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1. GENEL AÇIKLAMA

İlk defa 1955 yılında Fransa' da pratik yaşama geçen KDV çeşitli mallar
da . değişik oranlarda uygulanan ve üretimden tüketiciye kadar her aşamada
yer alan birimlerin belirli bir mala kattıkları değerlerin matrah olarak kabul
edilip vergilendirilmesiyle alınan bir vergidir 1.
Ülkemizde mazisi bu kadar eski olmayan KDV uygulamaya 1.1.1985 tarihinde geçmiştir. Ve uygulaması KDV, ·Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelik ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı Genel tebliğleri ile yapılmaktadır. 3065 sayılı KDV, Kanunıı madde 28'e göre; "KDV, oranı, vergiye tabi her bir işlem
için% lO'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı dört Katına kadar arttırmaya% l'e
kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir."
Yine aynı kaı1unun 1. Maddesine göre ise; "Türkiye' de yapılan aşağıda
ki işlemler katma değer vergisine tabiidir" .
- Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyet çerçevesinde
yapılan teslim ve hizmetler,
- Her türlü mal ve hizmet. ithalatı,
- Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler.
Bakanlar Kurulunun 17.5.1981 tarih ve 91/ 1988 sayılı Eki Kararı olarak 31 Mayıs 1991 tarih ve 20887 sayılı R.G. de yayıplanan kararına göre ise
"l.06.1991 t~rihinden geçerli olmak üzere mal teslimleri ile hizmet. ifalarına
uygulanacak KDV; Oranları:
a - Bu karara ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi
her işlem için % 12,
1 Ekonomi Ansiklopedisi, Cilt il, S. Tl8, Paymas Yayınlan, İstanbul !983
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b- I. sayılı list ede yer ala n tesl
im ve hi~metler için % 1,
c- ll. sayılı list ede yer ala n ,tes
lim ler için % 6,
·
d- III. sayılı list ede GTİP, num
araları belirtilen ma dd.e ler için % 20
olarak tesp it edilmiştir" (Md.-1)
*.
1.09.1991 tari hin den geçer.li
olm ak üze re KD V.
Md /c ben di içi n% 8 ola rak
uygulanır (M d.-2 ) 2 •

Oranları

bu

kararın

1

Gö rülü yor ki; ülkemizde, uyg
ulanan KD V. Oranları bu ver
ginin konusunu qluşturan ma l ve hiz me tler
e gör e değişmektedir. Ve hen
üz tek . bir oran
sözkonusu değildir.

Asıl

hedefi topluluğa üye ülk ele
rde gelir ve refa h düzeylerin
i yükseltme k ola n AE T'n da, bu hed efe
ulaşmak amacıyla kambiyo, güm
rüklem~, vergile ndi rme vb. kon ula rda çal
ışm.alar yapılmaktadır. Çü nkü toplul
uğa üye ülkelerd e de KD V. Oranları biz
de olduğu gibi değişiktir. Bu
ned enl e de l(DV.
Oranla~ının birleştirilmesi amacıyla
top lulu k içinde çeşitli direktif
lerle yapılan
çalışmala
r yoğunlaştırılmıştır.

2. AET'NDA KDV ORANLA
RI
AE T'n da KD V'n in uygulama
ya geç me sin den gün üm üze kad
ar geçen dö-.
nem de, KD V, Oranlarının
birleştirilm

Antlaşması,

esi am~cıyla yapılan çalışmalar Rom
~,

Av rup a Tek Sen edi ve· Dir ekt
ifle rle
yıll a r içinde bir hor ma niz
asy onu n gerçekleş

gelişmiştir.

Ve

önümüzdekı

mesine çok az kalmıştır.

