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GİRİŞ
Günümüz kamu mâliyesi literatüründe vergi politikası değerlemeleri, mikro ekono
mik temePere oturmuş bulunmaktadır. Bireysel vergilerin etkileri (yansıma) vergi reform
önerileri vergi ikameleri ve hatta vergi kaçakçılığına ilişkin politika kararları etkin likâdalet değişim oranı çerçevesinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla kamu kesimi ekonomisi
ne kamu mallan ve dışsallık!ardan sonra oldukça kapsamlı bir gelişme sağlayan mikrovergi teorisi ve politikasının günümüzdeki ana eksenini genel denge analizi ve optimal
vergileme ilkeleri çerçevesindeki analizler belirlemektedir. Bunu yapanlar da vergi iktisat
çılarıdır.
1.
Bilindiği gibi neo-klasik iktisat biliminde analiz büyük ölçüde kısmı denge analizi
çerçevesinde ele alınmaktadır. Bir analiz türünün basitleştirme açısından yararlı olduğu
muhakkak olmakla birlikte, çeşitli mal ve faktör piyasaları arasındaki ilişkileri ihmal et
mesi açısından eksik olduğu da açıktır. Özellikle kapsamlı politika kararlarında kısmi
denge analizinin yetersizliği gözönüne alınarak 1960'lı yıllardan başlamak üzere iktisatçı
lar tarafından sınırlı çapta da olsa genel denge modelleri kullanılmaya başlanmıştır. Bkz.
Ballard. Charles. Fullerton. Don. Shoven BJohn. Wallev. John: A. General Equilibrium
Model For Tax policy Evaluation, The University of Chicago Press, Chicago, 1985
ss.6-20). Vergilemede genel denge modelinin öncüsü Harberger (Bkz. Harherger. Amold:
The Incidence of The Corporation Income Tax, Journal of Political Economy, No.70,
June 1962 ss. 215-240) Bu model kurumlar vergisinin yansımasının analizi ile ilgili ola
rak kurulmuştur. Vergi yansımasında ilk defa kısmi denge analizi terkedilerek verginin
iki ekonomik kesimin (kurumlar vergisi ile'vergilenen ve vergilenmeyen olmak üzere)
karşılıklı etkileşimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Harberger toplam faktör arzını sa
bit kabul ederek, faktör ve mal piyasalarında tam rekabet olduğu üretimde sabit randı
manların esas olduğu kapalı bir ekonomide, sermaye geliri üzerinden alınan bir vergi
olan kurumlar vergisinin, sermaye faktörünün vergilenen kurum kesiminden vergilenme
yen kurum dışı kesime kayacağını ortaya koymuş ve kayan sermaye miktarını hesapla
mak istemiştir. Görüldüğü gibi model, ekonomiyi ilk defa kesimlerarası ilişkileri ile ol
dukça sınırlamalı olarak genel denge analizi çerçevesinde ele alan bir modeldir.
Genel denge modelleri kurulmasında çağdaş gelişme, bilgi işlem modeli yönündedir.
Bilgi işlem modeli sayesinde Harberger’in ilk modelinde olduğu gibi iki kesimle sınırlı
kalınmamakta ve sektörlerin malların faktörlerin ve malların sayısı çoğaltılarak daha an
lamlı sonuçlara ulaşılabilmektedir. Günümüz genel denge modellerinin (GDM) başlıca
dört temel öğesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi tüketicilerin sunduğu faktör hizmet
leri, İkincisi talep fonksiyonları, üçüncüsü üretim teknolojisi,dördüncüsü de denge ko
şullarıdır. Birinci öğe olan faktör hizmetleri sunumu emek ve sermaye ile sınırlanabilir.
Talep fonksiyonları ise her mal ya da mal kategorisi için ayrı olarak ele alınmak zorun
dadır. GDM’nde bu talep fonksiyonlarının negatif olmadığı ve sürekli artan eğimde oldu26

ğu varsayılmıştır. Mal talepleri Walras yasasına (piyasada mal taleplerinin değeri, denge
fiyatları olsun olmasın her fiyat kümesinde, mal cinsinden ölçülen faktör arzı değerleri
toplamına eşittir.) göre belirlenmektedir.
GDM'nde üretim öğesi sabit randımanlar varsayımı altında, talep parametrelerinin ve
faktör arzlarının belirlenmesi yoluyla denge fiyatlarının belirlenmesi, çözüm için gerekli
dir. Genel denge çözümü sayesinde üretici gelirlerinin -tüketim harcamalarına- emek ve
sermaye faktörünün tam kullanımına, tüketici faktör gelirlerinin üretici faktör maliyetle
rine, birim üretim maliyetlerinin-fıyatlara (böylece iktisadi karların sıfır olmasına) her
tüketicinin geliri ile harcamasının eşitliği koşullan belirlenmiş olacaktır. GDM'nde Üre
tim ve talep parametreleri şunlardır: üretimle ilgili olanlar, üretilen birim üretimin emek
ve sermaye tarafından gerçekleşürilen payları (katkıları), emek ve sermaye faktörleri ara
sındaki ikame esnekliği parametreleri. Taleplee ilgili olanlar ise talep edilen malın tüke
ten kişinin talep fonksiyonu içindeki payı İkincisi de talep edilen mallar arasındaki ika
me esnekliği parametresi.
GDM'nin yukarıda özeüenen genel çatısına verggler şöytece sokulmaktadır. Vergiler
başlıca tüketicilerin faktör gelerleri, mal ve hizmet alımlan, üreticilerin faktör ve arz gir
di kullanımı ve çeşitli üretim kesimlerinde nihai mallar üretimi üzerinden alınmaklardır.
