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Awupa Birlili Adalet Mahkemesinin (ATM) AB tiyesi devletlerin vergi
hukuklan iizerideki etkisi tartrqmasrzdrr. Bazr kimseler mahkemenin bu etkisinin AT anlaqmasr htikiimlerinin doiru uygulanmasrnrn ritesine gegtilini
iddia edebilirse de, ATM tam da sdzleqmenin gerektirdif'i qekilde kararlar
vermektedir. Mahkeme, birlik iiyesi devletlerin vergi mevzuatlanndaki aynmcr hiiktimlerin varh$ndan dolayr suglanmamahdrr. Qiinkti yeni bir vergi yasasr hazrrlamak ATM'nin yetki alamna girmemektedir. Mahkemenin
yeni bir vergi yasasr hazrrlama giirevi yoktur ya da biiyle bir giireve baglamasr igin hukuki dayana[r mevcut de[ildir. AIM'nin giirevi kendisine giinderilen iizel sorunlar tizerinden karar vermektir.
Teoride davalarATM'ye, Avrupa Komisyonunca (Siizleqmenin 226. maddesi gereiince) ya da iiye devletlerin mahkemeleri tarafrndan (Stizleqmenin
234. maddesi gereiince) giinderilmektedir. Pratikte ise ne yazrk ki 70'den
fazla davadan sadece6'sr Awupa Komisyonunca mahkeme tintine tagrnmrqtrr. Diier davalarrn tamamr tiye devletlerin ulusal mahkemeleri tarafindan
grinderilmiqtir. Bu oranlama qtiyle bir soruyu ortaya grkarmrqtrr: Ulusal
mahkemeler ATM'ye gtindermiq olduklan davalarrn sayrsrm krsrtlamah mr
ve hatta bu davalarr ATM'ye giindermeye tamamryla son vermeli midir? Bu
soruya verilecek cevap net bir hayrrdrr, giinkiiATM siizleqmenin istikrarh ve
gtivenilir yorumunu sailamakta tek yetkili mahkemedir. Bu anlamda, ti.im
taraflar doiru uygulama yapryor giiziikmektedir.
Avrupa'daki vergi mevzuatlarrmn karmaqrk, belirsiz ve deiiqken yapr"Commission's Reluctance and Member States'Overreactions, A Perfect Recipe for Chaos",
INTERTAX, Volume 32, issue 3,2004, pp:124-125.
Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi Vergi Hukuku Anabilim Dah Aragtrrma Gdrevlisi.
Qahqmamn hazrriamq siirecinde yolumu aydrnlattr$ igin Sayrn Hocam Prof. Dr. BillurYaltr'ya teqekkiini bir borg bilirim.
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srndan dolayr kimin suglanaca$ sorulur ise suglunun iiye devletlerin bizatihi kendilerinin olduf'unun siiylenmesi makul olacaktrr. Tiim bunlardan sonra vergi yasasr hazrrlama gticiine sahip olan iiye devletler, giiriintiqe g<irebu
giictin AT hukukuyla uyumlu kullamlmasr aqrsrndan kesinlikle srmfta kalmrqlardrr. Ancak ulusal vergi mevzuatlanmn amacr birAT ig pazanm yaraLmak mr yoksa sadeceulusal biitge kaynaklanna fon yhratmak mr olmahdrr
sorusu sorulduiunda, yukarrdaki sorunun cevabr belirlenmektedir. Birileri