B. Alm any a'da ; Me hrw erts teti
' · · utee
er, Fra nsa''da ; Tax e sur la val
eur OJO
'
İngiltere'de; Va lue addeol tax adıy
la bilinen KD V'n in topluluğa üye
ülkeler~
de uygı.ılanan oranları aşağıd
a ki tabloda: verilmiştir. (Ba
k Tab lo 1). 3
Tek Avrupa'nın kurulması ama
cıyla yapılan Çaİışmalardan biri
sini oluş~u
ran KD V, . Oranlarının hormon
azisyonıina yönelik çalışmala
r tıpkı millerce
uzu nlu kta taşlarla dolu bir yol
a benze~ektedir. Topluluğa
üye
ülk ele rde uygulan an ora nla r ar·asında farklılı
klar olm akl a birlikte, İrlanda
ve İspanya arası~
daki far k% 11 oranına erişmi
ş ve bur ada doymuştur. An cak
Av rup a Komıs
yonu bu farkı dah a da düşürm
eyi hed efle me kte dir. Komisyon
un
aınac.a oranı
% 14-20 arasında bir, ma rjla
ölç~ektir.
• GTİP = Güm rük Taif e ve İstat
istik Pozisyonu
2 Res mi Gaz ete, 31 Mayıs 1991
, Sayı: 20887, 'S. 10
3 Die Zeit , 12 Apr il 1991 , Nr.
16, S. 28
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TABLO 1
Avrupa Ekonomik Topluluğunda
Normal KDV. oranları (%)

\<'~"~

(1'91Yılbaşı) .

1 '

3. KDV. ORAN LARI NIN

BİRLEŞTİRİLMESİ KİMİN

YARARINADIR.

arının harmo :ı;ı Alma nya Maliye Bakanı Waigel Brüks el' de KDV . Oranl

,

leri 'de verdi. Oranın %
nizasy onuna yönelik çalışmalar da gerekli diğer sinyal
tecrü be ve biriki mleri nden
14 olmcı.sı ile AET 'na üye ülkeler B.Almanya'nın
ama bulur sa bu durum yararl anabi lecek tir. Anca k eğer oran % 14 ile uygul
toplul uk üyesi ülkele rde
dan en çok B.Alm anya faydalanacaktır. Bu durum
nıh dev dışsaendişe bulutlarının dolaşmasına yol açmıştır. Çünk ü B.Almanya'
2).
tımı daha az KDV. ile dışsatım hacmini örtecektir4 {Bak Tablo

dışsatım
Örneğin irlanda'nın dışsatımda % 23 oranıyla, 1.000 . 000 DM
140.000. DM'a
yapması halinde tahsil edeceği 230.000 DM tutarında KDV.
Ve 1996 yı
aktır.
düşecek ve 23.000.%140.000::.90 000 DM'l ik azalm a oluşac
lmesi söz konus u
lında KDV konus u ·malların üretildikleri ulked e vergilendiri
olacak.
Bu ise daha

düşük orand a KDV uygulanan ü1kelerden, dışsahmcı ülkele-

re paras al bir avantaj getirecektir.

4 Die Zeit, S. 28
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Durumu şöyle örnekleyebiliriz (Tablo 2):
F.Almanya: Danimarka'dan 1. 000.000. DM,
İspanya'dan 1.000.000 DM dışalım
Danimarka; F.Almanya'dan 1.000.000 DM,
İspanya'dan 1.000.000 DM dışalım.
İspanya; F.Almanya'dan 'l.000.000 DM, Danimarka' dan

1.000.000 DM

dışalım yapmıştır.

ESKİ

TAHSİL EDİLEN. KDV

ÖDENEN KDV

KDV%

ÜLKE

YENİ

ESKİ

YENİ

280000 .-

ESKİ

YENİ

F. 'Almanya

ı4

1~

(220000+120000)
= 340.000.-

280.00Q.- 280000.-

Danimarka

22

14

( 140000 + 120000)
= 260000,-

280.000.- 440000.-

280000.-

İspanya

12

14

(220000 + ı40000)
= 360000.-

280.000.- 24000.-

280000.-

lrABLO. 2 KDV Oranlarının Getirdiği Avantajların Karşılaştırılması

Tablo incelendiğinde, yeni KDV oranının % 14 olması durumunda; F.
Almanya (340.000- 280.000) 60.000 DM. İspanya (360.000- 280.000):::
80.000. DM daha az KDV öderler, Danimarka (280.000- 260.000) == 20.000
DM daha fazla KDV ödeyecektir.
·
Bununla birlikte;
F. Almanya (280.000 - 280.000) O KDV, İspanya (280.000-240.000 ==)
40.000 DM daha fazla KDV. Tahsil edecek, Danimarka ise (440.000 280.000==) 160.000 DM daha KDV tahsil edebilecektir. Görülüyorki % 14
oranında