Devlet de topladığı vergilerle mal ve hizmetsatın almakta ya da transfer ödemesi yapmak
tadır. Dolayısıyla GDM'nde bütçe açığı varsayımı yoktur. Aksi halde modele devlet tah
villeri piyasasını da sokmak gerekecektir. V ergilerin matematiksel olarak GDM'ne ilk
defa (ShovenJ. Whallev J:General Equilibrium with Taxes: A Computational Procedure
an Existence of Proof, Review of Economie Studies No. 40,1973 ss. 475-490) adlı ça
lışmayla gitmiştir. Bu modelde, bütün vergilerin tüketicilerin mal alımlan üzerinden
alındığı ve toplanan vergilerin devletçe reel harcamalarda kullanılacak yerde tamamının
transfer harcamaları olarak tüketicilere döndüğü varsayılmıştır. Model bir eşanlılık fsimultaneity) sorununu çözmektedir. Zira, tüketicilerin gelirlerini bilmeden taleplerini be
lirlemeleri, gelirlerini bilmeleri için kendilerine yapılacak tranasferlerin ne olacağını tah
min etmeleri, transfer ödemelerinin bilinebilmesi için toplanacak vergi gelirleri hakkında
bilgi sahibi olunması, vergi gelirlerini bilmek için de tüketicilerin yapacakları mal ve
hizmet alımı değerinin bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Shoven-Whalley GDM bu
eşanlılık çözümü sağlamak için tüketicilerin taleplerinde fiyatlarla gelirleri birlikte dik
kate aldıklarını düşünürek vergili (dolaylı) genel dengenin; piyasa taleplerinin toplam değerinin(verğiler fiyatlara dahil olarak) toplam tüketici gelirlerine eşit olduğu noktada sağ
lanacağı sonucuna varmışlardır. Gelir üzerinden alınan vergileri hesaba katmak için, bu
vergileri tüketici gelirlerinden düşmek gerekecektir.
GDM'nin temel yararlan şunlardır. Oldukça karmaşık yapıda olan günümüz ekonomi
lerinde, gelir etkileri gözardı edilmeden bütün sektörlerarası ilişkiler eşanlı olarak değerlendirilebilmektedir. Bunun sonucu sonuçlar sayısal olarak bulunabilmektedir. Kısmi
denge analizini bu model aracılığı ile ceteris paribus varsayımından kurtarmak mümkün
olmaktadır. Gene de model oldukça ciddi sınırlamalarla çalışmaktadır. Bu sınırlamalar,
piyasalarda tam rekabet koşullarının oluşu, iktisadi birimlerin fiyatlar hakkında tam bilgi
sahibi olduğu, üretimde sabit randımanlar esasının geçerli oluşu gibi uzun dönemli eği
limlerin varlığının kabulüdür. Ayrıca tam istihdam varsayımı ile para arzında ve makro
ekonomik değerlerde hiçbir dalgalanma olmadığı da düşünül mektedir. (Bkz. Bal lard.
Charles et. al., op.cit.)
2.
Çağdaş vergi politikasında yukarıda özetlenen genel denge analizinden sonra ikinci
gelişme çizgisi optimal vergilemedir. Optimal vergileme bilindiği gibi vergi politikası
nın sosyal bakımdan arzulanan bir yeniden gelir dağılımını sağlamanın yanısıra, etkinlik
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kaybını da en aza indirmesidir. Dolayısıyla sorun etkinlik ve adalet arasında doğru birdengenin kurulmasıdır. Gelir vergisinde etkinlik kaybını sıfıra indirmek için marjinal vergi
oranının sıfır olması götürü vergi alınması gerektiği bilinmektedir. Optimal vergileme
de ilkel çözüm, gelir elde etme yetenekleri ve ödeme güçleri yüksek olanlardan yüksek
bir götürü vergi, düşük olanlardan düşük götürü vergi alınmasıdır. Geliri belli bir seviye
nin altında olanlar devlete vergi vermek yerine, götürü transfer alacaklardır. Götürü vergi
tutarlarındaki değişme verginin ortalama oranını artıracak (ödeme gücü ile orantılı olarak)
buna karşılık maıjinal oran hep sıfır kalacaktır. Bu yaklaşımın uygulanmasının oldukça
güç olduğu açıktır. Zira hem bireylerin potansiyel gelir elde etme kapasiteleri ve ödeme
güçleri hakkında tam bilgi elde etmek gerekmektedir. Hem de bireyler bu konudaki kapa
sitelerini saklama eğiliminde olacaklardır. Optimal vergilemenin bu konudaki çözümü
ise bu bilgi eksikliği karşısında topiumdaki gelir dağılımı, emek arzı esnekliği ve yete
nek dağılımını dikkate alarak etkinlik ve adalet konusunda optimal vergileme reçeteleri
sunulabilmektedir. (Brown, C.V., Jackson P.M.; Public Sector Economics ss. 339-369.
Basil Blackwell, 1990)
Optimal gelir vergilemesinin yanısıra optimal mal vergilemesi ilkeleri de şöylece
özetlenebilir. Mal vergilerinin optimal olması demek, vergilerdeki küçük bir artışın, bi
reylerin aynı kayıtsızlık eğrilerinde kalmaları halinde bütün mal taleplerinde aynı miktar
da düşüşe yol açması gerekmektedir. Bunun anlamı Ramsev kuralına göre düşük talep ve
arz esnekliklerine sahip mallan yüksek oranda vergilemek, buna mikabil yüksek esnekli
ğe sahip olanları düşük oranda vergilemek etkinlik kaybını azaltmaktadır (Bkz. Ramsev.
E R , A Contribution to the Theory of Taxation, Economic Journal 37, March 1927 ss.
47-61). Optimal mal vergilemesinde ikinci ilke Corlett-Hagııe kuralıdır (Bkz. Corlett.
W.J.. Hague D.C.: Complementarity and the Excess Burden of Taxation Review of Eco
nomic Studies No. 21,1953). Buna göre boş zamanın tamamlayıcısı olan mallar boş za
manın ikamesi olan mallara göre daha ağır vergilenmelidir. Ramsey ve Corletl-Hague
kuralları birbiri ile tutarlıdır. Zira düşük esnekliği olan ve düşük vergilenmesi gereken
mallar zaten boş zamanın daha az tamamlayıcısı mal niteliğindedir. (Brown-Jackson
op.cit. s.34). Görüldüğü gibi optimal mal vergilemesi gelir dağılımı endişelerinden ba
ğımsızdır.
