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Selçuk AKALIN

Ekonomik ve sosyal gelişme sürecinde, gelişmekte olan ülfkelerin çoğunda hükümetler sadece ekonomilerinin gelişme yönü
ve kontrolu üzerindeki asli sorumluluklarını üstlenmekle ka:lma~lar bunu yanında direkt katılımlarını dıa arttırırlar. Bunuın
sonucu olara;k. , kamu harcamaları-cari ve yatırım-hl'zla yükselir.
Devlet gelirlerinin önemli bir kıomı vergileme ve diğer te lafi edici gelirlerin toplanmasıyla s.ığlandığıdan, vergileme sadece gelir
getirmeyen hizmeıtlerin finansmanı için değil aynı zamanda sermaye teşklk:ülü için gerekli olan tasarrufların büyü(k bir bölümü
için de fon sağlamalıdır.,
1

1

Bunun yerine, birçok geli'§mekte olan · ülkede fiili vergi
gayreti düışÜiktür ve geUşmi:ş ülkelerle geUşmekte olaın ülkeler
bu yönden karşılıaştırıldığında,
gelişmiş
ülkelerde
veırgi
gayretinin GSMH'nın % 25 - % 30'uaıa sahip olduğu ve gelişmekte olan ülkelerde ise vergi gayreti oranın, GSMH'nm % 6 % 15'i civarında bulunduğu görülür. Gelişmekte olan ülkelerin birkaçında vergi gayreti, vergi gelirlerinden daha- büyük bir hızla
büyüyen cari harcamaların mevcut seviyesini bile finanse etmede başarısız kalır. Daha yüksek bir gelişme oranı demek olan
artan sermaye teşekkülüne ulaşma başarısı gösterilirse, mevcut
vergi gayr,e ti ve devlet tasarruflarının seviyesini yükseltmek gerekli olacaktır.
(*)

8-14 Eylül 1970'de Verg i Reform Pl·anlaması konusunda Eksper Grubu'nun
toplantısı ic·in Birleşmiş Milletler Se:kreteryaısınca hazırı.anan «Tax Re·f orm
Planning: A Sug'geısted Framework tor Discuıssion» (-E&A./FF/IAC. 1/12.27
July 1970. mimeo)'dan alınmıstır.
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ında köp rü kur may a yarVergileme, tasa rruf ve yatırım aras
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r. Mam afih , mev cut vergitem leri nde birç ok değişiklik yaptılıa
da
uğu kad ar yeıni !kan unla rla
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tüm gelir gayretinin gi,.zH olduğunu farzettnelk a1ışıiage1miştit.
genellikle mevcut vergilerden ve borçlanma ve dı'ş
yartdımdan elde edilen gelirlerin tahmin edilmesinden .sonra, geriye kalan, ihtiya·çfaıra göre oluşturulur. Mevcut vergilerden gelitin projeksiyonu basit olarak tarihi trendlerin eksıtrapıolasyoınu
du. Ek bir ve~gi gayreti nadiren, kendini oluşturan faktörlerden
ayılır ve yerine getirilmesi için açık:
bir strateji nadiren hesap
edilip ortaya konur. Diğer bir deyişle, gelir gayretinin planlanması plrunın icrasının önceden
farzedilmesine dayanır. Türp gelir
gayretinin ve kalkınma planının gerçekleştirilmesinin zorunlu
olarak birbirine bağlı bir süreç olduğu tam olarak aıil'aşılma,mış
tır. Vergi politikasın~ aynı zamanda,
diğer amaçlarla birlikte
güvenilebilir, f!a!kat vergi yapısı , planlamasının uzun-veya or.t a
vadeli olması haJk!kında hemen hemen hiçbir ·açıik beyan yoktur.
Bazen hükümetler, mevcut verg.i sisteminin karşılaştırmalı olarak incelenmesini üstlenmek ve geleceık üzerine tavsiyede bulunmaık ~çin ad hac komiı::yonlar ve komiteler beliderler. Böyle bir
oluşum ıÇoğu kez yararlı bir 'a maca hizmet eder, fakat bunların
politika oluşturma üzerindeki etkisi, süre!kli bir bazda tamamla- ·
yıcı dü:ienl€melerin eksikliği yüzünden tam olamamaıktadır.
Büyüiklüğü