vergi mevzuatrmn amacriln ig pazar yaratmak oldufunu diiqiintirken gergekte ulusal vergi mevzuatrmn amacl biitqeye fon yaratmaktrr.
lJlusal biitgeler ulusal srmrlara sahiptir ve tiye devletlerin vergisel egemenlikleri de kendi tilkeleriyle srmrhdrr. E$er vergisel egemenlik yurt drqrnda yerleqik olan yabancrlardan vergi toplanmasrna izinvermez ise (mefer ki
bu kiqiler ilgili iilkede bir iqyeri aracrhfryla veya herhangi bir bigimde faaliyette bulunsun) yurtdrqrndaki iidemelerin srmrsrz bigimde vergiden indirilmesine izin verilmesi zor giiriinmektedir.
Geleneksel olarak iiye devletlerin vergi hukuklan yerli ve yabancr arasrnda a5rnm yapar. 'Yerel", bir devlet igindeki biitiin yerler anlamrndadrr.
'Yabancr", ulusal srmrlann drqrnda kalan her yer anlamrndadrr. Geleneksel
vergi hukuku kavramlan bap'lamrnda yaprlan bu ayrrma dayah olarak, Avrupa'yabancr'olmahdrr. Bir kiqi ise, ya yabancr ya yerli ya yerleqik ya da
yerleqik olmayandrr. Bu durumun bir orta noktasr mevcut deiildir. AB tiyesi devletlerin vergi hukuklan -goEu gok eskiden- ulus devletin yaratrlma siirecinde oluqturulmuqtur, ki bu ulus devletler bugiinAB'nin birer pargasrdrr.
Yakrn zamarta kadar yerli ve yabancr arasrndaki bu temel aJrnm igin bir sorgulama yaprlmamrqtrr. Bu ayrrm iizellikle OECD btinyesindeki devletlerce
frkir birli[inin tiznesi olduiunda, tek tek iiye devletler stiz konusu ayrrmdan
rahatsrz olmamrqlardrr. Gergekten OECD tiyesi devletlerin kendileri, OECD
vergi anlaqmasr modeli ve OECD'nin vergi politikalarr belgelerinde olduf'u
gibi, yerleqik olmaya karqr yerlegik olmamamn ve yerele karqr yabancrmn
ortak kavram olmasr, taraf devletlerin hem tilke iginde hem iiLlkedrqrnda bu
aynma sadrk kalmalanna yol agmrqtrr.
AT sdzleqmesi1957'deyiiriirlti!'e girdigi zamarr,iiye devletlerAT'ye vergisel bir yetki verdiklerini fark edemediler. Qiinkti stizlegme dolaysrz vergi
sorununu iizellikle vurgulamryordu ve vergi uyumlagtrrmasrnda oy birlili
aramyordu. Kuruluqunun ilk 30 yrh igindeATM'nin sessizliii de dikkate ahnrsa, iiye devletlerin geleneksel yerli kawamr karqrsrnda yabancr kavramrm deliqtirmek iqin nedeninin olmadrlr anlaqrlmaktadrr. Bununla birlikte
1986'da verilen auoir fiscal karanndan -ki kiiqe taqr bir karardrr- itibaren
ATM'nin dolaysrz vergi hakkrndaki hukuk davalan qok iinem kazanmrqtrr.
$u an bu durum daha etkili ve dtizenli olarak birgok iiye devletin vergi hukuklannda defiqimlere neden olmaktadrr.
Ashnda tiye devletlerin bu geliqmeyi tahmin etmesi beklenirdi. Uye

