için bağlayıcı sözleşmelere aracılık etme ve sonuçlan-
dırma yetkisi olan bir kişinin (bağımlı bir temsilci) olması durumunda şirket yer-
leşik kabul edilir.

Portekiz’de yerleşik şirketler dünya çapındaki gelirleri üzerinden vergilendirilir. 
Portekizli bir şirketin yabancı bir daimi kuruluşuna tahsis edilen kâr ve zarar-
ları vergilendirmeden hariç tutmak için isteğe bağlı bir rejim vardır. Buna göre;

i) Daimi kuruluşuna tahsis edilen kârın, AB Ana/Bağlı Ortaklık Direktifinin 
(2011/96/EU sayılı Konsey Direktifi) 2. maddesinde öngörülen bir vergiye veya 
bu vergiye benzer bir vergiye tabi olması ve bu vergiden muaf olmaması şartıyla 
uygulanır. 

ii) Yasal oranın standart kurumlar vergisi oranının %60’ından düşük olmadığı 
Portekiz kurumlar vergisi ve daimi kuruluşu kara listede yer alan bir ülkede yer 
almamalıdır. Rejim, önceki beş vergi yılının ilgili vergiye tabi geliri hesaplanırken 
vergi mükellefi tarafından dikkate alınan bu daimi kuruluşuna atfedilebilen za-
rar miktarına kadar yabancı daimi kuruluşuna tahsis edilen kâr küçük ve orta öl-
çekli işletmeler için geçerli değildir. Bu, en azından aynı yargı alanında bulunan 
tüm daimi kuruluşları kapsaması gereken ve en az üç yıllık bir süre için zorunlu 
olan isteğe bağlı bir rejimdir (http://www.portugalglobal.pt/ES/ InvertirenPortu-
gal/Sistema%20Fiscal/Paginas/ImpuestoValorAnadidoIVA.aspx).

Kurumlar vergisi, Portekiz’de yerleşik olmayan bir şirketin daimi kuruluşuna atfe-
dilebilen Portekiz kaynaklı gelir için de geçerlidir. Portekiz’de daimi kuruluşu ol-
mayan sakinleri ile ilişkilendirilebilen Portekiz’de üretilen gelire özel stopaj vergi 
oranları uygulanır. 

2.2.2. Yerleşik Olmayan Şirket

Portekiz’de sabit bir iş yerinin yalnızca yardımcı veya hazırlık faaliyetleri yürütmek 
için kullanıldığı veya bir şirket söz konusu olduğunda Portekiz’deki faaliyetlerini 
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bir komisyoncu, genel komisyon acentesi veya işinin normal seyrinde hareket 
eden ve ilgili tüm iş risklerini taşıyan bağımsız bir statüsü varsa yerleşik şirket 
olarak değerlendirilmez.

Aşağıdaki faaliyetlerde bulunan bir şirket yerleşik olarak değerlendirilemez.

- Tesislerin yalnızca teşebbüse ait mal veya ticari eşyaların depolanması, teşhiri 
veya teslimi amacıyla kullanılması.

- Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya tes-
lim amacıyla elde tutulması.

- Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının yalnızca başka bir teşebbüse işlet-
tirilmesi amacıyla elde tutulması.

- İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya 
bilgi toplama amacıyla elde tutulması.

- İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca teşebbüse hazırlık veya yardımcı nitelikte başka 
herhangi bir faaliyette bulunmak amacıyla sürdürülmesi.

- Sabit bir iş yerinin, yalnızca yukarıda belirtilen herhangi bir faaliyet birleşimi 
için, bu birleşmeden kaynaklanan sabit iş yerinin genel faaliyetinin hazırlayıcı veya 
yardımcı nitelikte olması koşuluyla sürdürülmesi (https://taxsummaries.pwc.com/
portugal/corporate/other-taxes).

Tablo 4: 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Oranları
Mükellef Türü Vergi Oranı (%)

Yerleşik Şirketlerin Küresel Gelirleri 21

Yerleşik Şirketlerin Portekiz’deki Gelirleri 20

Madiera’daki Şirketlerin Portekiz’deki Gelirleri 16.8

Azores’deki Şirketlerin Portekiz’deki Gelirleri 16.8

Yerleşik Olmayan Şirketlerin Küresel Gelirleri 0

Yerleşik Olmayan Şirketlerin Portekiz’deki Gelirleri 20

Yerleşik Olmayan Şirketlerin Madiera’daki Gelirleri 16.8

Yerleşik Olmayan Şirketlerin Azores’deki Gelirleri 16.8

KOBİ’lerin Portekiz’deki Gelirleri 12.5

Madiera’daki KOBİ’lerin Portekiz’deki Gelirleri 13

Azores’deki KOBİ’lerin Portekiz’deki Gelirleri 17

Kaynak: https://www.icalculator.info/portugal/income-tax-rates/2020.html
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2.2.3. Ek Vergiler

Aşağıdaki durumlarda ek vergiler de uygulanabilir.

- Bazı belediyelerde, mevcut her türlü taşınabilir vergi kaybının düşülmesinden 
önce vergilendirilebilir gelirin % 1.5’ine kadar yerel bir vergi (Derrama) tahsil edil-
mektedir. Yerel ek vergi, kurumlar vergisi iadesi yapılırken değerlendirilir ve ödenir.

- Bir merkezi idare ek vergisi (Derrama Estadual) (mevcut herhangi bir taşıma 
vergisi zararının düşülmesinden önce) aşağıdaki oranlarda uygulanır:

* 1,5 milyon Euro’yu aşan ve 7,5 milyon Euro’ya kadar vergilendirilebilir kâr 
için %3 uygulanabilir.

* 7,5 milyon Euro’yu aşan ve 35 milyon Euro’ya kadar vergilendirilebilir kâr için %5

* 35 milyon Euro’yu aşan vergilendirilebilir kâr için %9 uygulanmaktadır.

Merkezi idare vergisi, ticari, endüstriyel veya tarımsal faaliyeti sürdüren yerleşik 
vergi mükelleflerine ve Portekiz’de daimi kuruluşu olan yerleşik olmayanlara uy-
gulanmaktadır. Merkezi idare vergisi üç taksitte ödenir.

Madeira Özerk Bölgesi’nde aşağıdaki oranlarda bölgesel bir ek vergi (Derrama 
Regional) geçerlidir:

* 1,5 milyon Euro’yu aşan ve 7,5 milyon Euro’ya kadar vergilendirilebilir kâr 
için %2,5

* 7,5 milyon Euro’yu aşan ve 35 milyon Euro’ya kadar vergilendirilebilir kâr 
için %4,5

* 35 milyon Euro’yu aşan vergilendirilebilir kâr için % 8,5 uygulanabilir.

Azor Adaları Özerk Bölgesi’nde, yukarıdaki oranlar üzerinden %20’lik bir indi-
rim uygulanacaktır (Lopes, 2012: 69; https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/
docs/Conteudos_1pagina/Pages/portuguese-tax-system.aspx).

2.2.4. Özerk Vergilendirme

Kurumlar vergisine tabi kuruluşların ödemek zorunda kaldığı belirli giderler için 
otonom vergi farklı oranlarda uygulanır. Aşağıdaki oranlarda kurumlar vergi-
sine ek olarak (herhangi bir kurumlar vergisine zamanı olmasa bile) bir değer-
lendirme yapılır:

- Temsil ve eğlence giderleri: %10
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- Kilometre payı: %5

- Harcırah başına: %5

- Belgelenmemiş giderler: % 50 (kısmen veya tamamen muaf tutulan vergi mü-
kellefleri için % 70).

- Tamamen elektrikli otomobiller, toplu taşıma araçlarına tahsis edilen araçlar 
için ayni gelir olarak vergilendirilen araçlar hariç olmak üzere şirket araç giderleri 
(amortisman, kira, leasing, sigorta, bakım, onarım, yakıt ve vergiler dahil) edinme 
maliyeti ve edinim yılına bakılmaksızın:

- Edinme maliyeti 25.000 Euro’dan düşük: %10

- Edinme maliyeti 25.000 Euro ile 35.000 Euro arasında: %27.5

- 35.000 Euro veya daha fazla edinme maliyeti: %35

- Bir yıldan az bir süredir devam eden iştiraklere ilişkin kısmen ya da tamamen 
mükelleflere dağıtılan temettüler: %23

- Mevcut iş ilişkisi altında önceden belirlenmiş verimlilik hedefleri ile ilgili değilse, 
yöneticilerin veya yönetim kurulu üyelerinin işlevlerinin sona ermesi sonucunda 
ödenen tazminatın toplam tutarı veya o dönemden önce işten çıkarılma duru-
munda, iş sözleşmesinin süresine kadar yönetici veya yönetim kurulu üyesi tara-
fından alınacak ücreti aşan tutar veya her durumda, ödeme yükümlülüğü başka 
bir işletmeye kaydırılırsa: %35

- Söz konusu tutar yıllık maaşın %25’inden fazlasına karşılık geliyorsa ve 27.500 
Euro: %35’i aşarsa, yöneticilere veya yönetim kurulu üyelerine ödenen ikrami-
yelerin toplam masrafları.

- Faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştiğine ve anormal koşullara veya abartılı 
tutarlara sahip olmadığına dair kanıt yapılmadıkça, finansal kurumların açık bir şe-
kilde daha uygun bir vergi rejimi ile hesap açması için yapılan ödemeler için: %35.

Vergi mükellefinin, harcamaların yapıldığı vergi yılında vergi zararı olması duru-
munda, yukarıda belirtilen özerk vergilendirme oranlarının tamamı % 10 ora-
nında artırılmaktadır (http://www.portugalglobal.pt/ ES/InvertirenPortugal/Sis-
tema%20Fiscal/Paginas/ImpuestoValorAnadidoIVA.aspx).

2.2.5. Kurumlarda Gelir Tespiti

Vergiye tabi kâr, uygulanabilir olduğunda vergi mevzuatının belirli hükümlerine 
göre düzenlenen muhasebe gelirine dayanır.
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2.2.5.1. Envanter Değerlemesi

Stoklar belirtilen değerlerin altında değerlenir: maliyet veya net gerçekleşebilir de-
ğer. İlk giren ilk çıkar (FIFO) ve ortalama maliyet değerleme yöntemleri kabul 
edilir. Son giren ilk çıkar (LIFO) yöntemine izin verilmez.

Stok düzeltmeleri, vergi yılı içerisinde muhasebeleştirilen tutar üzerinden vergi 
amaçları için, iktisap veya üretim değeri ile daha düşükse, bilançoya referansla net 
gerçekleşebilir değer (gerektiği gibi belgelenir) arasındaki fark düşülür.

2.2.5.2. Sermaye Kazançları 

Katılma muafiyeti rejimi kapsamında, hisse devri sırasında elde edilen sermaye 
kazançları ve sermaye kayıpları vergilendirmeden muaf tutulabilir. Bu kural, tüm 
Portekiz şirketleri (holdingler ve operasyonel şirketler) için geçerlidir ve vergiden 
bağımsız olmayan birleşme, bölünme, varlıkların devri veya hisselerin değişimin-
den elde edilen hisselerin devri ve ayrıca ek sermaye girişlerinin devri de bu ku-
rala tabidir. Rejim, işlem tarihinde aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması koşu-
luyla uygulanır:

- Hisse senetleri en az bir yıl tutulmalıdır.

- Vergi mükellefi, doğrudan veya dolaylı olarak, hisselerin devredildiği kuruluş-
taki sermaye veya oy haklarının en az % 10’una sahiptir.

- Vergi mükellefi, vergi şeffaflığı rejimi kapsamında değildir (diğer bir deyişle, etkin 
dağıtımdan bağımsız olarak, bireysel veya kurumsal hissedarlara kâr uygulanması).

- Hisselerin devredildiği kuruluş kara listede yer alan (vergi cenneti) bir ülkede 
yerleşik değildir.

- Hisselerin devredildiği varlığın varlıkları doğrudan veya dolaylı olarak Portekiz’de 
bulunan ve 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra iktisap edilen gayri-
menkullerin %50’sinden fazlasını kapsamamaktadır.

2.2.5.3. Temettü Geliri 

Katılım muafiyeti rejimi kapsamında, bir Portekiz ana şirketine dağıtılan kârlar, 
aşağıdaki şartların yerine getirilmesi şartıyla vergiden muaftır:
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- Vergi mükellefi, doğrudan veya dolaylı olarak, bağlı ortaklıktaki sermaye veya 
oy haklarının en az %10’una sahiptir.

- Hisse senetleri en az bir yıl üst üste tutulmaktadır (veya o dönem için tutulmuştur).

- Vergi mükellefi, vergi şeffaflığı rejimi kapsamında değildir.

- Bağlı ortaklık, Kurumlar vergisine AB Ana/Bağlı Ortaklık Direktifinin (2011/96 
/ AB sayılı Konsey Direktifi) 2. Maddesinde belirtilen bir gelir vergisine veya Ku-
rumlar vergisi benzeri yasal vergiden daha düşük olmayan bir vergiye tabidir ve bu 
vergiden muaf değildir. Standart Kurumlar vergisi oranının % 60’ı.

- Bağlı kuruluş kara listede bulunan bir ülkede yerleşik değildir.

2.2.5.4. Tahvil ve Diğer Sermaye Benzeri Gelirler

Hisse senedi ihraç eden şirket Portekizli vergi mükellefleri tarafından elde edilen 
tahvillerdeki veya diğer sermaye benzeri menkul kıymetlerdeki anapara borcunun 
tamamen veya kısmen azaltılması, standart Kurumlar vergisi oranında vergilendiri-
len gelir olarak kabul edilir. Bu kural, hissedarlara Genel Kurul’da temettü veya oy 
hakkı alma hakkı tanınmaması ve hisselere dönüştürülmemesi koşuluyla uygulanır.

2.2.5.5. Faiz Geliri

Portekizli vergi mükellefleri tarafından elde edilen faiz geliri normal gelirin bir 
parçası olarak vergilendirilir ve standart Kurumlar vergisi oranında vergilendirilir. 
Alınan faiz gelirlerinde meydana gelen herhangi bir stopaj vergisi, nihai kurumlar 
vergisi yükümlülüğü nedeniyle, yurtiçi faiz geliri durumunda kurumlar vergisi za-
manı gelmese bile iade edilebilir bir ödeme olarak değerlendirilir.

2.2.5.6. Telif Geliri

Portekiz vergi mükellefleri tarafından elde edilen telif geliri, normal gelirin bir 
parçası olarak vergilendirilir ve standart kurumlar vergisi oranında vergilendiri-
lir. Alınan telif hakkı gelirinde meydana gelen herhangi bir stopaj vergisi, nihai 
kurumlar vergisi yükümlülüğü nedeniyle, yurtiçi telif geliri durumunda kurum-
lar vergisi zamanı gelmese bile iade edilebilir bir ödeme olarak değerlendirilir.
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2.2.6. Kurumlarda Şirket Gruplarının Vergilendirmesi

2.2.6.1. Şirket Gruplarının Vergilendirmesi İçin Özel Rejim

Şirketler grubu için özel vergi rejimi kapsamında vergilendirme, Portekiz vergi 
idaresine özel bir formun doldurulmasıyla, merkez ofisi ve Portekiz’de etkin yö-
netimi olan şirketlere verilir.

Şirketlerden birinin doğrudan veya dolaylı olarak diğerlerinin yasal sermayesinin 
%75’ini veya daha fazlasını ve oy haklarının %50’sinden fazlasını elinde tutması 
koşuluyla, grup vergilendirme rejimi uygulanabilir.

Vergi gruplaması genel olarak grup şirketlerinden bir şirketin maruz kaldığı za-
rarları başka bir şirketin kârına mahsup etmesini sağlar. Vergi gruplamasının baş-
langıcından önce elde edilen vergi kayıpları, sadece belirli şirketin vergilendirile-
bilir gelirine kadar taşınabilir ve mahsup edilebilir.