Optimal gelir ve mal vergilemesi paketi konusundaki teorik değerleme ise şöyle ya
pılmaktadır. (Bkz. Atkinson. A.B.: Optimal Taxation and the Direct versus Indirect Tax
Controversy, Canadian Journal of Economics November 1977 ss. 590-606 ve Sandmo
Agnar: Optimal Taxation: An Introduction to the Literature, Journal of Public Econo
mics 1976 ss. 37,54 adlı surveyler) Bütün bireylerin tercihlerinin ve gelir (ücret) düzeyle
rinin (sadece emek faktörü sahibi) aynı olması halinde gelirin yeniden dağılımı sorunu
olmadığından optimalité sorunu etkinlik konusunda yoğunlaşmaktadır. Bu durumda bü
tün mallar üzerinden yeknesak vergi oranında mal vergilemesi yapmak (söz gelimi KDV)
emek arzının tam esneksiz olduğu halde çoklu oranda vergileme yapmaktan etkinlik ba
kımından dalıa üstün olmaktadır. Tersine emek arzı esnekse etkinlik kaybını en aza indir
mek için mallardan farklı oranda vergi almak gerekecektir. Doğrusal tek oranlı bir gelir
vergisi ile çoklu oranlı bir mal vergilemesi arasında seçim yapmak gerektiğinde, doğru
sal gelir vergisi kullanılarak ve bu verginin marji gelir vergi oranının sıfır olması gere
keceğinden vergi götürü bir kelle vergisi haline dönüşecektir.
Bireylerin aynı tercihlere sahip olduğu ancak farklı gelir(ücret) düzeylerinde olmaları
halinde ise optimal vergileme için doğrusal gelir vergisinin gene sıfır marjinal oranda ol
ması gerekecek ancak bu sefer bunun yanısıra çoklu oranlı bir mal vergilemesi de yapıla
bilecektir. Bu mal vergilemesinde lüks mallara yüksek oran uygulanacaktır. Böylece mal
vergileme ile gelir dağılımı amacına (geleneksel göriişü ters olarak) gelir vergilemesi ile
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etkinlik amacına hizmet edilmiş olmaktadır. Doğrusal olmayan (çok marjinal oranlı) ge
lir vergisi ile mal ve hizmet vergileri arasında seçim yapılma durumunda ise doğrusal ol
mayan gelir vergisi hem etkinlik hem de adalet açısından çoklu oranlı mal vergilerine
göre daha tercihe şayandır. Bunun sebebi mallar arasındaki marjinal ikame haddinin, aızedilen emek miktarından bağımsız oluşudur.
Bu yaklaşım teorik olarak tutarlı görünmekle birlikte, vergi yönetimi, kaçakçılık, ya-,
tay adalet ve mükelleflerin vergiler konusundaki tercihlerini gözardı etmiş görünmekte
dir. (Bkz. Black-Jackson op.cit ss. 385-386). Ayrıca genel denge ve optimal vergiler ko
nusundaki varsayımlar oldukça sınırlayıcıdır (Bkz. Alan Tait: Not so Generel Equilibri
um and Optimal Taxation, Public Finance, 1989, ss. 169-181).
Bu girişten sonra şimdi genel denge analizi ve optimal vergüeme çerçevesinde yapı
lan çalışmaları ele alıyoruz.
I, O PTIM A L V E R G İL E M E
1. Optimal vergilemede temel zorluğun tüketicilerin tepkilerinin tahmininde kullanı
lan talep sistemlerinin belirlenmesinde yattığı ve yapılması gerekenin marjinal refah ma
liyetlerinin hesaplanması olduğu belirtilmektedir (Bkz. Decoster. Andre. Schokkaert.
Erik: Tax Reform Results with Different Demand Systems, Journal of Public Econo
mics (JPE) no. 411990 ss. 277-296). Çalışmada Belçika'da oniki mal kategorisi üzerin
den alınan dolaylı vergi (KDV) sistemine göre bu maliyetler hesaplanmak istenmiştir.
(Vergiyi de katarak talebin fiyat esneklikleri doğrusal harcama sistemi (Linear Expenditu
re System) Rotterdam - AIDS - CBS sistemleri kullanılarak vergili fiyat qı = pi (çıplak
fiyat) + ti (vergi) vergi hasılatı ise (R) = tixixi= tüketilen mal miktarı formülleri ile
marjinal refah maliyetleri
MCt = w / ti
R/ti
olarak bulunmuştur. Bu türevde pay (i) malının doğuracağı marjinal refah kaybını kayda
da (i) malının vergilenmesinin getireceği marjinal hasılata oranlayacak marjinal refah
maliyetini hesaplamaktadır.
2. Gelir vergilerinin emek arzı üzerindeki etkisi geliştirilirken ailenin mükellef olarak
vergilenmesinden vazgeçilmesi gerektiği, zira çalışan eş (kadınların) emek aızı esnekliği
nin kocadan daha yüksek olduğu bu durumda ailenin vergilemesinin etkinlik kaybını ar
tırdığı belirtilmektedir. Eşin çalışma ve boş zaman arasındaki tercihlerinin oldukça esnek
oluşu, eş ve koca gelirine farklı marjinal gelir vergi oranlan uygulamasını gerektirmek
tedir (Bkz. Chuen Mei - Fan: Income Tax Policies and Labour Supply, Public Finance
No.l, 1988 ss. 67-75)
3. Gelir vergisinin emek arzı üzerindeki genel etkisinin yanısıra bireylerin özellikle
ikinci iş ve fazla mesai halinde karşılacaklan ek gelir vergisi konusundaki düşünceleri de
önem taşımaktadır. Bu düşünce yapıları emek arzını etkilemektedir (Bkz. Bruno Bises:
Income Tax Perception and Labour Supply, Public Finance no.l, 1990 ss. 3-17).
4. Emek üzerindeki advaloren ve spesifik vergilerin istihdam üzerinde olumsuz etki
yaptığı ancak spesifik ücret vergilerinin firmaları işçilerinin kalitesini artırmaya yönelte
rek, net reel ücreti artırdığı savunulmaktadır (Bkz. Giuseppe Pisanm: The Effect of taxes
on Labour in Efficiency Wage models, JPE, no.46,1991 ss. 329-345).
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5. Optimal tüketim ve gelir vergilemesi modelinde yeteneklerin eşitsiz dağıldığı ve
emek faktörünün ağırlıklı olduğu bir ekonomide, ücret gelirleri üzerindeki vergileme art
maktadır. Bireysel tercihlerde büyük farklılık olduğunda tüketim ve ücret gelir vergi
oranlan düşmektedir (Bkz. no-ho-Park: Steady State Solutions of Optimal Tax Mixes in
an Overlapping-generations model, JPE no. 461991 ss. 227-246).
6. Gelir vergisi ile tüle büyüklüğüne göre değişen sosyal güvenlik yardımları (Fran
sız sistemi) ele alınarak optimal bir gelir vergi yapısı kurulabilir (Atkinson. A.B.:Bour
guignon F: The Design of Direct Taxation and Family Benefits, JPE, no.41. ss. 3-29).