KDV. Uygulamasında denge Danimarka aleyhine bozulacaktır.

Bu nedenle de; KDV'n,in daha yüksek oranda uygulandığı AET ülkeleri
ile, Topluluk üyesi diğer ülkeler arasmda henüz ortak bir oranın uygulanması
hususunda birlik sağlanması kolay olmayacaktır. Öte yandan F.Almanya'nm
topluluk üyesi ülkelerinin tümünden daha fazla tutarda dışsatım yapması topluluk üyesi ülkeleri endişelendirmektedir.. Bu durumda F.Almanya tümüyle
her yönden rakipsiz kalabilecektir.
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4.SONUÇ
AET ülkelerinde. ortak KDV, Uygulaması biraz daha zaman alacaktır.
Bununla birlikte oran % 14 olmayacak ama % 14-20 arası bir oranda antlaş
ma sağlanması olasılığı çok yüksektir. ,
Ülkemizde de KDV, Mevzuatı AET ile uyum içinde olmakla birlikte genel oran% 12 dir. Ve topluluk içinde Luxemburg ve İspanyadaki oranla aynı
dır. Yine KDV mevzuatı incelendiğinde % 12 lik genel oran değişebilmekte
dir. Ancak bu durum Ingiltere .hariç diğer topluluk üyesi ülkelerinde de görülmektedir. Örneğin B.Almanya'da en düşük oran% 7, italya'da 2-9 or.anında
değişmektedir .
Şu

halde, ülkemizde uygulanan KDV. 'Oranları bu verginin konusunu
oluşturan mal ve hizmetlere göre değişmekle birlikte bu AET. Üye ülkelere
göre önemli bir fark değildir. Bu nedenle AET'na resmen başvurup heyecanla girmeyi arzuladığımız şu dönemlerde, topluluğa girmenin yolu toplulukla
üretim pazarlama, finansman, muhasebe ve muhasebe denetimi vb. alanlarda
ekonomik entegrasyona gidilmesinin yanısıra kambiyo, gümrükleme, vergilendirme·ve diğer hususlar~a birliktelikten geçtiğini unutmaksızın çalışmalar yapılmaya başlanmalıdır. Örneğin KDV.ilde o'rtak bir oranın uygulanması çalış~
nialarına başlamak, çabalarımızı yoğufllaştırmak zorundayız. Çünkü AET. Ülkeleri ortak bir vergi oranının uygulanması çalışmalarına çoktan başlamış durumdadır.

Her ne kadar AET'na bizimle birlikte pek çok ülke başvurmuşttir. Ve
önce Yunanistan tam üyeliğe alınacaktır. Daha sonra ise, sırasıyla Avusturya
ve İsviçre, Polonya, Macaristan ve Çekoslovakya, İskandinav ülkeleri (İsveç,
Norveç, 'Finlandiya), Litonya, Estonya ve Litvanya topluluğa üye olarak alına
caktır. En son duyduğumuz haberlere göre Türkiye'nin topluluğa üyeliği 20
. yıl -sonra·sı için düşünülmekle birlikte, çalışmalara süratle başlanılma.lıdır.
Çünkü her gün düryada yeni dengeler oluşmakta ve yeni gelişmeler yeni anlayışlar gelişmektedir. Bu nedenle yarının ne getireceği bilineme~kle birlikte
yarını bu .günden düşünmek ve ilgili önlemleri alarak uygulamaya geçirmek
zorundayız.
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