Bu rejim kapsamında vergilendirilmek için, grup şirketlerinin aşağıdaki koşul-
ları karşılaması gerekir:

- Portekiz’de yerleşik olmalıdır.

- En yüksek kurumlar vergisi oranında normal vergilendirme rejimine tabi olmalıdır.

- Hisselerin asgari %75’i grup şirketinde olmalıdır.

- Tüm şirketlerin çoğunluk hissesi ana şirket tarafından bir yıldan fazla tutulma-
lıdır (yeni kurulan şirketler hariç).

- Şirket bir yıldan fazla hareketsiz kalamaz.

- Şirket fesh edilemez ve iflas edemez.

- Şirketler ana şirket tarafından iki yıldan fazla grupta tutulmadıkça, rejim başvu-
rusundan önceki üç yıl içinde vergi zararı olamaz.

- Ana şirketinkinden farklı bir vergi dönemi olamaz (https://info.portaldasfinan-
cas.gov.pt/pt/docs/Conteudos_1pagina/Pages/portuguese-tax system.aspx).

2.2.6.2. Transfer Fiyatlandırması

Vergi mükellefi ve başka bir kişi veya kuruluş, özel ilişkileri nedeniyle, normal ola-
rak bağımsız varlıklar arasında üzerinde mutabık kalınan koşullardan sapan bir 
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durum belirlediyse ve bu ilişkiler gerçekleşirse, Portekiz vergi idaresi vergilendiri-
lebilir geliri ayarlama hakkına sahiptir. 

Önceki yıl satışları ve diğer kârı 3 milyon Euro’dan fazla olan şirketlerin, işlemle-
rin ilgili mali yılın kapanışından sonraki 7.ayın 15’inci gününe kadar düzenlen-
mesi gereken transfer fiyatlandırma belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

Büyük vergi mükellefleri birimi tarafından izlenen vergi mükelleflerinin, trans-
fer fiyatlandırması belgelerini yukarıda belirtilen süre içinde Portekiz vergi idare-
sine sunmaları gerekmektedir.

2.2.6.3. Ülkeden Ülkeye Raporlama

Önceki vergi yılında yıllık konsolide geliri en az 750 milyon Euro olan bir eko-
nomik gruba ait vergi mükelleflerinin resmi forma uygun olarak raporunu sun-
maları gerekmektedir. Rapor, ilgili vergi yılının bitimini takip eden 12. ayın so-
nuna kadar sunulmalıdır.

2.2.7.Vergilendirme Dönemi, Vergi Beyannamesi ve Ödeme

Vergi yılı, genel bir kural olarak takvim yılıdır. Muhasebe kayıtlarını birleştirmek 
zorunda olan şirketler ile yerleşik olmayan kuruluşların yerleşik şirketlerinde yer-
leşik olmayan şirketin vergi dönemini kabul edebilecek durumda farklı bir vergi 
yılına izin verilir. Bununla birlikte, farklı vergi yılı, finansal tabloların ilgili olduğu 
döneme denk gelmelidir. Takvim yılından farklı bir vergi yılı seçeneği alınırsa, yeni 
vergi dönemi en az beş yıl süreyle devam etmelidir. Vergi mükellefi, mali tablo-
ların birleştirilmesine tabi olan bir grup şirkete devredilirse ve holding şirketin, 
vergi mükellefi tarafından kabul edilenden farklı bir takvim yılına tabi olması du-
rumunda, bu beş yıllık asgari süre geçerli değildir (https://www.expatica.com/pt/
finance/taxes/guide-to-taxes-in-portugal-105742/#system).

Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi, elektronik veri iletimi ile gelir yılını takip 
eden yılın Mayıs ayının son gününe kadar sunulmalıdır. Vergi yılı 31 Aralık dı-
şındaki bir tarihte sona erdiğinde, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi, yılsonunu 
izleyen beşinci ayın son günü elektronik veri iletimi yoluyla gönderilir.

Vergi taksitler halinde ödenir. Temmuz, Eylül ve bir önceki yılın kurumlar vergisi 
değerlendirmesinin %95’ine karşılık gelen vergiye tabi gelirin ortaya çıktığı yılın 



406

PORTEKİZ VERGİ SİSTEMİ 

Abdunnur YILDIZ

15 Aralık tarihine kadar ödenecektir. Bir önceki yılın kurumlar vergisi değerlen-
dirmesi 200 Euro’dan az ise hesapta ödeme yapılması gerekmez. Üçüncü ödeme, 
cari yıl için başka vergi ödenmediğini beyan ederek askıya alınabilir. Ancak, aksi 
takdirde ödenecek olan verginin %20’sinden fazlasının ertelenmesi ile sonuçla-
nırsa %4 faiz oranı uygulanır.

Vergi yılı 31 Aralık dışındaki bir tarihte sona ererse, ara ödemeler vergi yılının ye-
dinci, dokuzuncu ve 12’nci ayının 15’inde yapılır. Yıllık vergi beyannamesi ile bir-
likte nihai ödemenin yapılması vergi yılının kapanışını izleyen beşinci aydır (https://
www.expatica.com/pt/finance/taxes/guide-to-taxes-in-portugal-105742/#system).

3. HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 

Tüketim vergileri, OECD ülkelerinde genellikle iki alt kategoriye ayrılır: (i) mal 
ve hizmetlere ilişkin genel vergiler (katma değer vergileri) ve perakende satış ver-
gileri ve (ii) belirli mal ve hizmetlere ilişkin vergiler (Araujo, 2019: 2). Portekiz 
vergi sisteminde harcamalar üzerinden alınan vergiler Katma Değer Vergisi ve Tü-
ketim Vergilerinden oluşmaktadır. 

3.1. Katma Değer Vergisi

Portekiz’de üç farklı KDV oranı uygulanmaktadır. Bunlar: Standart oran %23 
(Madeira Özerk Bölgesi’nde %22; Azor Adaları Özerk Bölgesi’nde % 18), % 13 
ara oranı (Madeira’da %12; Azor Adaları’nda %9) ) ve indirimli oran %6 (Ma-
deira’da% 5; Azor Adaları’nda %4).

a) İndirimli oran (%6): Şarkı, dans, müzik, tiyatro, sinemalar, sirk ve boğa gü-
reşi gösterileri ile bazı temel gıda maddeleri, periyodik yayınlar, kitaplar (e-kitap-
lar dâhil), eczacılık ürünleri, otel konaklaması, tarım ürünleri ve yolcu taşımacı-
lığı için geçerlidir. 

b) Ara oran (%13): Bazı gıda maddelerinin tedariki ve önceden pişirilmiş yemek-
ler, hazır ve götürme veya eve teslim rejimleri ve alkollü içecekler, alkolsüz içe-
cekler, meyve suları, nektarlar ve karbonatlı su veya ilave edilmiş karbondioksit 
veya diğer maddeler.

c) Standart oran (%23): İndirimli ve ara oran dışında kalan diğer mal ve hizmet-
leri vergilendirmektedir. 
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d) İhracat ve Avrupa Birliği içinden mal tedariki KDV’den muaftır (http://www.
portugalglobal.pt/ES/InvertirenPortugal/Sistema%20Fiscal/Paginas/ImpuestoVa-
lorAnadidoIVA.aspx). 

3.1.1. Malların Tedariki

Malların taşınması veya müşteriye gönderilmeye başlandığı anda Portekiz’de bu-
lunması halinde, mal tedariki Portekiz’de KDV’ye tabidir. Eğer mallar Portekiz’de 
bulunuyorsa ve nakliye veya sevkiyat yoksa malların tedarikleri müşterinin hizme-
tine sunulduğu anda KDV’ye tabidir.

3.1.2. Hizmet Tedariki

Hizmet sağlayıcı ve hizmet alanın kurulduğu yerden ve hizmeti alanın vergiye tabi 
bir kişi olmasına bakılmaksızın, Portekiz’de fiziksel olarak gerçekleştirilmesi duru-
munda aşağıdaki hizmetlerin temini Portekiz’de KDV’ye tabidir:

- Taşınmaz mallarla bağlantılı hizmetler,

- Yolcu taşımacılığı,

- Kültürel, sanatsal, bilimsel, spor, eğitim, eğlence veya benzeri etkinliklere giriş,

- Restoran ve catering hizmetleri,

- Araç kiralama hizmetleri (motorlu kara taşıtları için 30 güne kadar, tekneler 
için 90 güne kadar).

Hizmet Portekiz’de fiziksel olarak gerçekleştiriliyorsa ve hizmeti alan kişi vergiye 
tabi değilse, aşağıdaki hizmetlerin tedariki Portekiz’de KDV’ye tabidir:

- Portekiz kapsamındaki mesafeler için AB içi mal taşımacılığı dışındaki malla-
rın taşınması,

- Gidilecek yer Portekiz ise AB içi mal taşımacılığı,

- Taşınabilir mallar üzerindeki çalışmalar ve değerlemeler,

- Kültürel, sanatsal, spor, bilimsel, eğitim, eğlence veya organizatörlerin hizmetle-
rinin sağlanması da dâhil olmak üzere fuarlar ve sergiler gibi benzer etkinliklerle 
ilgili hizmetler ve yardımcı hizmetler,

- Ulaşım aracının kiraya verilmesi (kiralayanın Portekiz’de kalıcı adresinin ol-
ması gerekir).
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Vergiye tabi olmayan kişilere verilen telekomünikasyon, yayın, televizyon ve elekt-
ronik hizmetler, Portekiz’de kalıcı bir adrese sahip olduğunda vergilendirilmeye 
tabi tutulur. Ancak, bu tür hizmetler, aşağıdakileri sağlamak şartıyla, hizmet sağ-
layıcının kurulduğu yerde vergilendirilecektir:

- Bu tür hizmetlerin toplam değeri, bir önceki yıla göre 10.000 Euro’yu geçmezse,

- Edinen kişi KDV alınabilir bir kişi değilse ve

- Hizmet sağlayıcının merkez ofisi veya ikametgâhı yalnızca bu üye ülkede bulu-
nuyorsa (Pina, 2010, s. 9-10).

3.1.3. Beyanname ve Ödeme

Periyodik beyan; 

i) Aylık beyanname, bir sonraki ayın ikinci ayının 10’una kadar, 

ii) Üç ayda bir verilen beyanname, yıllık cirosu 650.000 avronun altında olan iş-
letmeler bir sonraki ayın ikinci ayının 15’ine kadar.

3.2. Tüketim Vergileri

Petrol ve enerji ürünleri vergisi, alkol ve alkollü içecekler vergisi, tütün vergisi ve 
taşıt vergisi gibi farklı tüketim vergisi türleri vardır. Petrol ve enerji ürünlerine uy-
gulanan vergi, tedarik edilen mallara bağlıdır ve kurşunsuz benzin için 1.000 kg 
başına 359 Euro ile 650 Euro arasında değişmektedir. 

Ekleme faktörü petrol, kömür, doğal gaz, kok, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) 
ve akaryakıt için geniştir. Tüketim vergisi, karbonat yakıtı nihai tüketicileri için 
0.307/GJ oranında kullanıldığında ve 1.15 /GJ oranında itici olarak kullanıldı-
ğında doğal gaz tedarikine uygulanır.

Alkol ve alkollü içeceklere uygulanan vergi, belirli bir bira türü için hektolitre ba-
şına 8.34 Euro ve alkollü içecekler için hektolitre başına 1.386.93 Euro arasında 
değişen mal tedarik türüne de bağlıdır.

İlave şeker içeren alkolsüz içecekler de ilave şeker miktarlarına bağlı olarak tüke-
tim vergisine tabidir:

- 100 litrede 25 gramdan düşük şeker içeriği olan içecekler için 1 Euro,
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- 100 litrede 25 gram ile 50 gram arası şeker içeriği olan içecekler için 6 Euro, 

- 100 litrede 50 gram ile 80 gram arası şeker içeriği olan içecekler için 8 Euro, 

- 100 litrede 80 gramdan fazla şeker içeriği olan içecekler için 20 Euro.

Tütüne (ad valorem-değer esası) uygulanan vergi de sağlanan ürünün türüne göre 
değişir, yani sigara satış fiyatının %15’i, sarmak için ince kesilmiş tütün için %15, 
puro ve purolar için %25 ve nargilede kullanılan tütün satış fiyatının %50’si.

Taşıtlara uygulanan vergi, aracın tipine, kullanılan yakıta, karbondioksit emisyo-
nuna ve aracın silindirine göre değişir. Yolcuların taşınması için kullanılan araç-
larda yakıt olarak benzin kullanan araçlara yüksek vergilendirme, motosikletler 
için ise daha düşük vergilendirme uygulanabilir (https://taxsummaries.pwc.com/
portugal/corporate/other-taxes).

4. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 

Portekiz vergi sisteminde servet üzerinden alınan vergiler Emlak Vergisi, Varlık 
Transfer Vergisi ve Veraset ve İntikal Vergilerinden oluşmaktadır (https://taxsum-
maries.pwc.com/portugal/corporate/other-taxes). 

4.1. Emlak Vergisi 

IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), Portekiz topraklarında bulunan kent-
sel ve kırsal mülklerin vergi kayıt değeri üzerinden hesaplanan bir emlak vergisi 
olup belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilir. Kentsel mülkler için, vergi kayıt 
değeri metrekare başına inşaat maliyeti, inşaat alanı, yaş, inşaat kalitesi ve konfor 
gibi endeksleri dikkate alan ve objektif kriterlere dayanan bir formülle hesaplanan, 
mülkün türüne dayalı bir değerleme yoluyla belirlenir. Emlak vergisi; gayrimenkul 
sahibi, intifa hakkı ya da bir gayrimenkulün arsa hakkı sahibinin vergi mükellefi 
olduğu ve ilgili yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan vergidir. Gayrimenkul-
den elde edilen gerçek gelir üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi veya kişisel 
gelir vergisine ek olarak emlak vergisi aşağıdaki oranlara göre tahsil edilmektedir.
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Tablo 5: Emlak Vergisi Oranları

Emlak Türü Vergi Oranı (%)

Kentsel gayrimenkul 0.3-0.45

Kırsal gayrimenkul 0.8

Gayrimenkul sahibi, vergi cenneti bir ülkede bulunan bir vergi 
mükellefi ise 7.5

Kaynak: https://taxsummaries.pwc.com/portugal/corporate/other-taxes 

Emlak vergisi oranları, bir yıl boyunca kentsel gayrimenkul yıkılmak üzere ise veya 
boş kalmışsa her yıl üç kat artar. Belediyeler, gayrimenkuller iki yıldan fazla boş 
kaldıklarında ve belirlenmiş kentsel genişleme alanlarında yer aldıklarında, uygu-
lanan emlak vergisi oranını arttırabilirler. Bu durumda, emlak vergisi oranı altı 
kat artırılabilir. Sonraki yılların her birinde %10’luk ek bir artış da mümkündür. 
Ancak, geçerli emlak vergisi oranının 12 katıyla sınırlıdır. 