Dog. Dn Mehmet Somer'in Antslna Arma$an

997

devletler agrsrndan bakrldrgnda, ATM'ye karqr ulusal vergi hukuklarrm korumalan mantrkh bir tepkidir. ATM tarafrnca gririilen 70 davadan yalnrzca
7'sinde tiye devletlerin vergi otoritelerinin lehine karar verildi; bu bagal
oram tizerine iiye devletlerin topluluk hukukunun kendi hukuklan iizerindeki etkisini qok iyi anladrklanm sriyleyemeyiz.
ATM kararlanm kendi ulusal vergi hukukl€urna uyumlaqtrrma stirecinde iiye devletler, mahkeme kararlarrnda siiz edilen vergi ytiktimliilerinin yaran igin gerekenden fazlasrm yapmamrqlar ve bu kararlarrn kapsamh sonuglarr okunamamrqtrr. 10 yrldan fazla siiredir riye devletler dolaysrz vergi
sorununda ATM'nin esas yaklaqrmrna iliqkin degiqikligi agrkga anlamakta
zorlanmrqlardrr.
uye devletler qu an derslerini iyi iigrenmiq griziikerek son zamanlarda
harekete gegmiqlerdir ve birgok davada ATM'nin kararlarrna beklenenden
fazla tepki giistermektedirler. 12 Arahk 2oo2 Lanlehors-Hohorst davasr bu
anlamda de!'erlendirilmelidir, ki bu dava Almanya'da yerleqik olmayanlara
uygulanan ttrtiilii sermaye kurallarr hakkrndadrr. Hemen verilmesi gereken
tepki, AB'deki qirket ortaklanmn ttrttilti sermaye kurallanndan muaf tutulmasr yiiniinde olmahydr. Ama Alman htiktimeti ATM kararrna, stiz konusu
kurallan yerli girket ortaklanmn borglanna da uygulamak suretiyle aqrrr
tepki vermiqtir. Mevcut srmr dtesi srmrlamalan ulusal olaylara uygulayacak qekilde geniqletmek aynmcrhlr ortadan kaldrrabilir -aleyhteki bir kural
yerleqik olanlara ve AB tiyesi devletlerden gelen yerlegik olmayanlara eqit
bir bigimde uygulamrsa bu aynmcrhk olarak nitelenemez- fakat bu srmrlamayr ulusal vergi yrikiimltilerine uygulayacak qekilde geniqletmek srmr ritesi krsrtlamalarr ortadan kaldrrmaz. Sdz konusu durum d.evametmektedir ve
birgok olay da gifte vergilendirmeyle sonuglanacaktrr. Faiz iidemesini alan
kiqinin ikametgdhrmn bulunduiu devlet, kaynak devletinde gelirin yeniden
nitelendirilmesine iliqkin srmflamayr kabul etmemekte, tidemeyi faiz olarak
nitelemeye devam etmektedir. Bu durum ve gifte vergilendirme riski giderek daha da afrrlaqmaktadrr. Qtinkti ortrilii sermaye mevzuatrmn uygulanmasr Avrupa'daki iqletmelerin faydalandrlr diper serbestilere ve sermayenin
serbest dolaqrmrna bir tepki olarak giiriilmektedir. Yani iiye devletler bir ig
pazar oluqturma amacrna yaklaqmak yerine bu amagtan uzaklaqryor gcininmektedir.
AT sdzleqmesi'nin doiru uygulanmasrndan sorumlu olan Avrupa Komisyonu hig de suqsuz de[ildir. Komisyonun, AT hukuku ytiktimliili.ikleri
bakrmrndan srmfta kalan iiye devletlere karqr yasal yaptrrrm uygulama konusunda haklarr ve yriktimliihikleri vardrr (ATAnlaqmasrrun 226. maddesi).
uye devletlerin ulusal mahkemeleri tarafrndan ATMye grinderilen davalarrn aksine, AT stizleqmesi'nin226. maddesinegOreagrlan ihlal davalarrmn 3 avantajr vardrr:
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Bir dizi tiye devletin aym veya benzer aynmct vergi yasasr hiikmtinri uyguladr$ hallerde, verilecek bir karar birden fazla tiye devlet
agrsrndan sonug dofl"uracaktrr;
Uye devletlere AT sOzleqmesinrn 266.maddesine gcire ihlal davasr aEmadan rince, cevap verme konusunda makul bir stire sailanmaktadrr. Qiinkti dava mahkemenin tiniine gelmeden tince bir dizi damqma
ve idari cinleme baqvurulmaktadrr v€,
Stiz konusu kararlar Uy" devletlerin ulusal hukuklannr iq pazarr;.
gereklerine gtire adapte etme olanafi.r sailayan bir rehber niteligi taqryacaktrr.