G'eli§meye dayanan vergi yapısının formülasyonu, böylelikle,
hiçbir aLtematif bırakma'z, fakat kurumlaşma ve · sürekli
ver.gi planlamasını, kaırar vermenin entegrali . ve geleceğe yönelik
süreci oiıa~a!k kabul eder. Böyle bir süreklilik ve uzun vadeli · vergi planlaması, bir · çatı kurmaya, metodolojiye ve organizasyona
gerelk duyacaktır. Bu kalkınma . planının çatısı içinde işlemeli
ve kalkınma planının belirlenmiiş amaç ve stratejisine yarılım etme!k üzere vergi yapısının değerlendirilmesi ve değişikliği için
bir metodolojiyi içermelidir. Bunu gerçekleştirirken, . vergi planlaması aynı zamanda vergi idaresi ve yıllık bütçe sürecinde oluş
turulmuş geri be3lemeyi kabul etmelidir. Sürekli vergi planlaması biriminin başarısı onu h!aızırlayan
kadroya, sahip olduğu
statüye v·e en yüksek karar alma organla.rım etkileyebilme ölçüsüne bağlı olacaktır.
başka.

VEHGİ REFORM PLANLAMASININ ÇATISI

Vergi reform· planlaması için iyi düzenlenmiş b_ir programın
gerekli hatları, dört g;eniş ve birbiriyle ilgili ,problemler 01'a 1rıak
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incelenmelidir.

tartışılabilir.
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Kısa
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Vergi gelirleri cari harcamaları karşılıayacak kadar yüksek
ölmaJı ve bunun ötesinde kalkınma ha,r camalan m finanse etmede yeıterinee kaıynağı mobfüze etmelidir. Böylelikle arzu edilen
vergi gayreti, cari devlet h!a1rcamalannın büyümesinin, arzulanan büyüme oranının, sermaye-outpu:t oranın, özel tüikeıtimin
GSMH'ya ol~n oranın ve net ihracait kazançlarının fmı!ksiyonu
olacaktır. Aynı zıamanda vergileme, e.feiktif tıa•lebin piyasada!ki artan ürünü emebilecek ö~çüde yükselmesini sağiamaik için yeterin- .
ce düşük olmalıdır.
1

Bununla. birtikte, arzu edilen . vergi gayreti gerçekçi birşey
1
ölmalıdır ve gerçeğe dayanan bir ve~gi gayreti başl aıngıcından
itibaren planlamacılarca bir c~bir unsuru olaraik düşünülmelidir.
Gerçeğe dayan.an vergi gayreti öncelikle iki faktöre ba ığlı olacaktır, vergi tutamaıklarının mevcudiy eti ve vergilendirilecek olan
kitlenin iktisadi gücü ve gönüllülüğüdür.
dayanara lk ver:gilendirilecek vergi tutamak ve matrahlarının mevcudiy eti v·e rgi idıaıresinin gücü, üretim ve dağıtım
organizas yonunun derecesi, çak . sayıda ücret ödeyen birimler ve
diğerlerinin arasında istihdamın yapısı gtbi çok sayıda değişkene
bağlıdır. Vergi tutama!klannın sayısı ve idari gücün, gelişme ilerledikçe yükseleceği ;beklenebilir, fakat öz.ellikle gelişmenin ilk
tespitinaşamalarında. bunlıar gerç1eğe daya.nan vergi gayretini n _
de kri:tik faktörler olabilirler.
Gerçeğe

Vergilendirilece!k olan kiıtlenin ilktisadi gücü ve gönüllülüğü,
her iıkisi de uğmşılması zor olan iki unsurdan oluşur. Vergi gelirini a.?Jaıltan kitlenin ilktisadi gücü, cari tüketimin i ertel·eyen iktisadi gücüdür, böyl elikle cari yatırım genişleyebilir. Bununla
birlikte bir kd.tlenin cari :ve gelecekteki tüketimi için yaptığı zaman tercihi çoğunlukla tespit edilemez ve böyle politika kararları, ertelenen tüıketimin nıe !kadarının ekonomiik, sosyal ve politik olarak M"zu ,edilelbilir ve gerıÇeğe dayanabilirliği derecesin e
göre ve bunların gös:terg'eleriyle verHmelidir.
1

Vergilenıdirileceık

olan

iktiısadi

güçten

başka

vergilendirilecelk

olan topluluğun gönüllülüğü, vergi gelirleriyle ·ne yaprlac'ağı hak-

Artan vergi gaıyreti, devlet harcama
kalıpları milli gelirde önemli sayıl~bileceık bir artış ka.ydetmediğinde ve gelişme nedeniyle elde edilen ka zançlarda da olduğu
kındaki inançlarına dayanır.