Emlak vergisinde muafiyet ve indirimler

a) Kentsel rehabilitasyona tabi kentsel emlaklar: Üç yıllık bir süre için kentsel reha-
bilitasyona tabi kentsel gayrimenkullerde, kalıcı mesken veya ana kalıcı mesken 
kiralanması planlanan binalar için beş yıllık bir süre için yenilenebilen bir emlak 
vergisi muafiyeti vardır. Bu muafiyet sadece kentsel rehabilitasyon alanlarında bu-
lunan binalar veya 30 yıldan uzun bir süre önce inşa edilmiş binalar için geçerlidir.

b) Tarihi mekânlar: Belediyeler tarafından tarihi, kültürel veya sosyal kurumlar ola-
rak tanınan ve ulusal envantere kayıt edilen tarihi mekânlar, bu durumların mey-
dana geldiği yıldan itibaren emlak vergisinden muaf tutulacaktır.

c) Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi amaçlı kentsel gayrimenkuller: Yalnızca 
yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi amaçlı kentsel emlakın, emlak vergisi 
oranı %50 indirilebilir.

d) Gayrimenkullere atfedilen çevresel nitelikteki diğer faydalar: Eğer gayrimenkuller 
enerji verimliliğini sağlayacak bazı uygulamalar yapmışsa, belediye meclisinin ka-
rarı ile belediyeler, emlak vergisi oranını % 25’e kadar indirebilirler.

e) Ormancılık faaliyeti için vergi teşvikleri: Emlak vergisi muafiyeti, bir orman müda-
hale bölgesi tarafından kapsanan orman alanlarına karşılık gelen ve bir orman yöne-
tim planı kapsamında orman işletmeciliği amaçlı kırsal gayrimenkullere uygulanır.

f ) Yatırım teşviki için vergi rejimi: Yatırım teşvikine hak kazanan şirketler, edini-
len ve uygun bir yatırım olarak kabul edilen gayrimenkuller ile ilgili olarak on 
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yıla kadar bir süre emlak vergisinden muaf olabilir veya indirimden yararlanabi-
lir (https://taxsummaries.pwc.com/portugal/corporate/other-taxes). 

4.2. Varlık Transfer Vergisi

Varlık transfer vergisi Portekiz topraklarında bulunan gayrimenkullerin değerlen-
dirilmesi uygulanan bir belediye vergisidir. Vergi, edinen kişi tarafından aşağıda 
gösterilen oranlarda ödenir ve vergilendirilebilir temel, emlak vergisi veya sözleşme 
tarafları tarafından kararlaştırılan fiyat ile aynıdır. Varlık transfer vergisi aşağıdaki 
kriterlere göre farklı oranlarda uygulanmaktadır.

Tablo 6: Varlık Transfer Vergisi Oranları

Emlak Türü Vergi Oranı (%)

Kırsal gayrimenkul 5.0

Kentsel gayrimenkul 6.0

Değerlendirilecek diğer kentsel gayrimenkuller ve diğer satın alımlar 6.5

Gayrimenkul sahibi, vergi cenneti bir ülkede bulunan bir vergi 
mükellefi ise 10.0

Kaynak: https://taxsummaries.pwc.com/portugal/corporate/other-taxes   
    

Vergi Muafiyeti 

- Gayrimenkul alım satım şirketleri tarafından yeniden satış amaçlı gayrimen-
kul edinimi.

- Kentsel rehabilitasyon amaçlı mülklerin kazanılması.

- Konut Kiralaması için Gayrimenkul Yatırım Fonları ile gayrimenkul edinimi.

- Yeniden yapılanma işlemleri veya işbirliği düzenlemeleri.

- Ulusal/kamu/belediye çıkarlarına göre ayrı ayrı sınıflandırılan binaların satın 
alınması.

4.3. Veraset ve İntikal Vergisi

Mülk bağışı damga vergisi altında %0.8 oranında vergilendirilir. Kişilerin mal-
ları karşılıksız alması (miras ve hediyeler) damga vergisi altında %10 oranında 
vergilendirilir.
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5. DİĞER VERGİLER 

5.1. Gümrük Vergisi

Gümrük vergileri Avrupa Birliği Gümrük Kanunu tarafından düzenlenir. Bu ne-
denle, Portekiz’de mal ithalatı ve ihracatı için öngörülen kurallar, diğer AB üye 
ülkelerinde uygulanan kurallara benzer. Portekiz’de uygulanan gümrük vergileri 
oranları malların menşeine göre değişir. Gümrük vergilerinden muaf bazı ülke-
lerden mal ithalatı yapan veya indirimli oranları belirleyen çeşitli anlaşmalar var-
dır (https://taxsummaries.pwc.com/portugal/corporate/other-taxes).

5.2. Damga Vergisi

Damga vergisi, çok çeşitli işlem ve belgelere, belirli miktarlarda veya yüzde bazında 
ayarlanabilecek oranlarda ödenebilir. Bu vergiye bazı önemli örnekler şunlardır:

Tablo 7: Damga Vergisi Oranları
Konu Damga Vergisi Oranı (%)

Krediler:

 Bir yıldan uzun süreli 0.5 ile 0.6

 Cari hesap/kredili mevduat/belirlenmemiş vadesi veya bir yıl 
altındaki belirli vadesi olan kredi

Aylık 0.04

Teminatlar:

 Kararlaştırılmamış/beş veya daha fazla yıl 0.6

 Bir yıldan fazla 0.5

 Bir yıldan az Aylık 0.04

Finansal kurumların faaliyetleri:

 Alınan faiz ve komisyonlar 4

 Bankacılık garantileri komisyonu 3

 Sigorta komisyoncuları komisyonu 2

Sigorta primleri 3 ile 9

Değerlendirme veya bağış için gayrimenkul transferi 0.8

Kira ve kiraya verme (bir aylık kira tutarına uygulanır) 10

Bağışlar ve miraslar 10

Devam eden bir kuruluş olarak iş satışı 5

Kumar oyunları 4.5

5.000 Euro’yu aşan kumar oyunları 20

Kaynak: https://taxsummaries.pwc.com/portugal/corporate/other-taxes
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6. SONUÇ

Portekiz üniter yönetime sahip bir ülke olmasına rağmen, Azorlar ve Madiera ta-
kımadaları özerk yönetimlerine de sahip bir ülke olup, Avrupa Birliği üyesidir ve 
1999 yılında Euro bölgesine dâhil olmuştur. Portekiz’de gelir üzerinden alınan ver-
giler kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisinden oluşmaktadır. Portekiz vergi sis-
teminde son yıllarda iki önemli reform gerçekleştirilmiştir. Bu reformlardan ilki 
1999 yılında yapılmıştır. İkinci reform ise 2015 yılındadır. 2015 yılındaki vergi 
reformu daha kapsamlıdır. 

Kişisel gelir vergisi, kurumlar vergisi ve kazanç vergilerinin toplam vergi gelirleri 
içindeki oranı yıllar bazında %25 ile %32 arasında değişmektedir. 

Harcamalar üzerinden alınan vergiler ise katma değer vergisi ve tüketim vergile-
rinden oluşmaktadır. Bu vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki oranı yıllar iti-
bariyle %37 ile %44 arasında değişmektedir. Servet üzerinden alınan vergiler ise 
emlak vergisi, varlık transfer vergisi ve veraset ve intikal vergileridir. Bu vergilerin 
toplam vergi gelirleri içindeki oranı yaklaşık %4 civarındadır. 
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Abstract

States need a substantial source of funding to finance expenditures to develop and 
advance. They use several methods to obtain this financing. The most important 
of these is taxation. Tax is the most important source of finance for states. Effec-
tive collection of taxes, the most important source of financing, depends on the 
efficiency of the tax system. For this reason, states implement a number of re-
forms in order to create an effective tax system. In this study, the process of sep-
aration of Russia from the USSR and the tax reforms implemented afterwards 
and the tax system in which it determined the framework will be discussed. Rus-
sia’s tax system; taxes on income, taxes on wealth and taxes on consumption will 
be discussed separately, and taxes will be analyzed in terms of subject, taxpayer, 
and rate. Taxes will be described in a comparative way as Russian taxes during 
the Soviet Union and Russian Federation period after the dissolution of the Un-
ion. After the 2000-2001 Russian tax reforms, the structure of the flat rate taxes 
implemented and their effects until today will be explained and the develop-
ments in the 2020 period will be evaluated in economic, fiscal, and social terms.

Keywords: Tax Systems, Taxation, The Russian Federation Tax System. 

1. GİRİŞ

1991’lerin sonlarına doğru Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya ve 
o dönemlerde SSCB üyesi olan Doğu ve Orta Avrupa’da bir geçiş ve özelleştirme 
dönemi başlamıştır. Bu süre zarfında, mali stratejiler politika tartışmalarının ön 
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saflarında yer almamış ve başlangıçta tüm yeni bağımsız ülkeler, Sovyetler Birliği 
tarafından kullanılan vergi sistemini miras almıştır. Bu Sovyet tarzı vergi sistemi 
işletme karı vergilerini ve satış hasılatı üzerinden alınan vergileri içermekteydi ve 
yeni liberalleşen ve özelleştirilmiş ekonomiler altında kullanımı genellikle verim-
siz kalmaktaydı. Böylece, bu ülkeler piyasa ekonomisine geçmeye başladıkça ve 
özel sektör ortaya çıktıkça, yeni vergi yasalarının oluşturulması giderek daha ge-
rekli hale gelmiştir (Greenberg, 2009, s. 1).

Rusya’nın geçiş döneminde gerçekleştirdiği önemli düzeydeki vergi reformu, Tem-
muz/Ağustos 2000 tarihinde kanunlaşan ve 1 Ocak 2001’den itibaren yürürlüğe 
giren düz oranlı vergi reformu olarak belirtilebilmektedir. Rusya, o döneme ka-
dar düz oranlı vergi sistemini uygulayan Estonya, Letonya ve Litvanya vb. ülke-
ler içinde % 13 oranında oldukça düşük düz oranlı vergiyi yürürlüğe koyarak, 
vergi oranlarında önemli düzeyde indirime gitmiştir (Demirli, 2011, s.153). De-
mirli 2011’e göre; bu reformun ardından kurumlar vergisi ve katma değer vergisi 
oranlarında da indirime giden Rusya’nın, bu indirimler vasıtasıyla vergi gelirle-
rinde ve GSYİH’de ciddi artışlar elde ettiği ve başarılı vergi reformu sonuçlarıyla 
eski Doğu Bloğu içinde yer alan ülkeler açısından öncü teşkil eden bir ülke ha-
line geldiği vurgulanabilmektedir.

Rusya’da 2001 yılında gerçekleştirilen vergi reformlarının çeşitli yönlerinin göre-
celi önemini anlamak açısından vergi reformu öncesinde Rusya’daki vergi sistemi 
ve vergi yapısı değerlendirildiğinde; 1990’lı yılların Rus vergi sisteminin şaşırtıcı 
şekilde ilkel ve basit olduğu, Rusya’da vergisel idari yapının ve yaptırımların zayıf 
ve etkisiz kaldığı, vergi tahsilatı ve denetiminin yasal dayanağının ciddi şekilde 
sınırlı olduğu, vergi mükelleflerinin vergi kimliklerinin ve vergi kimlik numara-
larının bulunmadığı ve o dönemlerde uygulanan vergi oranlarının vergi mükel-
leflerini cezalandıracak şekilde yüksek olduğu ve zarar elde eden firmaları bile 
olumsuz etkileyen satış hasılatı veya gayrisafi satışlar üzerinden alınan vergiler vb. 
özellikle zarar verici biçimlerinin olduğu vurgulanmaktadır (Gaddy & Gale, 2006, 
s. 45). Gaddy & Gale, 2006’ya göre; işletmelerin, gelirleri yerel ve ulusal yetkili-
ler arasında paylaştırılan vergiler için gelirlerini federal hükümetten uzak tutmak 
ve gelirlerini gizlemek açısından bölgesel ve yerel yetkililerle sık sık işbirliği yap-
tığı ve diğer durumlarda ise yerel yönetimlerin, işletmelerin vergilerini yalnızca 
yerel olarak kullanılabilen ve federal hükümetle paylaşılamayan mal ve hizmet-
ler şeklinde ödemelerini talep etmesi nedeniyle federal hükümetin bu tarzdaki 
vergi uygulamaları yüzünden özellikle mağdur edildiği ve vergi kaybı yaşadığı 
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ifade edilmektedir. Bu konuya ilişkin örnek bir olayda; Samara bölgesel hükü-
metin işletmelerin bölgesel vergilerini mal şeklinde ödemelerine izin vermesinin 
ardından, sunulan ürünlerden birinin yerel bir kimya tesisinden on ton zehirli 
kimyasal olduğu ortaya çıkmış ve yerel kimya tesisi vergilerde 400 milyon Ruble 
yaklaşık olarak 80.000 $ kredi talep etmesine ve bu kredi de verilmiş olmasına 
rağmen, denetçiler daha sonra kimyasalların değersiz ve gerçekten tehlikeli oldu-
ğunu belirlemişler, ancak Samara bölgesel hükümetinin daha önce federal işsiz-
lik tazminat fonuna olan yükümlülüklerini para yerine mal teslim ederek yerine 
getirmek için federal çalışma bakanlığından izin almış olması nedeniyle bu an-
laşmadan hiçbir zaman zarar görmediği aksine federal hükümetin zarar gördüğü 
açıklanmaktadır (Gaddy & Gale, 2006, s. 46).

16 Temmuz 1998 tarihinde, Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin ve Rus-
ya’nın ulusal yasama organı tarafından kabul edilen ve 17 Temmuz 1998 tarihinde 
Rusya Federasyonu Konseyi tarafından onaylanan ve Resmi Gazete’de 6 Ağustos 
1998 tarihinde yayımlanan Rusya Federasyonu Vergi Kanunu Birinci Bölüm 31 
Temmuz 1998 Tarihli 146-Fz Sayılı Federal Yasa’nın Rusya Federasyonu Vergi ve 
Harç Mevzuatı, Rusya Federasyonu Kurucu Kuruluşlarının Vergi ve Harç Mev-
zuatı ve Belediyelerin Temsilci Organlarının Vergiler ve Harçlarla İlgili Norma-
tif Yasal İşlemleri başlıklı 1. maddesinde ilk 2 bendinde (Ernst & Young, 1998): 

“Rusya Federasyonu’nun vergi ve harç mevzuatının, bu Kanundan ve bu Kanuna 
uygun olarak kabul edilen vergiler, harçlar ve sigorta primleri ile ilgili federal ka-
nunlardan oluştuğu”,

“Bu Yasanın, Rusya Federasyonu’nda vergiler ve harçlar, sigorta katkı payları, sigorta 
primlerinin değerlendirme ilkeleri ve vergilendirme ve harçların genel ilkeleri ile şu 
konuları da içerdiği: Rusya Federasyonu’nda toplanacak vergi ve resim türleri; vergi 
ve harç ödeme yükümlülüklerinin doğduğu gerekçeler (değiştirme, sona erdirme) ve bu 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için prosedür; Rusya Federasyonu kurucu birim-
lerinin daha önce getirilen vergileri ve yerel vergilerin oluşturulması, uygulanması ve 
kaldırılmasına ilişkin ilkeler; vergi mükelleflerinin, vergi makamlarının ve diğer ta-
rafların vergi ve resim mevzuatı ile düzenlenen ilişkilerdeki hak ve yükümlülükleri; 
vergi kontrolünün biçimleri ve yöntemleri; vergi suçları için sorumluluk; vergi makam-
larının eylemlerine ve yetkililerinin eylemlerine (eylemsizlik) karşı temyiz prosedürü”
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gibi vergi mükellefiyetiyle ilgili ve yaptırımlarla ilgili önemli düzenlemeler yer al-
mışsa da Rusya’da vergi kanunu 2000’li yılların başındaki reforma kadar etkisini 
gösterememiştir.

Kapsamlı vergi reformunun ilk bölümü Temmuz/Ağustos 2000’de yasalaşmış ve 
1 Ocak 2001’de yürürlüğe girmiştir. Bu vergi kanununun II. Kısmında yer alan 
21. bölümde KDV, 22. bölümde Gider ve Muamele Vergileri, 23. bölümde Ki-
şisel Gelir Vergisi, 24. bölümde Sosyal Güvenlik Vergileri düzenlenerek her şey-
den önce kişisel gelir vergisi ve sosyal güvenlik vergisi olmak üzere ilgili vergile-
rin önemli ölçüde değiştirilmesini sağlamış ve bunun yanı sıra kazanç vergisinde 
de sınırlı değişiklikler meydana getirmiştir (Pogorletskiy & Söllner, 2002, s. 158). 