Optimal vergilemede tüketici/üretici ayrımının kesin olmaması halinde optimal gelir
vergi koşullan için Bkz. Sandmo A: Tax Distorsion and household Decision, OEP No.
42 1990 ss. 78-90.
7. Mükellef gelirlerinin tesadüfi ve arızi olması halinde bir başka deyimle belirsizli
ğin sözkonusu olması halinde optimal doğrusal gelir vergi oranına yüksek olması gere
cektir (Bkz. Mark J. Mazur: Optimal Linear Taxation with Stochastic Income Public Fi
nance No.l, 1989 ss. 31-49).
8. Günümüz gelir vergi sistemlerinde mükellefin yaşı yalnızca indirim miktarları ile
ilgili olarak dikkate alınmaktadır. Halbuki sözgelimi mükellefin belli bir yaşa gelinceye
kadarki yergi hikayesi kullanılarak yaşam boyu, dönemler itibariyle dinamik bir gelir
vergi tarifeleri serisi geliştirilebilir. (Bkz. Dagobert L. Brito. Jonathan H.Hamilton. .Sie
ved M, Slutsky Joseph E. Stiglitz. JPE, no.44 1991 ss. 15-35)
9. Yaşamboyu modellerde marjinal vergi oranı gelirdeki bir birim artış karşısında yaşamboyu vergi yükümlülüğündeki artış olarak tanımlanmaktadır. Emek geliri ile ilgili
olarak marjinal vergi oranının yaşın (dönemlerarası emek arzı kararlarını bozan) azalan
bir fonksiyonu olduğu belirtilmektedir (Bkz. M.kevin McGhee: The Life time Marginal
Tax Rate, Public Finance no.l. 1989 ss. 51-61).
10. Toplam (mutlak) etkinlik kaybı kavramı yerine vergi reform paketlerinin sk ya da
marjinal etkinlik kaybının ölçülmesi gerektiği savunulmaktadır (Bkz. Joram Mavshar.
JPE N o.43,1990 ss. 263-289).
11. Optimal vergi kuralları geliştirilirken optimal mal vergi sistemi kuralları ihmal
edilmektedir. Arrow - Debreu modeli kullanılarak rekabetçi dengelerin varlığı ve sürekli
fonksiyonların maksimum-minimum koşulları ortaya konulmak istenmektedir. Devletin
gelir endişesinden bağımsız olduğu durumlarda bazı malların subvansiyoııe edilmesi bazı
larının vergilenmesi sonucu gelir dağılımında adalet esas olarak dengeye ulaşılır. Devle- tin gelir elde etmek istemesi halinde optimum vergi sistemine ulaşmak mümkün olma
yıp olsa olsa optimum vergi yapısı konulabilir (Bkz. Masatoshi Yamada: On the Exis
tence of the Optimum Commodity Tax System: A Heuristic Proof JPE, N o.43,1990 ss.
339-352).
12. Sendikalaşmış emek piyasası ve eksik rekabette çalışan ürün piyasasında gelir ve
tüketim vergilerinin fiyat ve reel ücret düzeylerine yansımasında aşırılık görülmektedir
(Bkz. Ben lockwood: Oxford Economic Papers (OEP), N o.42,1990 ss. 187-209).
13. Vergilerin tüketici gelirleri üzerinde yaptığı etki, ampirik yansıma analizlerinin
yetersizlikleri, vergiler sonucu değişen tüketim ve gelir vektörleri konusundaki yeni bir
metodoloji geliştirilmek istenmektedir (Bkz. Andrew Dilnot, John Kay Michael Keen,
OEP, n o .4 2 ,1990 ss. 210-230)
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14. Ücretler Üzerinden alınan vergilerin nisbeten esnek emek arzı ve düşük risk alma
isteği karşısında -ki doğal olan durum budur - düşük olması gerekir (Bkz. Geoffrey
Kingston. August, 1991 ss. 911-924).
>

15. Vergi reform paketlerinin uygulanması konusunda Pakistan ekonomisi üzerine
yapılan bir incelemede 87 sektörde efeküf vergi oranları, talep fonksiyonları ve gölge fıyaüar hesaplanmıştır. Gölge fiyatı piyasa fiyatından yüksek olan mallarda vergi sistemi
nin bu malların tüketimini özendirmeyecek şekiide düzenlenmesi gerektiği sonucuna va
rılmıştır (Bkz. Ehtisham Ahmad - Nicholas Stem: Tax Reform and Shadow Prices for
Pakistan, OEP, no.42,1990 ss. 135-159).
16. Sermaye gelirine uygulanan vergi (gelir-kurumlar) oranlarında farklılık olduğunda
opümal vergilemenin koşullan değişmektedir. Bu konuda geliştirilen ikinci en iyi teorisi
için (Bkz. Martin Feldstein: Second Best Theory of Differential Capital Taxation, OEP,
N o.42,1990 ss. 256-267).
17. Optimal vergilemede Ramsey kuralı (esnekliği düşük olan malı ağır verileme et
kindir) radval esneklik kuralı önerilmektedir. Bu esneklik ölçüsü, bütün vergi oranlannda
yüzde (l)lik bir artış sonucu vergi matrahında meydana gelen yüzde azalma olarak veril
mektedir (Bkz. George Fane: Piecemeal Tax Reforms and the Compensated Radial Elas
ticities of Tax Bases, JPE, N o.45,1991 ss. 263-270).
18. Bir ekonomide teşebbüs gelirleri ile emek gelirleri arasında risk ve belirsizlik yü
zünden farklılık bulunmaktadır. Bireyler meslek ve iş tercihlerinde bu faktörlere göre ka
rar vermektedir. Yapılan çalışmada ticaret ve girişimcilik işi ile ücretle çalışma karşılaş
tırılarak, optimal gelir vergisi kuralları bulunmaktadır (Bkz. Robin Boadwav. maıırice
Marchand. Pierre Pestieau. JPE, No. 46, 1991 ss. 133-162. Mesleki yaşamda gelecekte
sağlanacak emek gelirlerinin belirsizliği halinde optimal gelir vergi oranlarının ne olma
sı konusunda Bkz. Mirrless. J.A: Taxing Uncertain Incomes, OEP, no.42,1990 ss. 3445.)