1
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a)
ıb)
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bil ir vey a cid di olaraik eks
e!konomi!k
temi te-şvik, eşitıli!k ve diğer
acmı sağlayan ver gi 'Sis
Kalkınmakta

ihtiyı
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ve sosyal düşünceleriın en geniş anlamda.ki kontelksinde, en iyi
vergi bileşimi .olmaması gerçeği karşısında karmaşık hale · gelir.
Diğer bir deyişle, alternıaıtif :verıgi bileşimi aynı geliri sağlayabilir
.
fakat diğer ortaık etkilıeri biraz. farklı olaıbilir.
UT ' " ..

Mevcut vergi yapısını de·ğerlemede ülkelerin karşılaştırılması
yararlı olmayabili r. Bir ülkede uygun olan vergilerin en iyi şe
kilde kullanımı, bu bölümün başında sırıaılanan dört maddede de
belirtHdiğıi gibi, birçok faktöre bağlı olaıca!ktır. Bunlar çeşitlen
dikçe ideal vergi bileşimine ulaşılır. Buna ek olaraik; ·ekonomini n
«açıklı!k» ve diğer yapısal karakterist ikleri uygun olan vergi tu1:Jamaiklarının tespitinde ve her -b irine verilen nispi güven üzerinde büyük bir rol oynayacaktır. Bö~leli!kle, kalkınmanın aynı safhasında olan veya ben~r yaşam standartlarına sahip olan ültke.Ier bile fa[lklı kombinasyonları kullanacaklardır ...
Mevcut vergi bileşiminin değ·erlendirilmesinde gerekli olan .
llk şey doğal olarak, bileşimin kı'Sa dönemle .olan direikt ilgisidir.
Düzenleme ler mevcut vergilerin kapsamını, adalet ve · diğer ekonomik etkHer konusunda idari güç ve düşüncelere uygun olan
·
makul bir seviyeye doğru kaydırılma1sım içermelidir.
Vergi Yapısındaki Değişiklikler .·
iki yöne doğru hare!ket etme1ifür. Vergi
fiili yapıyı, uygun
plan1aması mevcut ekonomi kontekşinde
hedeflerini değer
gelir
olan vergi tıutamaiklarını ve gereikli olan
lendirmelix:iir. İkinci olarak, ekonomik yapıda bulunan gelir ihtiyaçlıarındaki ve diğer mali amaçlardal ki değişikliklerıe dikkat etmelidir. Verıgi yapısındaki değişiklikler büyük ölıçüde orjinaı vergi
ys,pısı ve idari yeteneğe, özellikle :kısa dönemde, bağlı olacağın:
dan bu i!ki yönün birhiriy ıe ilgili .olrna•sının gereği ortadadır.
Vergi

planı·aması

Cari ve 'gelecekteki ihtiya·ç~ar için karar vermede yetersiz
olan vergi yapısı di!kkatlice düzeltilme li ve değiştirilmelidir. Belli
bir zaman anında oldukça tatmin edici olıan bir sistıem, bivkaç yıl
sonra ekonominin yapısındaki değişi'kli!klere göre tatmin edici olmaktan çıkıacalktır. V·e rgi planlaması, böylelikle, ·ekonomik yapı
daiki · değişiklikler ve vergi tutamaikla nnda meydana gelen deği
süre!kB olarak yeniden deşikli!klerle beraber, vergi yapısının
dinami!k bir süre·ç olmalıdır .
ğerlendirilmesi olayı haline gelen
. 311