2000 ve 2001 yıllarında Rus parlamentosunun vergi sisteminde o tarihe kadar 
devrim sayılabilecek vergi kanunlarını kabul etmesi ve hem dolaysız hem de do-
laylı vergilere ilişkin kanunların büyük ölçüde değiştirilmesiyle; Rusya’nın, Batı’nın 
sanayileşmiş ülkelerinde vergi reformu için bir model oluşturabilecek modern ve 
uluslararası düzeyde rekabetçi bir vergi sistemine sahip olmasına imkân sağladığı 
ifade edilmektedir (Pogorletskiy & Söllner, 2002, s. 156).

OECD ekonomik görünüm 2018 raporuna göre; Rusya’da gerçekleştirilen emek-
lilik reformu vasıtasıyla emeklilik yaşı 2029 yılına kadar erkekler için 65, kadınlar 
için 60 yıla çıkacaktır. Emeklilik maaşlarında, özellikle düşük gelirliler açısından 
planlanan artışın, eşitsizliğin azaltılmasına yardımcı olması hedeflenmektedir. Şe-
kil 1, Rusya’da 2014-2020 yılları arasında istihdam artışını ve işsizlik oranlarını 
göstermektedir. Şekil 1’de yer alan istihdam artışının nedeni Rusya’da gerçekleşti-
rilen emeklilik reformuna dayandırılmaktadır. Buna göre, emeklilik reformunun 
GSYİH büyümesi üzerindeki genel olumlu etkisinin 2019’da yaklaşık % 0,1 dü-
zeyinde ve 2020’de % 0,2 ila % 0,3 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmek-
tedir. 2019’un başında katma değer vergisinin % 18’den % 20’ye yükseltilmesi, 
özellikle düşük gelirliler için hane halkı tüketimini geçici olarak azaltmış; diğer 
yandan Rus hükümeti, 2019-2024 yılları için yatırımın GSYİH içindeki payını 
% 21’den % 25’e çıkarmayı amaçlayan iddialı bir yatırım programını benimse-
miştir. Benimsenen yatırım programının, ulaşım altyapısını iyileştirmeye, ekono-
minin dijitalleşmesini hızlandırmaya, finansal piyasaları derinleştirmeye ve kullan-
dıkça öde emeklilik sistemini sermayeye dayalı bir sistemle tamamlamaya yardımcı 
olması beklenmektedir (OECD, 2018, s. 180).



VERGİ SİSTEMLERİ: SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ

Ahmet Tekin, Ersin Nail Sağdıç

419

Şekil 1: Rusya’da 2014-2020 Döneminde İstihdam Artışı ve İşsizlik Oranları

Kaynak: Ministry of Finance and OECD Economic Outlook 104 Database; OECD 
Economic Outlook 2018/2:179.

Rusya Federasyonu’nda vergi sistemi Rus vergi kanunlarına tabidir. Rusya vergi 
sistemi doğrudan ve dolaylı vergilerden oluşmakta ve Federal Vergi Servisi tarafın-
dan yönetilmektedir. Gelir vergisi, bölgesel yasal çerçeveler tarafından da düzen-
lenebilen bir federal vergi olarak kabul edilebilirken; kurumlar vergisi ise federal 
veya yerel düzeyde de bölünebilmektedir (LawyersRussia.com, 2020). 

Rusya Federasyonu’nda dikkate alınması gereken ana vergiler şunlardır: Rus va-
tandaşlarının dünya çapında geliri üzerinden alınan kişisel gelir vergisi; Rusya’da 
vergiye tabi faaliyetler gösteren şirketlere uygulanan kurumlar veya kazanç vergisi; 
Rusya’da uygulanan en önemli dolaylı vergi olan katma değer vergisi (KDV); Rus 
sınırları dışında mal ticareti yapan kişi ve şirketler tarafından ödenen tüketim ver-
gileri; federal düzeyde toplanan maden çıkarma ve su kaynakları vergileri; bölge-
sel düzeylerde uygulanan şirket mülkiyeti, ulaşım ve kumar vergileri ile belediye 
düzeyinde uygulanan arazi ve kişisel emlak vergisi (LawyersRussia.com, 2020).

Rusya’nın federal yapısıyla örtüşen vergi sistemi vasıtasıyla Rusya’da federal bütçeye 
aktarılan, otonom cumhuriyet ve bölgelerin yönetimleri tarafından kabul edilen 
ve belediye ile yerel idareler tarafından uygulanan; yerel, bölgesel ve federal dü-
zeyde gerçekleşen üç tür vergileme söz konusudur (Demirli, 2011).

Tablo 1’de 1994, 2000-2007 yılları arasında genel hükümet gelirlerinin GS-
YİH’ye oranları verilerek Rusya’da vergi hasılatının yapısı ve vergi yükünün GS-
YİH’ye oranla değişimi 1990’lı yılların sonrasında uygulanan vergi reformları ile 
2001 yılında uygulamaya getirilen düz/tek oranlı vergi reformuyla birlikte 1994 
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ve 2001 yılı sonrası değişimleri gösterilmiştir. 1995 yılında yürürlüğe konulan 
doğal kaynak vergisinin ardından, Rusya’da enerji fiyatlarının artmasıyla maden-
ler üzerinden alınan doğal kaynak vergisi hasılatının sürekli artış eğiliminde ol-
duğu görülmektedir (Demirli, 2011, s. 234). Demirli 2011’e göre; Rusya’da ger-
çekleştirilen 2001 vergi reformu sonucunda özellikle kişisel gelir vergisi hasılatında 
önemli düzeyde artışlar gerçekleştiği ve Rusya’nın 2001 yılında uygulamaya koy-
duğu kapsamlı vergi reformu paketinin mali ve ekonomik bakımdan olumlu so-
nuçlar verdiği ifade edilebilmektedir.

Tablo 1: Rusya’da Vergi Hasılatının Yapısı ve Vergi Yükünün Değişimi (% GSYİH)

1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kişisel Gelir Vergisi 2,9 2,4 2,9 3,3 3,4 3,4 3,3 3,5 3,5

İşletme Vergisi 8,0 5,5 5,8 4,3 4,0 5,1 6,2 6,2 6,2

Katma Değer Vergisi 7,0 6,3 7,2 6,9 6,6 6,3 6,8 5,6 7,3

Özel Tüketim Vergisi 1,2 2,3 2,7 2,4 2,6 1,4 1,2 1,0 1,0

Gümrük Vergisi 1,0 3,1 3,7 3,0 3,4 5,0 7,5 8,4 6,9

Doğal Kaynak Vergisi 0 1,1 1,4 3,1 3,0 3,4 4,5 4,7 3,9

Diğer Vergi Gelirleri 5,1 2,8 2,4 2,8 2,3 2,1 2,7 3,4 2,0

Vergi Dışı Gelirler 0,6 1,8 2,3 2,5 2,6 2,5 2,1 2,8 2,4

Sosyal Güvenlik Vergileri 8,9 7,7 7,3 8,0 7,8 7,3 5,4 4,1 3,3

Vergi Yükü* 34,1 31,2 33,4 33,8 33,1 34,0 37,6 36,9 34,1

* Vergi yüküne sosyal güvenlik primleri dâhil edilmiştir.

Kaynak: Demirli, 2011, s. 234.

Diğer yandan, 2005 yılında petrol endüstrisi üzerindeki vergiler önemli ölçüde 
artırıldıktan sonra, petrol ve gaz gelirlerinin toplam federal bütçe gelirleri içindeki 
payı; 2000’li yılların başında petrol fiyatlarının düşük olduğu ve petrol endüst-
risinin vergilendirme düzeyinin nispeten mütevazı olduğu % 10-20 düzeylerin-
deki payların aksine düzenli şekilde % 40-50 marjında seyretmiştir. “Konsolide” 
bütçe (sadece federal bütçeyi değil, aynı zamanda bölgesel bütçeleri ve emeklilik 
fonu ve sağlık sigortası fonu gibi vergiyle finanse edilen devlet fonlarının bütçele-
rini de içeren genel hükümetin bütçesi) için de benzer bir tablo mevcuttur. Buna 
göre; 2005’ten beri, petrol ve gazın payı 2005 öncesinde gerçekleşen % 5-10 dü-
zeyi yerine, konsolide bütçenin toplam geliriyle ilgili olarak gelirler % 20–30 dü-
zeylerinde kalmıştır (Milov, 2020, s. 30).
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Şekil 2: Rusya’da Uygulanan Sıkı Maliye Politikası ve Mali Denge

Kaynak: Ministry of Finance and OECD Economic Outlook 104 Database; OECD 
Economic Outlook 2018/2:179.

OECD ekonomik görünüm 2018 raporuna göre; sıkı maliye politikası uygula-
maları sayesinde mali duruş istikrarlı bir konumda ve mali denge, yüksek petrol 
gelirleri ile mali kurala uygun ihtiyatlı hükümet harcamalarının ardından 2009 
yılından bu yana ilk kez fazla vermiştir. Şekil 2’de Rusya’da uygulanan sıkı ma-
liye politikasının ve mali dengenin seyri petrol gelirleri hariç tutularak gösteril-
mektedir. Buna göre, son emeklilik reformunun ve planlanan KDV artışının, 
kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini daha da artıracağı belirtilmektedir. Bu ne-
denle hükümetin planladığı yatırım programını finanse edebilmesi açısından bir 
miktar gevşek maliye politikası uygulaması gerekecektir (OECD, 2018, s. 180).

Diğer yandan Rusya Federasyonu’nda geleneksel muaccel hale gelmiş petrol alan-
larının tükenmesi ve üretimin önemli ölçüde daha yüksek maliyetli bölgelere ta-
şınması nedeniyle Rus petrol ve gaz üretiminin zamanla daha pahalı hale geldiği 
vurgulanmaktadır. Bu aynı zamanda bir tür oyun değiştiricidir: Rus hükümeti-
nin yeni sahalar geliştirmek için petrol ve gaz şirketlerine büyük vergi indirimleri 
sağlamak zorunda kalacağı, bu da kaçınılmaz olarak önümüzdeki yıllarda petrol 
ve gaz endüstrisinden gelen bütçe gelirlerini yenisinden üretim olarak kaçınılmaz 
olarak düşürecek olan, daha pahalı petrol alanları, muaccel olan Batı Sibirya tarla-
larından elde edilen nispeten daha ucuz çıktıların yerini almaktadır (Milov, 2020, 
s. 28). Şekil 3’te Rusya Federasyonu’nun Ocak 2013-Ağustos 2020 tarihleri ara-
sında ham petrol ve doğalgaz üretiminin yıllara göre seyri yer almaktadır. Yıllar 
bazında son yedi yıl içinde ortalama 4.097.842,73 bin ton üretim gerçekleştiği 
tablodan görülebilmektedir (Ministry of Energy of Russian Federation, 2020)
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Şekil 3: Rusya Federasyonu’nun Ham Petrol ve Gaz Üretimi

Kaynak: Ministry of Energy of Russian Federation, 2020 https://minenergo.gov.ru/en/
activity/statistic’de yer alan verilerden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Petrol ve gazla ilgili gelirlerin devlet bütçe gelirlerindeki payı ise; Rusya Federas-
yonu’nun istikrar hükümetinin maliyesinin petrol ve gaz endüstrilerinden gelen 
gelirlere ne kadar derinden bağlı olduğunu ve Rusya’nın bütçesinin aynı zamanda 
potansiyel petrol ve gaz fiyat şoklarına karşı ne kadar savunmasız olduğunu da 
göstermektedir (Milov, 2020, ss. 29-30). 

Ayrıca, Rusya’nın ödemeler dengesinde COVID-19 krizi esas olarak enerji ihra-
catındaki daralma nedeniyle, Şubat ayından bu yana cari işlemler hesabına ağır-
lık verdiği ve COVID-19’un yayılmasının küresel talebi azalttarak Rusya tarafın-
dan ihraç edilen metaller, gübre ve kereste gibi diğer malların fiyatlarını olumsuz 
etkilediği vurgulanmaktadır (World Bank, 2020, ss. 26, 27).
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Tablo 2: Rusya’da 2003-2010 Yılları Arasında Yürürlükten Kaldırılan Vergiler
Mülga Tarihi

2003 2004 2005 2006 2010
Yabancı Para 

Cinsinden Banka 
Bonosu ve Ödeme 
Belgelerinin Satın 
Alınmasına İlişkin 

Vergi

Satış Vergisi Menkul 
Kıymet İhraç 

Vergisi

Veraset 
ve İntikal 

Vergisi

(Birleştirilmiş) 
Sosyal Vergi

Motorlu Taşıt 
Sahiplerine 

Uygulanan Vergi

Arabaların ve Bilgisayarların 
Yeniden Satışına İlişkin Vergi

Reklam 
Vergisi

Tatil Bölgelerindeki Üretim 
Tesislerinin İnşaatından Alınan 

Vergi

Yol Vergisi

Bireysel Girişimcilerin Kayıt 
Bedelleri

Tatil/Konaklama Resmi
Eğitim ve Diğer Amaçlar İçin 

Bölgede İyileştirme Çalışmaları ve 
Askeri Birliklerin Bakımı ile İlgili 

Resimler
Alkollü İçecek Ticareti Yapma 

Hakkı İçin Lisans Ücreti
Yerel Müzayede ve Çekiliş Yapma 

Hakkı İçin Lisans Ücreti
Köpek Bulundurma Ücreti

Ticaret Yapma Hakkı
Barınma Kütüğü Ücreti

Otopark Ücreti
Yerel Simgeleri Kullanma Hakkı 

Ücreti
At Yarışlarına Katılım Ücreti

Yarışlarda Kazanç Ücreti
At Yarışlarında Katılımcılardan 

Alınan Ücretler
Televizyon ve Sinema İçin Film 

Hakkı Ücreti
Kentsel Alanların Temizlik Ücreti

Kumarhane Açılış Ücreti
Kaynak: Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, ss. 53-54’deki bilgilerden yararlanılarak yazarlar 
tarafından oluşturulmuştur.



424

RUSYA FEDERASYONU VERGİ SİSTEMİ

Abdullah Burhan BAHÇE, Ezgi BAHÇE

Rusya Federasyonu’nda gerçekleştirilen vergilendirme sistemindeki reformlar so-
nucunda, 2003-2010 yılları arasında bir dizi vergi yürürlükten kaldırılmıştır (Hel-
levig, Usov & Kabakov, 2014, ss. 53-54). Tablo 2’ye göre, 2003 yılında yürür-
lükten kaldırılan vergilere örnek olarak; yabancı para cinsinden banka bonosu ve 
ödeme belgelerinin satın alınmasına ilişkin vergi ile motorlu taşıt sahiplerine uy-
gulanan vergi şeklinde verilebilmektedir. 2004 yılında yürürlükten kaldırılan ver-
giler ise; satış vergisi, arabaların ve bilgisayarların yeniden satışına ilişkin vergi, tatil 
bölgelerindeki üretim tesislerinin inşaatından alınan vergi, bireysel girişimcilerin 
kayıt bedelleri, tatil/konaklama resmi, eğitim ve diğer amaçlar için bölgede iyi-
leştirme çalışmaları ve askeri birliklerin bakımı ile ilgili resimler, alkollü içecek ti-
careti yapma hakkı için lisans ücreti, yerel müzayede ve çekiliş yapma hakkı için 
lisans ücreti, köpek bulundurma ücreti, ticaret yapma hakkı, barınma kütüğü üc-
reti, otopark ücreti, yerel simgeleri kullanma hakkı ücreti, at yarışlarına katılım 
ücreti, yarışlarda kazanç ücreti, at yarışlarında katılımcılardan alınan ücretler, te-
levizyon ve sinema için film hakkı ücreti, kentsel alanların temizlik ücreti ve ku-
marhane açılış ücreti şeklinde 19 adet vergi ve yükümlülük biçiminde belirtilebil-
mektedir. 2005 yılında menkul kıymet ihraç vergisi, reklam vergisi ve yol vergisi 
olarak 3 adet vergi mülga hale gelirken; 2006 yılında veraset ve intikal vergisi ile 
2010 yılında birleştirilmiş sosyal vergi yürürlükten kaldırılmıştır.