19. Vergi reformunun optimalitesi araştırılırken ücret (emek) vergilemesinden, tüke
tim vergisine geçişin etkin olduğu savunulmaktadır (Bkz. Carol Ann Rogers: A Simple
model of Endogenous Tax Reform, JPE, no. 46,1991 ss. 91-111).
20. Gelir, ücret ve tüketim vergilerinin eşdeğerliliği karşılaştırılmışım Bu vergilerin
eşdeğerliliği, devlet borçlanmasının, ekonominin sermaye stokuna olan oranına bağlı bu
lunmuştur. Borç/sermaye rasyosu aynı ise, tüketim vergisinde işçi başına sermaye, gelir
vergisinden çok olmakta buna karşılık ücret vergisinde işçi başına sermaye miktarı kü
çük olmaktadır. Tüketim vergisi ile ücret vergisinin eşdeğerliliği için devletin borçlan
masını ayarlaması gerekecekür (Bkz. Laurence Seidman Is a Consumption Tax Exuivalent to a Wage Tax Public Finance Quarterly, Vol. 18 no.l, 1990 ss. 65-76) Şurası belir
tilmelidir ki pareto-etkin vergileme (refahçı) ile yeni refahçı (optimal) vergileme arasında
benzerlikler vardır. (Bkz. Dagobert Brito. Jgnathan Hamilton. Steven M. Slutskvne Jo
seph Stiglitz: Pareto Efficient Tax Structures OEP, N o.42,1990 ss. 61-77).
Optimal vergilemenin genel çizgisinde yapılan bu çalışmaların yanısıra, vergi kaçak
çılığı ve verginin gelir bölüşümü üzerindeki düzeltici etkisi konusunda bazı uzantıları
bulunmaktadır, önce kaçakçılık konusundaki çalışmaları özetliyoruz.
II. V ERG İ K A Ç A K Ç IL IĞ I V E V E R G İY E UYUM
Keynes'in ünlü sözü ile konu açılabilir. Vergiden kaçınma ve kaçakçılık karşılığında

bireye ödül sağlayan tek yoldur (The Avoidance of Taxes is the only pursuit that carries
any reward)
21.
Günüm üzde vergi kaçakçılığının oldukça yaygınlaştığı ve yeraltı ekonomisinin,
GSMH'nm dünya ortalaması olarak % 10'una ulaştığı genel kabul görmüştür (Bu konuda
Bkz. Pvle. D .J.: The Econom ics o f Tax Payer Compliance, Journal o f Economic Sur
veys, Vol. 5 No.2, 1991 ss. 163-198). Vergi kaçakçılığının olumsuz etki alanına giren
konular şunlardır: (a) Ekonomide, GSMH ve istihdam gibi makro ekonomik göstergelere
güven kalmamaktadır (b) Vergi sonrası gelir bölüşümü ve kaynak dağılımı anlamlılığını
yitirm ektedir. Bu etki alanlarından en önemlisi kaçakçılık sonrası kaynak dağılımının
ciddi bir biçimde bozulmasıdır. Kaynak dağılımının bozulmasının sebebi, vergilenen ver
giyi kaçıran kesim arasında faktörlerin sosyal verimliliği (gerilisi) arasında fark oluşm a
sıdır. Kaynakların kötü dağılımı sonucunda da refah maliyetleri ortaya çıkmaktadır.
Kaçakçılığın ekonomik nedenleri (Bkz. Pvle. D.: op.cit) toplumda bireylerin ekono
mik olarak, yakalanma ce cezalandırılmaların] veri olarak kabul ederek, beyan edecekleri
geliri mümkün olduğunca azaltmak istemelerinden kaynaklanır. W(net geliri), I (fiili ge
liri), (t) vergi oranını, (D) de mükellefin beyan ettiği geliri gösterirse denge formülü şöylecc kurulabüir.
W = I - ti)
Mükellefin yakalanınca beyan etmediği (I-D) geliri üzerinden (F) kadar ceza ödeyece
ğini varsayarsak ceza sonrası net geliri (Z) fiili gelirinden vergi ve ceza düştükten sonrası
miktar olacaktır.
Z = I - tD - F(I-D) Birey kaçakçılık yapmıyorsa net geliri,
Z = (1 - t)I olacaktır.
Bu dengeyi grafikle gösterirsek,
i

AB doğrusu mükellefin bütçe sınırlamasını göstermektedir. A noktasında m ükellef
bütün gelirini kaçakçılık yapmadan beyan etmekte ve vergi sonrası geliri ile ceza sonrası
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(ceza ödememektedir) net geliri eşitlenmektedir. Halbuki (B) noktasında hiç gelir beyan
etmemekte ve net gelirin (I) ceza ödedikten sonraki gelirinden I(I-F) çok büyük olmakta
dır. Belli ölçüde bir kaçakçılık eğilimi ile AB doğrusu üzerinde (C) noktasında bir denge
nin sağlanacağı söylenebilir. AB doğrusunun eğimi (1 - F/t) rasyosu ile belirlenmektedir.
Bu doğru üzerindeki (B)'ye doğru hareket kaçakçılık derecesinin arttığım, A noktasına
doğru kayma ise kaçakçılığın azaldığının işaretidir.
Mükellefin kaçakçılık yapma isteği ve bundan sağlayacağı faydanın, yakalanma ihti
maline bağlı olduğu da açıktır. Yakalanma Ihümalini (p) yakalanmama ihtimalini (I-p)
net gelirlerden sağlanan faydalarda U(W) ve U(Z) olarak gösterilirse mükellefin tahmini
faydası (farksızlık eğrisi fonksiyonu) I - p U(W + p UZ) olacaktır. Grafikte (C) noktası,
mükellefin beklediği fayda ile bütçe doğrusunun (AB) teğet olduğu (C) noktasıdır. Bu
dengeye optimum kaçakçılık düzeyi denilmektedir. (Bkz. Allineham M.G.. Sandmo A.:
Income tax Evasion: A Theoretical Analysis, JPE, 1972 ss. 323-338)
Kaçakçılık, beklenen ceza (pF) yüzdesinin vergi oranından küçük olması (pFt) halin
de yapılır. Vergi'idaresinin kaçakçılığı önlemek için yapacağı uygulama, cezaların belirliği (p)(vergi denetiminin sıklığına ve ağırlığına (F) bağlı olarak değişir. Bu belirlilikle,
ağırlık arasında bir değişik oranı tutturulması batta denetimi ikiye ayırarak yüksek gelirli
mükelleflerin denetim sıklığını artırmak etkinliği artıracaktır(Bkz. Pvle. D.: op.cit.
s.189)
s

22. Vergi kaçakçılığının önlenmesinde düşük gelir vergi oranlarının etkisi araştırıl
mış bulunmaktadır. Bir çalışmaya göre (Bkz. Graetz. M.J.. Wilde J.: The Economics of
Tax Compliance Fact and Fantasy, National Tax Journal, No. 38,1985 ss. 355-363) dü
şük oranlann kaçakçılığı önlediği iddiası doğru değildir. Zira ABD'de sermaye kazançları
vergisinin oranı diğer gelir unsurlarına göne düşük olmasına rağmen en büyük kaçakçılı
ğın kolayca düşük beyan yapılabildiği için bu gelirlerde yaptığı tesbit edilmiştir.