Mesela, gelir elde etmek için ithal malltarına önem veren bir ülke,
ir
vergi sistem ine başarılı bir ithal ikame si programını yerleşt
vergidolaylı
veya
ktır
m€~ amacıyla büyük değişikl~kler yapaca
bir
lere önem veren bir ülke, artan kalkınma kişi gelirin i ek
vergiv.e rgi tutamağı haline getirdiğinde, dolaylı vergile ri gelir
·
siyle değiştirmeyi arzu edebil ir.
Böylelikle vergi planlaması, dinam ik .ve devamlı bir süreç
değişikliklere cevap verece k
olaraık, ekonomiik yapıda beklen en
nitelik te .olmalıdır. Bunun öte:sinde, bunun la berabe r, vergi plane kullanılabilir,
iaması ekono mik yapıSıaıl değiışi!kliğ;i teşvik etmed
ve bu birçok kalkınmakta olan ülkede tal1hsiz bir şcldlde şizof..,
rentk ikilem e -neden olur. Vergi ayrıcalıkları, vergi tatili
göz.vs. yerli ve yabancı özel yatırımları teşvik edici araç olaratk
geartan
eden
e
leneıbilir. Bu sı.k sık, kamu harcamalarını finans
er
teşvikl
en
lir ve amaçlarına ul1aışmada özel sektör ü cesare tlendir
piüzerin de ter~ yönde bir etki oluşturur. Genelde, özel s·e rmaye
serma ye yapısına güven verildi kçe, özel
yasalarına ve özel
tasarr uf ve yatırımları te:şvik etmek için vergi yaptsı tedbir lerine
Vergi planında, teş
doğru bir birleşmeyf o kadar baskı olacaktır.
eli ve etkin bir vergi
viık ve gelir amaçlarına uygun ağırlık verilm
klı
sistem inin tamaı:tJJayıcı elemanları olaraik görülm esi ve karşılı
olarak hariç tutulmamıası gereke n hedefl er gerekl idir.
Spesiıf ik

Vergi Analiz i :

vergil erin analiz i, vergi planlamasında il!k ve öneml i
ve
bir rol oynamalıdır. Kısa dönem için, mevcu t vergile rin tadil
n
esikide
ise,
dönem
Uzun
.
.
aktır
ıslahı husus unda bir baskı oluşac
rle
vergile
yeni
kadar
olduğu
'.konulmuş vergile rin ıslah e'dilm esinin
tamam lama yoluna. gidilm esini içereb ilir. Kiştsel vergile r, eıkono
mik ve eşi tliik ve en geniş plan amaçları üzerindelki hassas iyetleri ve mümk ün olan etkiler i açısından incelen melidi r. Kişisel
v ergi reform unun üç esı.1s boyuıtu vardır: politiika görüşü, idari
proble mler tüm vergidüşünceler ve kanun i görüşler. Kıaınuna ait
ler için ortaktır-zayıf ver:gi kanunları planlamacıların iyi niyeti
l1erini bozgu na uğra trubilir ve ·niyetl erinde n farklı olan etkiler
r.
kapsa yan vergil eri yaratır ve/veyıa idares i güç vergile ri doğuru
b~rlikte, her bir vergi
Politiıka ve idarey e ilişkin görüşler, bunun la
eder ve bu plan,
ifade
ını
türü için özeldir. Politik a, vergi dizayn
Kişisel

1
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kalkınma aşaması amaçlıaırırun

fonksiyonu olacaıkıtır. :.ı. dareye ilişkin ıslahatlar, vergi politikası formülasyonu
ve vergi kanunlarıyla eşanlı olamik planlanmah ve girişimde bulunulmalıdır ve mevcut idari yetenekler, mevcut vergiler üzerinde yapılacak herhangi bir ıslah ve yeni vergilerin tamamlanması
üzerinde bir sınır olacaktır.
gelir

hedeflıeri

ve

Kişisel vergiler iıçin gelir hedeflerini tart.ışırken, gelir hedefleri .ohn şeyin tüm vergi sistemi ve vergi hedeflerinin bunun ye:..
gane fonıksiyonu olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Böyleliıkle, veri olan vergi, gelir verimliliği olan bir halka teşkil ettiğinden,
aynı gelirt farıklı vergilerden elde etmek ve bunların özellikle
farklı ekonomik, eşitHk ve idari etıkileri olduğundan, . vergilerin
hedefi tüm vergi bileşimi gözönüne alınarak tespit edilmelidir.

313