2. RUSYA FEDERASYONU’NDA FEDERAL, BÖLGESEL VE 
YEREL DÜZEYDE ALINAN VERGİLER

Rus vergi kanunlarına göre farklı vergi türleri ve vergi rejimleri, vergilerin ve harç-
ların hiyerarşik durumuna göre Federal, Bölgesel veya Yerel (Belediye) şeklinde ka-
tegoriler halinde uygulamada yer almaktadır. Buna göre Federal Düzeydeki Ver-
giler ve Yükümlülükler (Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 45):

1. Kazanç Vergisi (Vergi Kanunu bölüm 25);

2. Katma Değer Vergisi (Vergi Kanunu bölüm 21); 

3. Gider ve Muamele Vergileri (Vergi Kanunu bölüm 22); 

4. Kişisel Gelir Vergisi (Vergi Kanunu bölüm 23); 

5. Maden Çıkarma Vergisi (Vergi Kanunu bölüm 25.1); 

6. Eyalet/Devlet Resmi (Vergi Kanunu bölüm 25.3); 

7. Su Vergisi (Vergi Kanunu bölüm 25.2); 
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8. Doğal Kaynak Kullanım Harçları (Fauna Resimleri) (Vergi Kanunu bölüm 
25.1) şeklinde sıralanabilmektedir.

Bölgesel Düzeydeki Vergiler ve Harçlar sırasıyla: 

1. Mülkiyet/Emlak Vergisi (Kurumsal) (Vergi Kanunu bölüm 30); 

2. Kumar İşletmesi Üzerinden Alınan Vergi (Vergi Kanunu bölüm 29); 

3. Ulaşım Vergisi (Vergi Kanunu bölüm 28) biçiminde tasniflenirken; 

Yerel Düzeydeki Vergiler ve Harçlar ise: 

1. Arazi Vergisi (Vergi Kanunu bölüm 31); 

2. Kişisel Emlak Vergisi (09.12.1991, 2003-1 Sayılı Kişisel Emlak Vergisi Ka-
nunu) olarak sayılabilmektedir (Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 45).

2.1. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

2.1.1. Kişisel Gelir Vergisi

Kişisel gelir vergisinin mükellefleri; Rusya’da yerleşik durumdaki bireyler ve Rus-
ya’da yerleşik durumda olmayanlardır. Bir kişinin Rusya’da vergi mükellefi olarak 
kabul edilebilmesi için bir takvim yılı içerisinde Rusya’da en az 183 gün geçirmesi 
gerekmektedir. Bununla birlikte, vergi ikameti durumu geçici bir süre olsa bile, 
Rusya’ya taşınan yabancı bir vatandaşın taşındığı ülke ile Rusya arasında imzala-
nan çifte vergilendirme anlaşması hükümleri uyarınca değişebilmektedir. Böyle 
bir anlaşma uyarınca, vergi ikameti uyruk, vergi mükellefinin daimi olarak ika-
met ettiği ülkedeki ekonomik ve kişisel ilişkilerine göre belirlenmektedir (Federal 
Tax Service of Russia, 2020; LawyersRussia.com, 2020).

Rusya’da fiziksel olarak 183 takvim günü veya daha uzun süre bulunulması du-
rumunda, herhangi bir 12 aylık devam eden süre boyunca Rusya’da yerleşik du-
rumda ise tam mükellefiyete tabi olunmaktadır. Vergi otoriteleri, nihai vergi yü-
kümlülüğünün bir vergi yılı boyunca (bir takvim yılına eşit olacak şekilde) fiziksel 
mevcudiyete bağlı olması gerektiğini düşündüğünden, bu kural esas olarak vergi 
stopaj oranını belirlerken uygulanmaktadır. Rusya’da yerleşik durumdaki bireyle-
rin varlığı, tıbbi tedavi veya eğitim için olduğu kadar istihdam veya denizde iş ve 
hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili diğer faaliyetler için Rusya’dan kısa süreli (altı 
aydan az) ayrılmasıyla kesintiye uğramaz, ancak yurtdışında kısa süreli eğitim veya 
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tıbbi tedavi için ayrılış sürelerini destekleyen belgeleri, kişilerin bu tür gezileri te-
yit etmek için bulundurması gerekmektedir (Deloitte, 2016, s. 7).

Vergi kanununun 207. maddesine göre; kişisel gelir vergisi mükellefleri, Rus kay-
naklarından gelir elde eden hem Rusya’da ikamet edenler hem de yerleşik olma-
yan kişilerden meydana gelmektedir. Özel girişimciler de ticari kazançları açısın-
dan kişisel gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Bununla birlikte, özel girişimcilerin 
kanunen kabul edilen giderleri açısından kurallar, kanunun 221. maddesine göre 
kazanç vergisi mevzuatına göre belirlenmekte veya özel girişimciler ayrı bir ver-
gilendirme rejimi altında vergilendirilmeyi tercih edebilmektedir. Kanunun 226. 
maddesine göre; işverenler veya diğer gelir vergisi mükellefleri, vergiyi hesaplama, 
tevkifata tabi tutma ve devlete havale etme yükümlülüğü olan vergi birimleri ola-
rak kabul edilmektedir. Rusya’da art arda 12 ay boyunca en az 183 takvim günü 
geçirmiş vergi mükellefleri tam mükellefiyete tabidir. Diğer yandan bazı istisnai 
durumlarda, yurtdışında kısa süreli ziyaretler nedeniyle, özellikle bir vergi mükel-
lefi eğitim veya tıbbi tedavi amacıyla yurtdışında en fazla 6 ay geçirdiğinde, vergi 
mukimlik durumu değişmemektedir. Rusya’da mukim olmayanlar, kanuna göre 
art arda 12 ay boyunca 183 takvim gününden az kalan kişiler olarak tanımlan-
mıştır (Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 245).

Tablo 3, Rusya’da uygulanan kişisel gelir vergisi oranlarını göstermektedir. Buna 
göre Rusya’da yerleşik durumda bulunan veya bulunmayan mukimler ya da gayri 
mukimler açısından düzenlenmiş olan % 9, % 13, % 15, % 30 ve % 35 düzeyle-
rinde değişen oranlarda gelir vergisi ticari kazançlardan gayrimenkul sermaye irat-
larına; menkul sermaye iratlarından arızi nitelikteki gelir unsurlarına kadar deği-
şen bir yapı göstermektedir. Verginin konusunu ayni ve nakdi olarak ifade edilen 
bireyin geliri oluşturmaktadır. Vergi matrahı kişisel gelir, % 13 oranında vergiye 
tabidir ve vergi indirimi tutarında azaltılabilmektedir. Diğer vergi oranlarında ver-
gilendirilen kişisel gelir ise vergi indirimleri tutarında indirime tabi tutulmamak-
tadır (Federal Tax Service of Russia, 2020). Rusya vergi sisteminde vergi, vergi 
matrahının vergi oranına karşılık gelen yüzde payı olarak hesaplanmaktadır. Vergi 
hesaplaması ve vergi stopajı, vergi idaresi tarafından kaynağında kesilmektedir. 
Şahsi beyana dayalı olarak hesaplanan vergi tutarları, tamamlanmış vergi döne-
mini takip eden yılın 15 Temmuz tarihine kadar ödenmektedir. Vergi iadesi için 
mükelleflerin, tamamlanan vergi dönemini takip eden en geç 30 Nisan tarihin-
den sonra vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir (LawyersRussia.com, 2020).
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Rusya’da Temmuz/Ağustos 2000’de yasalaşan ve 2001 yılının başında yürürlüğe 
giren yeni vergi kanunu, hem vergi yapısını hem de vergi idaresini değiştirmiştir. 
Marjinal oranları % 12, % 20 ve % 30 olan kademeli bir vergi olan kişisel gelir 
vergisi, % 13’lük sabit oranlı bir vergi ile değiştirilmiştir. 2001 yılında gerçekleş-
tirilen vergi reformları ile ayrıca birçok kesinti ve vergi muafiyeti ortadan kaldı-
rılarak vergi tabanının genişletilmesi sağlanmıştır (Gaddy & Gale, 2006, s. 46). 

2001 Vergi Kanunları şu şekilde özetlenebilir: Kişisel gelir vergisinde gelir türle-
rinin birçoğu için geçerli olan % 13 düzeyinde sabit bir vergi oranı lehine kade-
meli artan oranlılık terk edilmiş ve yalnızca standart kesintilerle dolaylı türde ar-
tan oranlılık sağlanmıştır. Kar paylarının çifte vergilendirilmesine son verilmiş, 
ancak kar paylarının % 30 oranında daha yüksek düzeyde vergiye tabi tutulduğu 
istisnai durumlar söz konusu olmuştur. Vergi reformu öncesindeyse kar payları 
hem kazanç vergisine hem de herhangi bir şekilde mahsup edilmeden gelir ver-
gisine tabi tutulmaktaydı. Vergi reformu sonrasında ise kârın temettü olarak da-
ğıtılan kısmına ödenen kazanç vergisi, kişisel gelir vergisini telafi etmiştir. Bu ne-
denle, yürürlükteki kar payları yalnızca bir kez kişisel gelir vergisi oranında vergiye 
tabi tutulmuştur. Ayrıca, faiz oranı Merkez Bankası yeniden finansman oranının 
dörtte üçünü aşan banka mevduatı gelirleri (faiz gelirleri bu limiti aşmadığı tak-
dirde, normal % 13 oranında vergiye tabidir), piyango ödülleri ve kumardan elde 
edilen gelirler üzerinden % 35 oranında stopaj vergisi uygulanmıştır (Pogorlets-
kiy & Söllner, 2002, ss. 158-159)

2001 vergi reformu öncesinde yürürlükte bulunan dört ayrı sosyal güvenlik ver-
gisinin yerini, gelirleri artık bütçe dışı fonlara değil, federal bütçeye giden birleşik 
bir sosyal güvenlik vergisi almıştır. 2001 sonrası sosyal güvenlik vergisinde vergi 
tabanı yine toplam maaş bordrosundan meydana gelmiş, ancak vergi ölçeği ar-
tık matrahındaki artışla orantılı azalan oranlı olduğu için ödenen ortalama ücrete 
bağlı olarak örneğin, ilk 100.000 Ruble için % 35.6’dan başlayarak ve 600.000 
Rubleyi aşan ortalama ücretin bu kısmı için % 2’ye düşmüştür. Çalışanların ar-
tık emeklilik fonuna ödeme yapmasının gerekmediği bir sosyal güvenlik vergisi 
söz konusu olmuştur (Pogorletskiy & Söllner, 2002, s. 159).

Diğer yandan Gaddy & Gale, 2006’ya göre; vergiden kaçınma uygulamalarını or-
tadan kaldırmak için kumar faaliyetinden, piyango çekilişlerinden, sigortalardan 
elde edilen gelirler ile piyasa oranının altında belirlenen krediler ve aşırı banka 



VERGI SISTEMLERI: SEÇILMIŞ ÜLKE ÖRNEKLERI

Ahmet Tekin, Ersin Nail Sağdıç

429

faiz ödemeleri gibi diğer kişisel gelir biçimlerinin % 35’lik vergi oranlarıyla karşı 
karşıya kaldığı ifade edilmektedir.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, iki devlet arasında ve sermaye, mal 
veya gelir hareketinin önündeki vergilendirmeyle ilgili engelleri ortadan kaldır-
mayı, vergi kaçakçılığını ve ayrımcılığını önlemeyi ve ayrıca vergi toplarken eyalet-
ler arasında etkileşim için prosedürler oluşturmayı amaçlayan anlaşmalardır. Rusya 
ile diğer devletlerarasında gerçekleştirilen Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Ön-
leme Anlaşmaları, Rusya Hükümeti’nin 1992 ve 2010 yıllarındaki kararları ile 
onaylanan Gelir ve Servetin Çifte Vergilendirilmesinden Kaçınma Model Anlaş-
malarına dayanmaktadır. Bunun yanı sıra, bu model anlaşmalar, OECD’nin Ge-
lir ve Sermaye Model Vergi Sözleşmesi’ni önemli ölçüde yeniden oluşturmakta-
dır (Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 121).

Ocak 2012 itibariyle Rusya, 80 adet Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması imzalamıştır ve anlaşmaların hepsi şu anda yürürlüktedir. Uygulamada 
yer alan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının birçoğu, ticari faaliyetlerden 
elde edilen gelir, gayrimenkullerden elde edilen gelir, faiz, temettüler ve telif hak-
ları dâhil şirket karları vergisi ile bağımsız faaliyetlerden, ücret karşılığı yapılan 
eserlerden, yönetmenlerin, sanatçıların ve sporcuların ücretlerinden ve gayrimen-
kullerden elde edilen gelirler dâhil kişisel gelir vergisi gibi Rus vergileriyle ilgilidir. 
Uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları işletmelerin mülkleri üzerin-
deki vergileri ve çifte vergilendirmeye tabi olmayan vergileri ödeyen kişileri kap-
samakta; diğer yandan katma değer vergisi gibi dolaylı vergileri kapsamına alma-
maktadır (Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 121).

Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan gibi Avrasya Ekonomik Birliği’ne 
üye devletlerin vatandaşları, Rusya’daki gerçek vergi ikamet durumlarına bakılmak-
sızın, Rusya kaynaklı gelirler üzerinden % 13 oranında kişisel gelir vergisi öder-
ler. Bu politika 1 Ocak 2015 tarihinde Ermenistan, Belarus ve Kazakistan vatan-
daşları için ve 12 Ağustos 2015 tarihinde Kırgızistan vatandaşları için yürürlüğe 
girmiştir (Deloitte, 2016, s. 7).

Rusya vergi sisteminde, gelir ve kurumlar vergisi ayrı şekilde ele alınmış ve yal-
nızca ücretler üzerinden alınan bir vergi olarak değil, bu kazancın yanı sıra kişi-
sel nitelikteki mesleki faaliyetler, şahsi küçük işletmeler, piyango kazançları gibi 
diğer gelir ve kazanç unsurlarını da kapsayacak biçimde tasarlanmış bir vergi sis-
temi olarak karşımıza çıkmaktadır (Demirli, 2011, s. 154).
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Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pan-
demisi sürecinde Haziran 2020’de; 2001 yılından beri uygulanmakta olan % 
13 oranlı sabit gelir vergisinin, 2021 yılı Ocak ayından itibaren, yıllık 5 milyon 
Ruble (72.833 $) üzerinde gelir kazananlar için % 15’e yükseltildiğini açıklamış-
tır. Kazanç 6 milyon ise, 5 milyonluk kısım % 13 oranında vergiye tabi olacak 
ve 1 milyonluk kısım % 15 oranından vergilendirilecektir. Yeni oranın, ciddi ve 
nadir hastalıkları olan çocuklara, pahalı ilaçların satın alınmasına, tıbbi ve reha-
bilitasyon ekipmanlarına ve yüksek teknolojili operasyonlara ayrılmak üzere, büt-
çeye yıllık 60 milyar Ruble (850 milyon $) katkıda bulunacağı öngörülmektedir 
(Balmforth & Devitt, 2020; Teslova, 2020).