yukanda belirtildipi gibi, olasrhkla politik deferlendirmeler sonucunda,
dolaysrz vergiyle baflantrh ATM kararlanndan sadece srmrh sayrda kararlar Komisyon tarafindan harekete gegirilen davalarda verilmigtir. Uzun yrllardan beri, Komisyon kendisinin iincelikli roliinii, yeni vergi uyumlaqtrrma
mevzuatrm hazrrlama qeklinde gdrmeye e!'ilimli olmugtur. Ne yazrk ki, dolaysrz vergiler konusundaki oy birlili giiz dniine ahndr[rnda, iizellikle bu oybirli[i talebinin, konsenstise vannasr beklenen birden fazla tarafga tehdit
edildili zamarr, komisyonun bu rolti baqanyla stirdiirdti!"ii siiylenebilir mi?
Bu sonug,vergi uyumlaqtrrma siirecinin bugtine kadar sadecequ konularda
saflanabildifi gergefinden de ortaya qrkmaktadrr:
-

1976 tarihli karqrhkh yardrm iizerine yiinergesi;

-

Srmr iitesi birlegme, kar payr, fatz ve gayri maddi hak bedeli iidemeleriyle ilgili 3 yiinerge; ve

-

Mevduat faizlerinin vergilendirilmesi ytinergesi;

Burada olmasr gerekenden daha az bir srralama giiriilmektedir. Ozellikle konsensus igin tidenen yiiksek bedel giiz tjntine ahndr$nda, bu sonuca
varmak miimkiiryrdiir. Buradaki bedel, tiye devletlerin vergi yasalanmn AI
Anlagmasrmn gereklerine uyumlandrnlmasr siirecinde, belirsiz ve tingtiriilemeyen bir ortam yaratrlmasr ve Awupa'da srmr iitesi ticari faaliyetler igin
hala srmrh bir vergi ortamrmn olugturulmuq bulunmasrdrr.
Awupa Konseyi, (Mart 2000'de)Awupa Birlipini, diinyamn enyanqmacr, dinamik, bilingli temel ekonomisi yapmamn amag oldufunu ilan etti. Stiz
konusu amag btiyiik iinem taqrmakla birlikte, ekonomik biiyiime ve refahr
heniiz baqanya ulaqamamrq olan bu yaprda dengeli ve giivenilir bir vergi dtizenine ihtiyag duyulmaktadrr.
Awupa Komisyonu kendi vergi politikasrm yeniden gtizden gegirerek
vergi uyumlaqtrrma gabalanndan, en azrndan vergi sorunu hususunda niteIikli gopunlu!'a tabi oylamamn iiye devletlerce kabul edilmesine kadar vazgeqmelidir. Vergi uyumlaqtrrma tedbirlerinin, Birlilin iince 1"2ve sonra 15
Uye Devleti tarafindan kabul edilmesinin zor ve zamalr ahcr oldu!"u kamt-
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lanmrqtrr. 25 Devletten oluqan bir birlikte, pan-Awupa vergi mevzuatrmn
kabul edilmesi, bu devletlerin oybirligine tabi oldupu siirece sijz konusu
uyumlagtrrma gabasrimkansrz olacaktrr. Bu, sadeceUye Devletlerin kendileri igin de[il birlilin kendisi igin de a!:r bir bedeldir. itrtiyag duyulan qey,
kendi haklarrnrn kullamlabilir olmasrm sa!'layan ve vergi sorunlannda
ATM'nin temin edemedif-i, yoruma mahal vermeyecek qrizrimleri sunan bir
Komisyondur. Komisyon, rastgele mahkeme kararlanmn ve Uye Devletlerln Oncedentahmin edilemeyen ve sriz konusu mahkeme kararlarrna karqr sapduyusuz aqrn tepkilerinin yol agtr[r Awupa vergilendirmesindeki kaosu engelleyebilecek tek kurumdur. Komisyon kendi haklarrm uygulanabilir hale getirmek iqin herhangi bir hazrrhk yapmadrkqa, sdz konusu kaosun
sorumluluSunu da iistlenmelidir.