Vergi oranları yüksekliğinin kaçakçılığı özendirdiği konusunda ise özellikle yüksek
gelir düzeylerinde, yüksek marjinal oranlann olumsuz etki yaptığı şeklindedir (Bkz. Ste
ven E Crane - Farrokh Nourzad: Tax Rates and Tax Evasion: Evidence from California
Amnesty Data, National Tax Journal, (1990 ss. 188-199). Aynı konuda da Bkz. Quint
Thurman: Taxpayer Noncompliance and Attribution Theory, Public Finance, 1988 ss.
147-155.
23. Başka bir çalışmada gelir vergisinde kaçınma ve kaçakçılığın esas itibariyle vergi
sisteminin sağladığı özendiricilerin güçlüğüne bağlı olduğu ve mükelleflerin vergi oran
ları düştükçe, cezalar ağırlaştıkça ve yakalanma yüzdesi arttıkça, vergiye daha az uyum
gösterdikleri sonucuna varılmaktadır (Bkz. James Aim. Rov Bahl. Matthew N. Murray:
Tax Structure and Tax Compliance, The Review of Economics and Statistics, 1990 ss.
603-613)
24. Çeşitli gelir kaynaklarının farklı oranda vergilenmesi durumunda vergi kaçakçılı
ğı yapılırken matrah düşük beyan edilecek >erde, beyan edilen matrah bileşimini düşük
oranla vergilenen kaynağa ağırlık verecek şekilde ekonomik olarak seçildiği ileri sürül
mektedir (Bkz. Gideon Yaniv: Tax Evasion Under Differential Taxation :The Economics
of Income Source Misreporting, JPE, N o.43,1990 ss. 327-337).
25. Vergi kaçakçılığının önlenmesinde sadece ceza uygulamasının etkin olmadığı
ödül-ceza karma.sisteminin uygulanması gerektiği savunulmaktadır. Soruşturulan vergi
mükellefinin kaçırdığı vergi için ceza ödediği vergi için de ödül alması etkinliği sağlaya33

çaktır. Vergi ödeme dürüstlük gereğidir denemez. Aslında denetlenen dürüst mükellefleri
ödüllendirm ek gerekecektir. (Bkz. Josef Falkinger. Herbert Walihst; Rewards vs Penal
ties: On a Naw Policy , Against Tax Evasion, Public Finance Quarterly, Vol. 19 No.l,
1991 ss. 67-79).
26. Yüksek gelirli mükellefleri vergi kaçakçılıktan ziyade vergiden kaçınmayı tercih
ettiği konusunda Bkz. F A. C ow ell: TaO Sheltering andthe Cost of Evasion, OEP,
No.42, 1990 ss. 231-243.
27. Katma değer vergisinde başlıca kaçakçılık şeklinin tezgah altı nakit karşılığı ya
pılan satışlar olduğu ve bunların etkisi konusunda (Bkz. James F„ Gordon: Evading Ta
xes by Selling For Cash, OEP, N o .4 2 ,1990 ss. 244-255).
28. Optimal gelir vergilemesinin devletin kendi vergi yönetimini kaçakçılığı önleye
cek şekilde opümal denetleyip uygulamasına bağlı olduğunu ortaya koyan çalışmalar bu
lunmaktadır. Bkz. P.Pçşueau; Evading, Auditing and Taxing The Equity - Compliance
Trade=off JPE, N o .4 3 ,1990 ss. 67-92 vc louis Kaplow: Optimal Taxation with Costly
Enforcement and Evasion, N o.43,1990 ss. 221-236)
29. Kamu hizmetlerinin faydasını bilen mükellefin kaçakçılık derecesinin düştüğü
açık olmakla birlikte bu konuda bir doyma noktasının varlığı ileri sürülmektedir. Kamu
hizmeti talebinin belli bir düzeye erişmesi halinde mükellefler sonrası hizmetleri gerek
siz kabulederek kaçakçılığı yeğleyeceklerdir (Bkz. Josef Falkinger: Tax Evasion and
Equity: Theoretical Analysis, Public Finance, N o.3,1988, ss. 388-393).
...
^ ze* ^ketim vergilerinde kaçakçılık ile refah maliyetleri arasında doğrusal bir
dışkı bulunmuştur. Kaçakçılık refah azaltıcı, caydırıcı önlemler refah artırıcıdır (Bkz. A
f Magariya - A,VI,. Narayana; Excise Tax Evasion Public Finance n o .2 ,1988, ss. 248-

31. Taiwan da yapılan bir incelemede rüşvet alan vergi memurlarının kaçakçılık üze
rindeki etkisi araştırılmış ve bu ülke gibi az gelişmiş ülkelerde ceza artırımı ve denetim
yüzdesinin yükseltilmesi çabalan yerine doğrudan rüşvetin üzerine gitmenin yerinde ola
cağı sonucuna varılmıştır (Bkz. C.Y. Cvrus Chu: A Model of Income Tax Evasion: The
Case of Taiwan, Public Finance n o .3 ,1990 şs. 392-407).
32. Yeraltı ekonomisinin dolaysız vergilerden çok dolaylı vergilere karşı hassas oldu
ğu, dolaylı vergilerde yapılacak indirimin kaçakçılığın ve yeraltı ekonomisinin boyutları
nı küçülteceği iddia edilmektedir (Bkz. J.J. Graafland: Tax Policies and Interaction Bet
ween Hidden and Official Economy, Public Finance no.l, 1990 ss. 70-87).