2.1.2. Kurumlar Vergisi

Bir kuruluş, Rusya’da kurulmuşsa, fiili yönetim yeri Rusya’da ise (geçerli bir çifte 
vergi anlaşması ile aksi belirtilmedikçe) veya bir geçerli vergi anlaşması kapsamında 
Rusya’da mukim olarak kabul ediliyorsa, Rusya’da tam mükellefiyete tabidir. Rus-
ya’da vergi mukimi konumundaki kurumlar dünya çapında gelir üzerinden ver-
giye tabi olmakta; yabancı kuruluşlar ise Rusya’da üstlenilen ticari faaliyetlerden 
elde edilen gelir ve Rus kaynaklarından elde edilen pasif gelir üzerinden vergilen-
dirilmektedir. Kazanç vergisi, bir şirketin muamele/ticari gelir, pasif gelir ve ser-
maye kazançlarından oluşan kârına uygulanmakta ve normal işletme giderleri, 
ekonomik olarak gerekçelendirilmesi, gelir elde edilmesinde katlanılması ve ye-
terli belgelerle desteklenmesi koşuluyla, kar hesaplanmasında düşülebilmektedir 
(Deloitte, 2019, s. 2).

Temmuz/Ağustos 2000’de kanunlaşan ve 2001 yılının başında yürürlüğe giren 
yeni vergi kanunu, vergilerin hem yapısını hem de idaresini değiştirmiştir. 2001 
yılında artırılan oranlar nedeniyle sermaye geliri daha yüksek oranlarda vergilen-
dirmeye tabi tutulmuş ve kar payları üzerinden elde edilen menkul sermaye irat-
larına uygulanan vergi oranı % 15’ten % 30’a yükseltilmiştir. Kurumlar vergisinin 
oranı % 30’da kalmış, ancak belediyelerin ek % 5 vergi koymasına izin verilmiş 
ve uygulanmıştır (Gaddy & Gale, 2006, s. 46).

Rusya’da Ağustos 2001’de kabul edilen ve 1 Ocak 2002’de yürürlüğe giren Vergi 
Kanunu’nun II. Kısmında yer alan 25. bölümünde düzenlenmiş olan kazanç ver-
gisi reformunun en önemli unsurları şu şekilde tanımlanabilir (Pogorletskiy & Söl-
lner, 2002, s. 159): Maksimum vergi oranı % 24’e düşürülerek birleştirilmiş ve 
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bankalar ile diğer finans şirketlerinin daha yüksek vergi ödeme zorunluluğu or-
tadan kaldırılmıştır. Alınan kar payları üzerindeki stopaj vergisi, yabancı alıcılar 
için % 15 oranında kalmak kaydıyla yerli alıcılar için % 6’ya düşürülmüştür. Bu 
sayede kar paylarının ister bireysel hissedarlara ister başka şirketlere ödenmesi söz 
konusu olsun (% 24 kazanç vergisi + % 6 kar payı vergisi) % 30 oranında eşit 
olarak vergiye tabi tutulması sağlanmıştır.

Pogorletskiy & Söllner, 2002’ye göre; kazanç üzerinden elde edilen gelirler, fe-
deral bütçe (vergiye tabi kazancın % 7,5’i düzeyinde), bölgesel bütçeler (vergiye 
tabi kazancın % 10,5-% 14,5’i arasında) ve yerel bütçeler (vergiye tabi kazancın 
% 2’si düzeyinde) arasında dağıtılmış; bununla birlikte vergi reform sonrası ar-
tık yalnızca bölgesel hükümetlere kendi kazanç vergisi oranları konusunda hare-
ket alanı tanınırken; aynı hareket alanı yerel hükümetlere tanınmamıştır. Buna 
göre, Tablo 4’te idareler arası gelir paylaşımı federal, bölgesel ve yerel yönetimler 
olmak üzere gösterilmektedir.

Tablo 4: İdareler Arası Gelir Paylaşımı (Ortalama %)

Federal Yönetim  Bölgesel Yönetim  Yerel İdareler

7,5  10,5-14,5  2

Kaynak: Pogorletskiy & Söllner, 2002, s. 159’daki bilgilerden yararlanılarak yazarlar 
tarafından oluşturulmuştur.

Kurumlar vergisinde tanınmış olan birçok istisna ve özel düzenleme yürürlükten 
kaldırılarak, kısmen de olsa maliyetlerin düşülebilirliğini ve zararların aktarımını 
düzenleyen mevzuat, uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmiştir. Buna göre, 
kurumların nakit esaslı yöntem yerine tahakkuk esaslı muhasebe yöntemini be-
nimsemeleri zorunluluk haline getirilerek Rusya Muhasebe Standartlarından (RAS) 
Uluslararası Muhasebe Standartlarına (IAS) geçiş anlamına gelen yeni vergi mu-
hasebesi kuralları yürürlüğe konulmuştur (Pogorletskiy & Söllner, 2002, s. 159).

Bir Rus kuruluşu tarafından Rus veya yabancı kuruluşlardan elde edilen kar pay-
ları genellikle % 13 oranında vergiye tabidir. Sermaye kazançları ise, normal ku-
rumlar vergisi oranı üzerinden olağan gelir şeklinde vergiye tabidir. Kurumlar 
vergisinde zararlar % 0 kazanç vergisi oranına tabi faaliyetlerden kaynaklanan za-
rarlar hariç olmak üzere sınırsız bir dönem için gelecek yıllara aktarılabilmekte, 
ancak 2017-2020 için tavan cari dönemin vergi matrahının % 50’si oranında tes-
pit edilmiş olan üst sınırı aşmaması gerekmektedir. Zararların geçmiş dönemlere 
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aktarılmasına ise izin verilmemektedir. % 20’lik kurumlar vergisi oranı, birleşik 
bir federal ve bölgesel orandır. 2017-2024 dönemi için % 3 düzeyinde federal 
bütçeye, % 17 düzeyinde bölgesel bütçeye ödenmektedir. Kurumlar vergisi böl-
gesel oranı yetkililer tarafından azaltılabilmekte, ancak bu oran % 13,5 düzeyin-
den daha aşağıya düşürülememektedir (Deloitte, 2019, s. 2). 2020 hesap döne-
minde ise alınan kararla bölgesel kurumlar vergisi oranı, örneğin, özel ekonomik 
bölgelerin vergi mükellefleri olarak kabul edilen Rus kuruluşları, bölgesel yatırım 
projelerine katılanlar vb. belirli vergi mükellefi kategorileri için yerel makamlar 
tarafından düşürülebilmektedir (Deloitte, 2020, s. 3).

Diğer yandan, Rusya’da iş dünyasının zenginleşme için doğal kaynak kirasına yö-
nelmeleri ve her yıl Rusya’dan büyük miktarda paranın (örneğin 1994 ile 2018 
arasında bir trilyon dolardan fazla olduğu tahmin edilmektedir) vergi cennetlerine 
aktarıldığı ve bunun yalnızca vergilerden kaçmak amacıyla değil, aynı zamanda 
varlıkları Rusya’nın yetki alanından koruma isteği için de gerçekleştirildiği ifade 
edilmektedir (Domanska, 2020, s. 17).

2.2. Servet Üzerinden Alınan Vergiler

Rusya Federasyonu’nda servet üzerinden alınan vergiler; kurumlara ait mülkiyet 
veya emlak vergisi ile kişisel emlak vergisinin yanı sıra arazi vergisi ile ulaşım ver-
gisinden meydana gelmektedir.

2.2.1. Servet Vergisi (Property Tax)

Rusya’da mülkiyet veya emlak vergileri kurumsal ve kişisel olmak üzere iki şekilde 
ele alınmakta ve kurumsal mülkiyet/emlak vergisi, bölgesel düzeydeki vergiler ve 
harçlar arasında yer alırken; arazi vergisi ile kişisel emlak vergisi yerel düzeydeki 
vergiler ve harçlar içerisinde yer almaktadır. Kurumsal mülkiyet/emlak vergisi ile 
ilgili hükümler Vergi Kanunu’nun 30. bölümünde yer alırken; bireylerin mülki-
yetinin vergilendirilmesine ilişkin kuralların 09.12.1991, 2003-1 sayılı başka bir 
yasada, yani “Bireylerin Mülklerinin Vergilendirilmesine İlişkin Kanun”da yer al-
dığını belirtmek gerekir (Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 287).
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2.2.1.1. Kurumsal Mülkiyet/Emlak Vergisi

Kurumsal mülkiyet/emlak vergisi bölgesel düzeyde uygulanan bir vergidir. Rusya 
Federasyonu bölgelerinin, aralarında vergi oranı da dâhil olmak üzere Vergi Ka-
nunu tarafından sağlanan genel çerçeve dâhilinde verginin bazı hükümlerini dü-
zenlemesine izin verilmektedir. 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
kurumsal mülkiyet/emlak vergisinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Buna 
göre; şirketin muhasebe bakiyesinde sabit varlıklar şeklinde kaydedilen taşınabi-
lir varlıklar 01.01.2013 tarihinden itibaren vergi matrahından hariç tutulmuştur. 
Diğer yandan 01.01.2013 tarihinden önce satın alınan maddi ve maddi olmayan 
duran varlıklar ise vergiye tabidir. Emlak değerinin (vergi matrahının) hesaplan-
masına ilişkin mevzuatta önemli değişiklikler 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmiş ve vergi matrahı bu tarihten itibaren yabancı şirketlerin sahip 
olduğu mülklerle ve alışveriş merkezleri ve iş merkezleri gibi belirli diğer emlak 
kategorileriyle ilgili kadastro değerine göre belirlenmiş ve kurumların sahip ol-
dukları emlakın kadastro değeri; stok değerine göre vergi matrahını belirleme yön-
teminin yerini almıştır. Kurumsal emlak vergisi bölgesel bir vergi olduğundan, 
bölgeler Vergi Kanununda belirtilen maksimum oran olan % 2,2 dahilinde vergi 
oranını belirlemeye yetkilidir (Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, ss. 287, 289).

2.2.1.2. Kişisel Emlak Vergisi 

Kişisel emlak vergisi mevzuatı, Sovyetler Birliği’nin feshedildiği gün olan 09.12.1991 
tarihli ve 2003-1 sayılı “Bireylerin Mülkiyetine İlişkin Kanun”, şeklinde farklı vergi 
mevzuatına sahip özel bir kanundur. Kanunun yanı sıra, mevzuattaki usul ve esas-
ları netleştirmek için Maliye Bakanlığı tarafından bir dizi talimat ve genel tebliğ 
yayınlanmıştır. Kişisel emlak vergisi Rusya’da yerel düzeyde uygulanan bir vergi-
dir. Verginin konusunu apartmanlar ve ayrı odalar dâhil meskenler, kır ve say-
fiye evleri, garajlar ve diğer binalar, taşınmazlar ve tesisler oluşturmaktadır. Ver-
giye tabi unsurlara müşterek mülkiyet halinde her mal sahibi hisse payına düşen 
vergi payını ödemektedir. Vergiye tabi bir varlık iki veya daha fazla kişinin elbir-
liği halinde mülkiyetinde tutuluyorsa, bu kişilerin vergiye yönelik müteselsil so-
rumlulukları bulunmaktadır. Kişisel emlak vergisi oranı, envanter değeri 300.000 
RUR’dan azsa, % 0.1’i geçemez. Mülk değeri 300.000 RUR ile 500.000 RUR 
arasında olduğunda, mülk % 0,1 ile % 0,3 arasında bir oranda vergilendirilmek-
tedir. Daha pahalı mülkler % 0,3 ile % 2,0 arasında vergilendirilir. Yerel yönetim 
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organları, oranları belirlenen sınırlar dâhilinde belirleyebilmektedir (Hellevig, Usov 
& Kabakov, 2014, s. 291).

2.2.1.3. Arazi Vergisi

Arazi vergisi, Vergi Kanunu’nun 31. bölümünde düzenlenen yerel düzeyde uygu-
lanan bir vergidir. Arazi vergisinin mükellefleri, araziye sahip olan veya miras alı-
nabilen ömür boyu mülkiyet hakkından veya kalıcı (daimi) kullanım hakkından 
yararlanan kuruluşlar ve bireylerdir (Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 293). 
Kanunun 391/5. maddesine göre; engelliler gibi sosyal olarak korunan bazı ka-
tegorilerle ilgili olarak indirimli vergi oranları şeklinde muafiyetler getirilmekte-
dir. Kanunun 395. maddesine göre; özel ekonomik bölgelerin sakinleri ile yardım 
kuruluşlar ile dini kuruluşlar gibi bazı kuruluşlar geçici süreyle arazi vergisinden 
tamamen muaf tutulmuştur. Kanunun 387/2. maddesine göre; vergiye bazı ek 
muafiyetler yerel düzenlemelerde getirilebilmektedir. Bazı arazi türleri ise arazi ver-
gisinden muaf tutulmuştur, örneğin (Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 293):

• Kültürel ve tarihi miras nesnelerinin bulunduğu araziler

• Savunma, güvenlik ve gümrük makamlarının elinde bulunan araziler

• Resmi olarak orman olarak tanınan araziler

• İstisnalar dâhilinde devlete ait su havzalarında bulunan araziler 

• Yasadaki kısıtlamalar nedeniyle serbestçe ticareti yapılamayan veya miras alı-
namayan araziler3

Arazi vergisinde azami oranlar kanunun 394. maddesiyle belirlenmektedir. Yerel 
yönetimlerin, bu sınırlar dâhilinde farklı arazi türleri için değişik oranlar belirle-
yebilme yetkisi bulunmaktadır. Kanunun 394. maddesine göre; tarım ve çiftçilik 
için ayrılan araziler, özel yan kuruluş çiftçiliği, bahçıvanlık, bahçecilik veya canlı 
hayvan yetiştiriciliği amacıyla verilen araziler ve belediye hizmetleri için konut ve 
mühendislik altyapısı için sunulan araziler gibi bazı arazi türleri için % 0,3’lük 
özel bir vergi oranı belirlenmiştir. Diğer arazi türleri için ise % 1,5 düzeyinde ge-
nel arazi vergisi oranı üzerinden vergilendirme söz konusudur (Hellevig, Usov & 
Kabakov, 2014, s. 295).

3 Rus içtihatlarında buna “medeni hukuk dolaşımından çekilen arazi” adı verilmiştir.
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2.2.1.4. Ulaşım Vergisi

Ulaşım vergisi bölgesel bir vergidir ve Rusya Federasyonu’nun her bölgesinin ayrı 
kanunları tarafından uygulanması söz konusudur. Kanunun 356. maddesine göre; 
bölgesel kanunlar, Vergi Kanununda belirtilen sınırlar dâhilinde bölge için geçerli 
vergi oranını, belirli prosedürleri, vergi ödemeleri için tarihleri, vergi ayrıcalıklarını 
ve ayrıca vergi beyannamesi formlarını belirlemektedir. Vergi mükellefleri, araç ve 
gemiler gibi ulaşım araçları adına sicile kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Ula-
şım vergisinin konusunu sırasıyla otomobiller, motosikletler, motorlu scooterlar, 
otobüsler, traktörler, uçaklar, helikopterler, gemiler, yatlar, yelkenli tekneler, kot-
ralar, kar motosikletleri, kızak arabaları, motorlu tekneler ve diğer su ve hava ta-
şıtları oluşturmaktadır (Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 297). Kanunun 360. 
maddesine göre ulaşım vergisinin vergilendirme dönemi takvim yılıdır (Hellevig, 
Usov & Kabakov, 2014, s. 298).

Kanunda yapılan bir değişiklikle, aracın değerine ve tescil yılına bağlı olarak be-
lirlenen yeni vergi oranları getirilmiş ve kamuoyunda bu ölçeklendirilmiş oran-
lara lüks otomobiller için vergi adı verilmiştir. Tablo 5’te arabanın değeri ile ara-
banın yaşına göre belirlenmiş olan verginin tutarları gösterilmektedir. Buna göre 
değeri 3-5 milyon Rubleden başlamak üzere 15 milyon Rubleyi aşan araçlarda 
vergi çarpanı 1,1’den başlayarak 3’e kadar yükselmektedir.

Tablo 5: Ulaşım Vergisi Oranları

Vergi Çarpanı Arabanın Değeri Arabanın Yaşı

1,1 3-5 milyon Ruble 2-3 yıl

1,3 3-5 milyon Ruble 1-2 yıl

1,5 3-5 milyon Ruble 1 yıldan az

2 5-10 milyon Ruble 5 yıldan az

3 10-15 milyon Ruble 10 yıldan az

3 15 milyon Rubleyi aşan 20 yıldan az

Kaynak: Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 299.
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2.3. Tüketim Üzerinden Alınan Vergiler

2.3.1. Katma Değer Vergisi ve Satış Hasılatı Üzerinden Alınan 
Vergiler

Ekonomik anlamda katma değer vergisi, mal fiyatına dâhil olan ve alıcı tarafından 
satıcıya ödenen dolaylı bir vergidir. Diğer bir deyişle, vergi sorumluları tarafın-
dan vergi miktarının hükümete transfer edilmesidir. Ancak yasal açıdan, KDV’nin 
mükellefi olarak kabul edilen alıcılar/tüketiciler değil ödemesinin yasal sorumlu-
luğunu taşıyan kişi yani satıcılardır (Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 181). 
Rusya Federasyonu’nda, KDV mükelleflerinin tümü, ortak vergilendirme sistemi 
içindeki yasal kişilerdir. Bağımsız şekilde yılda bir kez izlenecek vergilendirme bi-
çimi belirlenmekte ve genel vergilendirme sistemi, basitleştirilmiş vergi sistemi, 
emsal gelir üzerinde tek tip vergi, tek tarım vergisi ve patent vergilendirme sis-
temi şeklinde opsiyonlar bulunmaktadır (Karpova & Mayburov, 2018, s. 1117).

SSCB’deki ekonomik yapı sebebiyle Birlik’teki kamu finansmanı, piyasa ekono-
milerinden değişik biçimlerde, KİT ürünlerinin satış gelirleri ile gerçekleştirilmek-
teydi. Rusya Federasyonu’nun kurulmasının ardından ülkedeki politik ve ekono-
mik yapının değişmesiyle birlikte kamusal finansmanda vergi gelirlerinin önemi 
oldukça artmıştır (Demirli, 2011, s. 152). Geçiş dönemi süresince gerçekleştiri-
len vergi reformları ise ayrı bir öneme sahip olmuştur. Demirli 2011’e göre; Rus-
ya’nın bu dönemde özellikle 1992 yılında gerçekleştirdiği kapsamlı vergi reformu 
ile gelir, kurumlar ve katma değer vergileri alanlarında yenilikler gerçekleştirdiği 
ifade edilebilmektedir. 1991’lerin sonlarına doğru Sovyetler Birliği’nin dağılma-
sının ardından Rusya ve o dönemlerde SSCB üyesi olan diğer ülkeler katma de-
ğer vergilerini kabul etmişlerdir. Bu tarihten başlayarak katma değer vergisi tüm 
eski SSCB üyesi ülkelerde toplam vergi gelirinin çok önemli bir bölümünü sağ-
lamıştır. İdeal şekilde katma değer vergisi, ulusal düzeyde nispeten verimli, taraf-
sız bir gelir kaynağı olarak hizmet etmiştir. Bununla birlikte, Rusya katma değer 
vergisi, diğer geçiş ülkelerinin çoğunun kanunlarında yansıtılan ve bu standardın 
gerisinde kalmasına neden olan bir dizi benzersiz hüküm içermiştir. Geçiş ülkeleri 
bu dönemde, katma değer vergisinin kendi aralarında ticarete nasıl uygulanaca-
ğına da karar vermek zorunda kalmışlardır (International Monetary Fund, 1995).

Tablo 6, 1992-1993 döneminden başlayarak katma değer vergisinin ve satış ha-
sılatı üzerinden alınan verginin Rusya’daki, geçiş ekonomileri olarak adlandırılan 
eski SSCB ülkelerindeki ve Baltık ülkelerindeki başlangıç gelişimini göstermektedir. 
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Bu dönemde toplam vergi gelirlerinin yüzdesi olarak KDV ve satış hasılatı üze-
rinden alınan vergiden elde edilen gelirlerin Rusya’daki ortalaması % 33,5 iken; 
geçiş ülkelerinde (Ukrayna’da % 46; Özbekistan’da % 41; Ermenistan’da % 40,5; 
Belarus’ta % 39; Kırgız Cumhuriyeti’nde % 36; Tacikistan’da % 35; Moldova’da 
% 32,5; Gürcistan’da % 27,5; Kazakistan’da % 26; Azerbaycan’da % 24 ve Türk-
menistan’da % 19,5) Rusya ortalamasından yüksek veya düşük seyretmiştir. Bal-
tık ülkelerinde toplam vergi gelirlerinin yüzdesi olarak KDV ve satış hasılatı üze-
rinden alınan vergiden elde edilen gelirlerin 1992-1993 ortalaması ise, Litvanya’da 
% 45; Estonya’da % 31,5 ve Letonya’da % 28 şeklinde izlemiştir.

Tablo 6: Rusya’da, Eski Sovyetler Birliği’ndeki Diğer Geçiş Ülkelerinde ve Baltık 
Ülkelerinde Vergi Gelirleri, 1992-93

Ülkeler
Toplam 

Vergi 
Gelirleri*

KDV 
Gelirleri

Satış Hasılatı 
Üzerinden 

Alınan Vergi 
Gelirleri

Toplam KDV 
+ Satış Hasılatı 

Üzerinden 
Vergi

Toplam Vergi 
Gelirlerinin Yüzdesi*/
KDV ve Satış Hasılatı 

Üzerinden Alınan 
Vergiden Elde Edilen

Rusya

1992 28,3 11,1 -- 11,1 39

1993 25,1 7,0 -- 7,0 28

Geçiş Ülkeleri

Azerbaycan

1992 39,0 8,0 -- 8,0 21

1993 28,4 7,7 -- 7,7 27

Belarus

1992 28,5 12,0 -- 12,0 42

1993 34,5 12,4 -- 12,4 36

Ermenistan

1992 20,2 7,0 1,1 8,1 40

1993 12,8 5,1 0,1 5,2 41

Gürcistan

1992 9,1 2,4 0,4 2,8 31

1993 2,5 0,6 -- 0,6 24

Kazakistan

1992 21,6 6,0 -- 6,0 28

1993 14,7 3,5 -- 3,5 24

Kırgız 
Cumhuriyeti

1992 13,8 4,7 -- 4,7 34

1993 7,6 2,5 0,4 2,9 38

Moldova
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Ülkeler
Toplam 

Vergi 
Gelirleri*

KDV 
Gelirleri

Satış Hasılatı 
Üzerinden 

Alınan Vergi 
Gelirleri

Toplam KDV 
+ Satış Hasılatı 

Üzerinden 
Vergi

Toplam Vergi 
Gelirlerinin Yüzdesi*/
KDV ve Satış Hasılatı 

Üzerinden Alınan 
Vergiden Elde Edilen

1992 18,1 6,5 -- 6,5 36

1993 15,3 4,4 -- 4,4 29

Özbekistan

1992 20,6 8,6 0,7 9,3 45

1993 29,7 10,8 0,1 10,9 37

Tacikistan

1992 24,7 6,7 -- 6,7 27

1993 24,4 10,4 -- 10,4 43

Türkmenistan

1992 36,1 5,7 -- 5,7 15

1993 13,8 3,3 -- 3,3 24

Ukrayna

1992 23,9 11,9 -- 11,9 50

1993 26,7 11,1 -- 11,1 42

Baltık 
Ülkeleri

Estonya

1992 31,1 9,1 -- 9,1 29

1993 29,0 9,9 -- 9,9 34

Letonya

1992 15,5 3,8 -- 3,8 24

1993 19,1 6,1 -- 6,1 32

Litvanya

1992 23,0 7,3 4,0 11,3 49

1993 17,7 5,7 1,6 7,3 41

* İşverenin ücret vergisi ve sosyal sigorta primleri hariç tutulmuştur.

Kaynak: International Monetary Fund, The Fiscal Affairs Department (FAD) Staff 
Estimates, Temmuz 1994.

Rusya’da KDV’nin uygulanmasında 1992’den bu yana 28 yıllık uzun bir geçmişi 
bulunmaktadır. Bu uzun süreç mevzuat, idare ve gelir performansının incelen-
mesi yoluyla yıllık bazda KDV’nin gelişimini takip etmeyi mümkün kılmış ve 
KDV’nin yürürlüğe ve uygulamaya girdiği ilk dönemlerde ön plana çıkmıştır. Ör-
neğin KDV’nin ilk uygulanışında üç alt dönemi birbirinden ayırmak mümkün-
dür: Birincisi, 1992-1995’i kapsayan, kanuna ve uygulamaya sık sık yapılan de-
ğişikliklerle karakterize edilen KDV’nin vergi sistemine girme dönemi; ikincisi, 
1996-1999 arasındaki “durgunluk” dönemi, hem ulusal hükümet hem de batılı 
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uzmanlar tarafından bu tür reformların gerekliliği konusunda bir anlayış eksikliği 
olmadığı halde büyük olasılıkla politik kısıtlamalar nedeniyle KDV’de reform yap-
maya yönelik başarısız girişimler dönemi; üçüncüsü ise, 1999 yılında Vergi Ka-
nunu Kısım I’in ve 2000 yılında Vergi Kanunu Kısım II’nin kabul edilmesiyle baş-
layan aktif reformlar dönemi ve Rus KDV’sinin hızla modern standartlara doğru 
ilerlediği dönem şeklinde tasnife tabi tutulabilmektedir (Koulayev, 2009, s. 5).

Rusya’da Temmuz/Ağustos 2000’de yasalaşan ve 2001 yılının başında yürürlüğe gi-
ren kapsamlı vergi reformu kanununun II. Kısmında yer alan 21. bölümde KDV 
düzenlenmiş (Pogorletskiy & Söllner, 2002, s. 158) ve temel çerçevede KDV oran-
ları değiştirilmemesine rağmen, KDV mevzuatı basitleştirilmiş ve netleştirilmiştir. 
Buna göre, katma değer vergisinde yer alan birçok vergi muafiyeti kaldırılmış ve 
şirketler arası krediler gibi bazı finansal işlemler KDV istisnası kapsamına alınmış-
tır. 2001 vergi reformu ile Rus vergi sisteminde yer alan bölgesel satış vergisi dı-
şında, belediye konut vergileri gibi bazı satış vergileri yürürlükten kaldırılmış ya 
da yol kullanıcıları vergisinin önce % 1’e düşürülmesi ve ardından 2003 yılında 
tamamen mülga hale gelmesi gibi aşamalı şekilde yürürlükten kaldırılmıştır. Ye-
rel yönetimlerin neden olduğu gelir kayıplarının telafi edilmesi için kazanç vergisi 
değiştirilmiş ve geliri yerel bütçelere giden ikinci bir değişken kısım (vergilendiri-
lebilir kârın % 5’ine kadar) yürürlüğe konularak, böylece maksimum vergi oranı 
yalnızca geçici olarak da olsa % 35’e (bankalar ve diğer finans şirketleri için % 
43) yükseltilmiştir. Diğer yandan, Rusya’da halk sağlığı sorunuyla karşı karşıya ka-
lan hükümet, daha düşük vergilere yönelik genel eğilimin dışında, alkol ve tütün 
üzerindeki tüketim vergilerini artırmıştır (Pogorletskiy & Söllner, 2002, s. 159)

Rusya’da KDV amaçlı vergi mükellefleri, bazı istisnalar dışında, tüm Rus tüzel 
kişilikleri ve bireysel girişimcilerdir. Yabancı tüzel kişiler, Rusya’daki mevcudiyet-
leri belirli kriterleri karşıladığında Rusya’da vergi mükellefi olarak kayıt olma yü-
kümlülüğüne sahiptir. Rusya’da KDV vergi mükellefi olarak kaydolmak için özel 
bir gereklilik bulunmamaktadır, bunun yerine herhangi bir kayıtlı vergi mükel-
lefi için vergi kaydının asıl nedeni ne olursa olsun KDV ödeme yükümlülüğü 
kanunlar gereği geçerlidir (Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 181). Bununla 
birlikte, Hellevig, Usov & Kabakov, 2014’e göre; yabancı bir tüzel kişiliğin, faali-
yetlerinin tedarik yerindeki mevzuata göre Rusya’da KDV’ye tabi olduğu durum-
larda, Rusya’da bulunmasa bile KDV ödemesi gerekebileceğine dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Böyle bir durumda Rusya’daki alıcı karşı taraf olarak tersine vergi 
mevzuatı uyarınca, vergi dairesi gibi hareket ederek yabancı tüzel kişiliğe yapılan 
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ödemelerden KDV’yi keserek ve bunları vergi makamlarına aktarması söz konu-
sudur. Rusya vergi kanunlarına göre dar mükellef konumunda olan yabancı bir 
tüzel kişilik, Rusya’da çeşitli kasaba veya belediyelerde birden fazla alt birime sa-
hipse, KDV uygunluk raporlamasını ve tüm alt birimler açısından vergi ödeme-
sini alt birimlerden herhangi biri aracılığıyla yapmayı seçebilmekte, ancak her bir 
lokasyondaki yerel vergi dairesinin seçim hakkında yazılı olarak bilgilendirilmesi 
gerekmektedir (Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 181).

Rus vergi sisteminde üç KDV oranı bulunmaktadır. Bu oranlardan % 18 genel 
KDV oranı; % 10 veya % 0 oranında vergiye tabi varlıklar listesine dâhil edilme-
yen mal ve hizmetlere uygulanmaktadır. % 10 KDV oranı gıda ürünleri; çocuk-
lar için ürünler; süreli yayınlar; eğitim, bilim ve kültürle ilgili kitap ürünleri; tıbbi 
ürünler ve bazı ithal ürünler için geçerliyken; malların ihracatı ve elden çıkarıl-
ması vb. uluslararası mal taşımacılığı, uzay faaliyetleri, değerli metaller, inşa edil-
miş gemiler ve ayrıca bir dizi nakliye hizmetleri alanında gerçekleştirilen işler ve 
hizmetler için sıfır oranı uygulanmaktadır (Karpova & Mayburov, 2018, s. 1117).

Tablo 7, Rusya’da uygulanan KDV oranlarını ve bu oranların geçerli olduğu faa-
liyet alanlarını göstermektedir. Buna göre, % 18 düzeyindeki genel KDV oranı-
nın yanı sıra; temel gıda maddeleri, çocuklar için belirli türde ürünler, tıbbi mal-
zeme ve ilaçlar ile süreli yayınlar, bilimsel literatür ve ders kitaplarının satışları için 
uygulanmakta olan % 10 düzeyindeki indirimli KDV oranı ile birlikte ihracat, 
diplomatik, havacılık, uluslararası spor organizasyonları gibi faaliyetler ile malla-
rın taşınması ile ilgili hizmetlerde belirli koşulların karşılanması kaydıyla uygula-
ması bulunan % 0 düzeyindeki oran söz konusudur.
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Tablo 7. Rusya’da, Uygulanan KDV Oranları ve Uygulandıkları Faaliyetler

KDV Oranları (164. Madde)

Standart Oran 
% 18 İndirimli Oran % 10 Sıfır Oran % 0

Temel gıda maddelerinin satışı Malların ihracatı

Çocuklar için belirli türde 
ürünlerin satışı

Konsolosluklara, diplomatik 
misyonlara sahip personellere ve 
bunların aile fertlerine yapılan 

satışlar

Tıbbi malzeme ve ilaç satışı Havacılık alanında 
gerçekleştirilen işler ve 

hizmetlerle ilgili mal satışları

Süreli yayınların (reklam 
hariç), bilimsel literatür ve ders 

kitaplarının satışı

FIFA’ya, iştiraklerine ve 2018 
FIFA dünya futbol şampiyonası 
ve 2017 FIFA Konfederasyon 

Kupası’ndaki diğer bazı 
katılımcılara mal ve hizmet satışı

Kalkış veya varış noktasının 
Rusya dışında olduğu yerlerde 

yolcuların ve bagajların taşınması 
ile ilgili hizmetler

İhracat ve ithalatla bağlantılı 
malların taşınması için 

gerçekleştirilen hizmetler

Çoğunlukla ulaşım hizmetlerine 
yardımcı olan diğer durumlarda 

gerçekleştirilen hizmet ifaları

Kaynak: Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 183-184’deki bilgilerden yararlanılarak yazarlar 
tarafından oluşturulmuştur.