33. Vergi kaçakçılığının, anayasal iktisat görüşü çerçevesinde devletin vergilendirme
yetkisi konusundaki anayasal sınırlarla ilintili bil husus olduğu görüşü için Bkz. Micha
el W. Spicer: On the Desirability of Tax Evasion, Public Finance, No.l, 1990 ss. 118127.
34. Bireylerin riskli yatırım gelirleri azaldıkça, gelir vergisi tabanında bir genişleme
tesbit edilmiştir. Dolayısıyla mükelleflerin yatırım risk ve belirsizliklerine göre vergiden
kaçınma ya da kaçakçılığı tercih ettikleri anlaşılmaktadır OBkz. James Aim - Nancy
Mccallin, Tax Avoidance and Tax Evasion As a Joint Portfolio Choice, Public Finance,
no.2, 1990 ss. 193-200).
35. Vergi beyannamelerinin işleme tabi tutulması sırasında, denetim için etkin bir
34

biçimde seçilmesi gerekmektedir. Bu konuda İsrail'de uygulanan tekniklerde gereksiz dos
ya incelemelerinden kaçınılmasını sağlayan yöntemi«' geliştirilmiştir (Bkz. Sholomo
Yitzaki - Yitzhak Vakneen: On the Shadow Price of Tax Inspector, Public Enance no.3,
1989 ss. 492-503)
36. Doğru vergi beyanı için ceza yerine mükellefi bilgilendirme esas olmalıdır. Bkz.
Peggy A. Hite: A Positive Approach to Taxpayer Compliance, Public Finance No.2,
1989 ss. 249-267.
37. ABD'de 1977'de % 2 olan gelir vergisi beyannesi denetim yüzdesinin 1986'da %
l'e düşmesinin vergi gelirlerini azalttığı, aynı seviyesinde kalması halinde vergi gelirle
rinde 1986 için yaklaşık 15 milyar dolar dolayında artış olmuş olacağı hesaplanmış ve de
netim yüzdesinin önemi vurgulanmıştır (Bkz. Jeffrey A. Dubin Michael J. Graetz. Louis
L. Wilde: The Effect of Audit Rates on the Federal Individual Income Tax (1977-1986),
National Tax Journal, 1990 ss. 395-409).
38. Vergi kaçakçılığını önlemede 20 yıldır Taiwan'da uygulanan FATOTA sistemi
ile kurumlar iki tercihle başbaşadır. Ya vergi idaresince takdiri olarak belirlenen ve sana
yi kollarına göre farklı olan sabit vergi miktarını ödeyecekler ve vergi denetimi dışı kala
caklar ya da bunu tercih etmeyip beyanlarının sorumluluğunu taşıyacaklardır. Bu ülkede
halen uygulanan limit yıllık 1,5 milyon dolar hasılattır. Bkz. Cyrus Chu: Plea Bargai
ning with 1RS, JPE, No.411990 ss. 319-333.
39. Vergi kaçakçılığı ve vergi hasılat kaybı konusunda Peacock-Shaw (Bkz. Tax Eva
sion and Tax Revenue Loss, Public Finance, 1982) yaklaşımında vergi kaçakçılığı sonu
cu ortaya çıkan vergi kaybı hesabının yanlış olduğu belirtilmektedir. Yapılan çalışmada
kayıp hesabında kaçakçılığın emek arzı üzerindeki etkisi de dikkate alınmalıdır. (Bkz.
Chine - Chang lai - Wen Ya Chane: Tax Evasion and Tax Collections: An Aggregate
Demand - Aggregate Supply Analysis, Public Finance, No.l 1988, ss. 138-146)
Kaçırılan gelirin harcanmasındaki marjinal tüketim eğiliminin (1) olması halinde ver
gi kaçakçılığının vergi gelirini artıracağı söylenebilir. Ne varki kaçakçı kişiler tüketim
eğilimlerini diğer mükelleflere göre farklılaştırmadıkları takdirde vergi kaybının doğacağı
savunulmaktadır (Bkz. Walburga Von Zameck: Tax Evasion and Tax Revenue Loss,
Public Finance, N o.2,1989 ss. 308-314)
40. Riskten korkan bireyler sağlar.ı işlere girmekte buna karşılık girişimci yapıdaki
kişilerin riskli işlere girdiği varsayımı ile, vergi kaçakçılığı ile riskli ticari işlere girme
gücü arasında doğrusal bir ilişki olduğu ileri sürülmektedir (Bkz. Pierre Pestieau. IJri
M.Possen: Tax Evasion and Occupational Choice, JPE, No.45,1991 ss. 107-125).
41. Vergi kaçakçılığının optimal kamu harcaması düzeyi üzerinde bir etkisinin bulun
madığı sonucuna varılmıştır (Bkz. Josef Falkinger, On Optimal Public Good Provision
with Tax Evasion, JPE, N o.45,1991, ss. 127-133)
Vergiye uyum konusu da VERGİ AFLARININ etkileri ise söylece özetlenebilir.
42. Uzun dönemde vergi uyumuna olumsuz etki yaptığı için vergi afları ekonomik
olarak etkin değildir (Bkz. Peter Stella: An Economie Analysis of Tax Amnesties, JPE,
N o.46,1991 ss. 383-400).
Standart vergi kaçakçılığı modelinde, bireylerin beyan ettikleri gelirler optimal oldu35

ğundan vergi affı halinde ek gelir beyan etmeleri etkin olmayacaktır, Yeni geliştirilen
modellerde bireylerin vergi beyannamelerini doldururken vergi kaçakçılığının kayıplan
konusunda emin olmadıklan varsayılmıştır. Dolayısiyle bu modelde daha dürüst olmalan
gerektiğini sonradan öğrendiklerinde vergi affı onlara ek gelirlerini beyan etme fırsatını
verecektir. Ancak tersine af ihtimali arttıkça beyan edilen gelirde düşme görülmesidir.
Vergi affının başlıca ekonomik yararlan mükelleflerin geçmiş kaçakçılıklarını saklamak
için gene kaçakçılık yapmaya devam etmeyecekleri ve vergi uygulamasında sıkı bir reji
me yumuşak bir geçiş sağlamasıdır (Bkz. Anın S.Malik-Rohert M, Schwab: The Econo
mics of Tax Amnesties, JPE, No.46, 1991 ss, 29-49).