24 Temmuz 2018 tarihinde, Rusya’nın ulusal yasama organı, üç oturumdan mey-
dana gelen toplantı sonrasında 489169-7 sayılı “Rusya Federasyonu Vergi Kanu-
nu’nun Birinci ve İkinci Kısımlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa-
rısı ve Rusya Federasyonu’nun Bazı Yasama İşlemlerine Dair Kanun Tasarısını” 
kabul ederek diğer vergi değişikliklerinin yanı sıra o tarihe kadar % 18 olarak uy-
gulanan standart KDV oranında değişikliğe gidilerek 1 Ocak 2019 itibarıyla genel 
KDV oranını % 18’den % 20’ye çıkarma kararı almıştır (Ernst & Young Global 
Limited, 2018). Bunun yanı sıra, tüm bir işletmenin varlık olarak satılması du-
rumunda ve KDV’nin yabancı elektronik hizmet sağlayıcıları tarafından hesapla-
nıp ödendiği durumlarda geçerli olan vergi dâhil oran, buna göre % 15,25’ten % 
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16,67’ye yükselecektir. Diğer yandan, gıda, çocuk ürünleri ve diğer belirli mallar 
için uygulanan % 10’luk indirimli oran değişmeden kalacaktır. Ernst & Young 
Global Limited’e göre; önerilen değişikliklerin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmesi planlanmış ve yeni KDV oranının, 1 Ocak 2019’da veya son-
rasında sağlanan mallar, işler, hizmetler ve mülkiyet hakları için geçerli olacağı 
hükme bağlanmıştır.

Rusya’da hükümetin, bütçenin güçlü fazlaları (2020–2022 federal bütçe için top-
lam 4 trilyon RUR fazla öngörülmektedir) koruduğu dönemde önemli vergi ar-
tışlarının (örneğin, KDV oranının 2019’da % 18’den % 20’ye çıkarılması ve 
ekonomi üzerinde kalıcı olarak artan vergi yüküne katkıda bulunan diğer vergi 
artışları) arka planında yatan sebep daha çok ekonomik büyümenin % 2’nin al-
tına düşmesinin tolere edilmeye çalışılmasıdır. Aynı zamanda, Rusya Ekonomi 
Bakanı Maxim Oreshkin böyle bir politikanın neden uygulandığına ilişkin açık-
lamasını; “ekonomik büyüme oranlarını düşürme pahasına bile petrol fiyatları-
nın 40 $ veya altına düştüğü duruma hazırlıklı olmak” şeklinde ifade etmekte-
dir (Milov, 2020, s. 31-32).

2.3.2. Uygulanan Diğer Vergiler, Resimler ve Harçlar 

Rus vergi sisteminde yer alan maden çıkarma vergisi gibi, devlet gelirleri üze-
rinde çok büyük bir etkiye sahip olsa da vergi mükelleflerinin çoğu için bu ka-
dar büyük bir önemi olmayan vergiler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Rusya 
mali hukuk sisteminde vergi olarak kabul edilmekle birlikte vergi niteliğini taşı-
mamaktadır. Bu tür vergiler şunlardır (Hellevig, Usov & Kabakov, 2014, s. 301):

• Maden Çıkarma Vergisi

• Özel Tüketim Vergisi

• Kumar İşletmesi Üzerinden Alınan Vergi

• Eyalet/Devlet Resmi

• Balıkçılık, Avlanma ve Tuzak Resimleri

Ayrıca, vergi olarak tanınmayan, ancak kanun koyucu tarafından uygulanan zorunlu 
katkılar anlamında fiilen vergi niteliğinde olan ve devletin işlevlerini ve harcama-
larını finanse etmek amacıyla toplanan bir dizi zorunlu resmi harçlar ve yüküm-
lükler bulunmaktadır. Bunlar; gümrük vergileri, gümrük işlemlerinin tamamlan-
ması, gümrük refakat ve gümrük depolama harcı vb. gümrük harçları, işverenin 
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sosyal güvenlik katkı payları, su kaynaklarının kullanım ve tüketim vergileri ile 
çevre koruma harçları ve yükümlülükleri şeklinde sıralanabilmektedir (Hellevig, 
Usov & Kabakov, 2014, s. 301).

4. SONUÇ

1991 yılının sonlarına doğru Sovyetler Birliği’nin dağılması ile yeniden şekille-
nen Rusya, yeni oluşumun getirdiği şartlara uyum sağlayana kadar Sovyetler Bir-
liği’nden miras kalan ekonomik yapı ve vergi sistemini sürdürmüştür. Ancak Sov-
yet tarzı ekonomik yapının ve vergi sisteminin yeni liberalleşen ve özelleştirilmiş 
ekonomiler için kullanımının verimsiz kalması, piyasa ekonomisine geçişin hız-
lanması ve özel sektörün oluşması ile yeni vergi yasalarının oluşturulması için ya-
pısal değişikliklere gidilerek vergilerde reformlar meydana getirmeyi gerekli kıl-
mıştır. Rusya geçiş döneminde gerçekleştirdiği Temmuz/Ağustos 2000 tarihinde 
kanunlaşan ve 1 Ocak 2001’den itibaren yürürlüğe giren düz oranlı vergi reformu 
ile o döneme kadar düz oranlı vergi sistemini uygulayan Estonya, Letonya ve Lit-
vanya gibi ülkelere arasında en düşük düz oranlı vergi oranı olan % 13’lük bir 
gelir vergisi oranını yürürlüğe koyarak, vergi oranlarında önemli ölçüde indirime 
gitmiştir. Rusya’nın, gerçekleştirdiği bu vergi reformu sonrası kurumlar vergisi ve 
katma değer vergisi oranlarında da indirime gitmesi ile hedeflediği GSYİH artı-
şına ulaştığı ve başarılı vergi reformunun sonucunda eski Doğu Bloğu içinde yer 
alan ülkelere önderlik teşkil eden bir ülke haline geldiği gözlemlenmektedir. Rus 
parlamentosunun Temmuz/Ağustos 2000 tarihinde vergi sisteminde o tarihe ka-
dar devrim sayılabilecek vergi kanunlarını kabul etmesi ve hem dolaysız hem de 
dolaylı vergilere ilişkin kanunların büyük ölçüde değiştirilmesiyle; Rusya’nın, Ba-
tı’nın sanayileşmiş ülkelerinde vergi reformu için bir model oluşturabilecek mo-
dern ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir vergi sistemine sahip olmaya başladığı 
görülmektedir.

Rus vergi kanunlarına tabi olan Rusya vergi sistemi, doğrudan ve dolaylı vergiler-
den oluşmakta ve Federal Vergi Servisi tarafından yönetilmektedir. Gelir vergisi, 
bölgesel yasal çerçeveler tarafından da düzenlenebilen bir federal vergi olarak ka-
bul edilebilirken; kurumlar vergisi ise federal veya yerel düzeyde de bölünebilmek-
tedir. Rusya’daki ana vergileri; Rus vatandaşlarının dünya çapında geliri üzerinden 
alınan kişisel gelir vergisi; Rusya’da vergiye tabi faaliyetler gösteren şirketlere uygu-
lanan kurumlar veya kazanç vergisi; Rusya’da uygulanan en önemli dolaylı vergi 
olan katma değer vergisi (KDV); Rus sınırları dışında mal ticareti yapan kişi ve 



444

RUSYA FEDERASYONU VERGİ SİSTEMİ

Abdullah Burhan BAHÇE, Ezgi BAHÇE

şirketler tarafından ödenen tüketim vergileri; federal düzeyde toplanan maden çı-
karma ve su kaynakları vergileri; bölgesel düzeylerde uygulanan şirket mülkiyeti, 
ulaşım ve kumar vergileri ile belediye düzeyinde uygulanan arazi ve kişisel emlak 
vergisi oluşturmaktadır. Rusya’nın federal yapısıyla örtüşen vergi sistemi aracılı-
ğıyla Rusya’da federal bütçeye aktarılan, otonom cumhuriyet ve bölgelerin yöne-
timleri tarafından kabul edilen ve belediye ile yerel idareler tarafından uygulanan; 
yerel, bölgesel ve federal düzeyde gerçekleşen üç tür vergileme söz konusudur.

Rusya vergi sistemini ele aldığımızda gelir üzerinden alınan vergiler; kişisel ge-
lir vergisi ve kurumlar vergisinden oluşmaktadır. Vergi reformu öncesi marjinal 
oranları % 12, % 20 ve % 30 olan kademeli bir vergi olan kişisel gelir vergisi, % 
13’lük sabit oranlı bir vergi ile değiştirilmiştir. 2001 yılında gerçekleştirilen vergi 
reformları ile ayrıca birçok kesinti ve vergi muafiyeti ortadan kaldırılarak vergi 
tabanının genişletilmesi sağlanmış ve böylece vergilerin GSYİH içindeki payının 
artışı hedeflenerek gerçekleştirilmiştir. 2001 yılından 2020 yılına kadar herhangi 
bir değişikliğe uğramayan % 13’lük sabit oranlı gelir vergisinin; tüm dünyayı et-
kisi altına alan COVİD-19 pandemisi sürecinde alınan karar neticesinde 1 Ocak 
2020 tarihinden itibaren yıllık 5 milyon Ruble (72.833 $) üzerinde gelir kaza-
nanlar için, gelirin 5 milyonluk kısmını aşan tutar için % 15 olarak uygulana-
cağı açıklamıştır. Rusya Federasyonu’nun istikrar hükümetinin maliyesinin petrol 
ve gaz endüstrilerinden gelen gelirlere derinden bağlı olduğu ve Rusya’nın bütçe-
sinin aynı zamanda olası petrol ve gaz fiyat şoklarına karşı ne kadar savunmasız 
olduğu da son dönemlerde gözler önüne çıkmıştır. Bunun yanı sıra, Rusya’nın 
ödemeler dengesinde COVID-19 krizi esas olarak enerji ihracatındaki daralma-
lar sebebiyle, 2020 Şubat döneminden bu yana cari işlemler hesabına yöneldiği ve 
COVID-19’un yayılmasının küresel talebi azaltarak Rusya tarafından ihraç edilen 
kereste, metal ve gübre vb. malların fiyatlarını olumsuz etkilediği belirtilmektedir.

Rusya’da 2001 yılında gerçekleşen vergi reformu sonrasında kurumlar vergisinde 
gerçekleştirilen reform ile Ağustos 2001’de kabul edilen ve 1 Ocak 2002’de yü-
rürlüğe giren Kurumlar Vergisi maksimum vergi oranı % 24’e düşürülerek birleş-
tirilmiş ve bankalar ile diğer finans şirketlerinin daha yüksek vergi ödeme zorun-
luluğu ortadan kaldırılmıştır. Alınan kar payları üzerindeki stopaj vergisi, yabancı 
alıcılar için % 15 oranında kalmak kaydıyla yerli alıcılar için % 6’ya düşürülmüş-
tür. Bu sayede kar paylarının ister bireysel hissedarlara ister başka şirketlere öden-
mesi söz konusu olsun (% 24 kazanç vergisi + % 6 kar payı vergisi) % 30 ora-
nında eşit olarak vergiye tabi tutulması sağlanmıştır. 
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Son olarak Rusya Federasyonu’nda servet üzerinden alınan vergiler; kurumsal em-
lak vergisi, kişisel emlak vergisi, arazi vergisi ve ulaşım vergisidir. Kurumsal emlak 
vergisi bölgesel bir vergi olduğundan, bölgeler Vergi Kanununda belirtilen maksi-
mum oran olan % 2,2 dahilinde vergi oranını belirlemeye yetkilidir. Kişisel emlak 
vergisi oranı, envanter değeri 300.000 RUR’dan azsa, % 0.1’i geçemez. Mülk de-
ğeri 300.000 RUR ile 500.000 RUR arasında olduğunda, mülk % 0,1 ile % 0,3 
arasında bir oranda vergilendirilmektedir. Daha pahalı mülkler % 0,3 ile % 2,0 
arasında vergilendirilir. Yerel yönetim organları, oranları belirlenen sınırlar dâhi-
linde belirleyebilmektedir. Araziler üzerinden alınan vergilerde ise; tarım ve çift-
çilik için ayrılan araziler, özel yan kuruluş çiftçiliği, bahçıvanlık, bahçecilik veya 
canlı hayvan yetiştiriciliği amacıyla verilen araziler ve belediye hizmetleri için ko-
nut ve mühendislik altyapısı için sunulan araziler gibi bazı arazi türleri için % 
0,3’lük özel bir vergi oranı, diğer arazi türleri için ise % 1,5 düzeyinde genel arazi 
vergisi oranı alınmaktadır. Ulaşım araçlarından belirli bir tutarın (3 milyon Ruble) 
üzerindeki araçlardan farklı çarpanlar ile hesaplanarak ulaşım vergisi alınmaktadır. 
Tüketim vergisi olarak %0, % 10 ve % 18 oranlarında KDV alınmaktadır. Ay-
rıca; Maden Çıkarma Vergisi; Özel Tüketim Vergisi, Kumar İşletmesi Üzerinden 
Alınan Vergi, Eyalet/Devlet Resmi ve Balıkçılık, Avlanma ve Tuzak Resimleri de 
Rusya vergi sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır.
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VERGİ SİSTEMLERİ 
Seçilmiş Ülke Örnekleri

Vergi toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında her dönemde 
devletlerin başvurduğu en önemli gelir kaynaklarından biri 
olmuştur. Vergi sistemini; bir ülkede belirli bir dönemde 
birbiriyle uyumlu bir şekilde birlikte uygulanan vergiler 
topluluğu olarak tanımlayabiliriz. Vergi sistemleri, ülkelerin 
yönetim, ekonomik ve mali yapılarıyla birlikte toplumun 
kültürel ve sosyal yapısıyla da dinamik bir özellik göstererek 
zaman içerisinde önemli  gelişme ve değişimlere uğramıştır. 
Tarihsel süreç içerisinde ilk düzenli vergi sisteminin Roma 
İmparatorluğunda uygulandığı bilinmektedir. Süreç içerisinde tek 
ve çok vergili sistem tartışmalarını bu gelişimde önemli bir alan 
olarak görmek mümkündür. Günümüzde devletlerin fonksiyonlarındaki 
artış kamu gelirlerinde ve özellikle kamu gelirleri içerisinde 
en önemli paya sahip vergilerde de artışı gündeme getirmiştir. 
Bu gelişme ile birlikte tek verginin yetersizliği görülmüş ve 
günümüzde olduğu gibi ülkeler çok sayıda vergiyi içeren vergi 
sistemlerini benimsemiş ve uygulamaya sokmuşlardır. Elbette 
vergi sistemlerinin oluşumunda mali ve mali olmayan amaçların 
gözetilerek düzenlemeler yapılmaya çalışıldığını gözlemlemek 
mümkündür. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin vergi 
sistemlerinin incelenmesi, gelir idarelerinin gelir toplama 
yeteneklerini bu minvalde geliştirmelerine yardımcı olurken 
adil bir vergi sistemi nasıl olmalıdır sorusunun cevaplanmasına 
da yardımcı olacaktır. Bu kitapta Amerika Birleşik Devletleri, 
Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Güney Kore, 
İngiltere, İskandinav Ülkeleri (Danimarka, İsveç, Norveç), 
İtalya, Japonya, Polonya, Portekiz ve Rusya’nın vergi sistemleri 
güncel veriler ve tablolarla desteklenerek incelenmiştir.
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