Tersine afların uzun vadeli ve sürekli olması halinde ABD' de vergi sisteminin etkin
lik ve adaletini artıracağı görüşü de mevcuttur. (Bkz. James Andreoni. The Desirability
of a Permanent Tax Amnesty, JPE, N o.45,1991 ss. 143-159)
Vergi affının, mükelleflerin vergi ödenmesinin bir kural olduğunu kabul etmelerini
ve gelecekteki bir vergi affının daha sert bir uygulamayı beraberinde getireceğini görme
lerini sağlama aracı görmesi vergi uyumunu artırabilir. Tersi olması halinde vergi uyu
mu üzerinde olumsuz etki yapacaktır. Dolayısiyle sonucun belirsiz olduğu savunulmak
tadır. (Bkz. James Aim. William Rpr.k Tax Amnesties and Tax Revenues, Public Finan
ce Quarterly, Vol. 18 N o.4,1990 ss. 433-453. Ayrıca Bkz. Amazing Grace: Tax Amnes
ties and Compliance NTJ, 1990 ss. 23-37) Benzer görüş için (Bkz. Ronald James Young.
C J is h e r. John h. Godrieeris: Participation in Tax Annesties, N.T.J., 1989 ss. 15-28).
Optimal vergileme ve onun uzantısı olan vergiye uyumun ekonomik analizinde ge
lişmeleri özetledikten sonra mikro vergi DOİitikası ve vergi adaleti ilişkisi konusundaki
çalışmaları ele alıyoruz.
III. V E R G İ P O L İT İK A S I ve G E L İR BÖLÜŞÜM Ü
43.
öncelikle belirtmek gerekir ki, kamu gelir yapısının şekillenmesi ve vergilerin
kamu gelirleri içinde ağırlıklı olmasının belirlenmesi konusunda en önemli etkenin oy
maksimizasyonu olduğu belirtilmektedir. Schumpeter'in de ifade etliği gibi (Bkz. The
Crisis of Tax State, 1918) vergileme erkinin siyasal güç üzerindeki etkisi büyüktür. (Bkz.
Stanley L. Winer. Walter Hettich: Debt and Tariffs, JPE, N o.45,1991 ss. 215-242). Ka
mu gelirlerinde tahsis ilkesinin uygulamasının ABD ile ilgili olarak (federal akaryakıt
tüketim vergisi) test edilmesi sonucu bu ilkenin ademi tahsis ilkesi ile karşılaştırıldığın
da ona göre vergi gelirlerini nisbi olarak artırdığı ve bu verginin kullanıldığı kamu hiz
metlerinden yarar sağlayan çıkar gruplarının, tahsis ilkesine göre alınan bu verginin artı
rılması konusundaki kulis faaliyetlerini artırdıkları gözlenmiştir (Bkz. Mıısangi - S. Kimenvi, Dwight R. Lee. Robert D. tollison: Efficient Lobbying and Earmarked Taxes,
Public Finance Quarterly, Vol. 18 no.l, 1990 ss. 104-113).
44.
Bazı çalışmalar vergide yatay eşitlik tanımının yetersiz olduğunu ortaya koymak
tadır. (Bkz. Louis Kaplow Horizontal Equity, Measures in a search of a Principle, Natio
nal Tax Journal, Vol.XLII, 1989 ss. 139-154). Feldstein'a göre (Bkz. Compensation in
Tax Reform NTJ,29,
1976 ss. 123-130) yatay eşitlik "iki bireyin gelir vergisinde herhangi bir değişme ya
pılmadan önce aynı fayda düzeyinde olmalan halinde, vergide değişme yapıldığında da ay
nı fayda düzeyinde bırakılmalan halidir" Musgıave ise vergide yatay eşitliğin Pigou gele
neğinde olduğu gibi dikey eşitliğin bir türevi olmadığını ve başhbaştna bir norm olduğu
nu belirtmektedir. Dikey eşitlik ise vergilemenin toplam refah maliyetlerinin minimuma
36

indirilmesi olarak yorumlanmaktadır. Yatay ve dikey eşitlik kurallarının birbirinden ba
ğımsız olduğu ve bazı hallerde aralarında değişim oranı tutturmak gerektiğini belirtmek
tedir (Bkz. Musgrave. R: Horizontol Equity: Once more, N.T.J. Vol. XLIII, no.2,1990
ss. 113-122).
45. Vergi sistemi içinde adil yapısı ile gelir vergisinin kişisel harcama vergisine üs
tünlüğü savunulmakta ve gelir vergisi yerine harcama vergisinin sisteme sokulmasının
hem serveün belli ellerde toplanmasına yol açacağı hem de kamuoyunun ödeme gücü en
deksi olarak geliri kabul etmesi dolayısiyle genel kabul görmeyeceği, gelir vergisinin en
önemli sorununun vergi sonrası artan oranlılığını korumak olduğu savunulmuştur (Bkz.
Joseph Pechman: The Future of the Income Tax, American Economic Review, Vol.
LXXX ss. 1-20). Hindistan'da gelir vergisinin yeniden bölüştürücü etkisi konusunda ya
pılan ampirik analizde vergi yapısının değişmesi varsayımı ile bir ülkede gelir bölüşümünde eşitsizlik arttıkça, gelir vergisinin geliri yeniden dağıtıcı'fonksiyonunun güçlendi
ği varsayımı test edilmiş ancak sonuçta, vergi oranlarının yükselmesine rağmen gelir
vergisinin etkisinin olumsuz olduğu tesbit edilmiştir (Bkz. Pawan K. Aggarwal: An
Empirical Analysis of Redistributive Impact of the Personal Income Tax: A Case Study
of India, Public Finance, no .2 ,1990 ss. 177-192).
ABD'de 1969-1981 dönemi itibariyle federal gelir vergisi ve parasal transferlerin yaşamboyu gelir dağılımı üzerindeki etkisi incelenmiş ve vergi-transfer politikasının gelir
eşitsizliklerini ciddi bir biçimde azalttığı görülmüştür. Evli çiftlerde vergiler, transferler
den daha etkili bulunurken, bekarlarda transferlerin etkili olduğu tesbit edilmiştir. Genel
de sistem bekarlar lehine çalışmaktadır. (Bkz. John Fitzgerald. Tim maloney; The Impact
of Federal Income Taxes and Cash Transfers on the Distribution of life time household
Income, 1969-1981, P.F.Q., Vd.18 no.2,1990, ss.182-197). Gene ABD'de yapılan araştır
ma 1986 vergi reformundan sonra ABD federahgelir vergisinin progresif yapısının bozul
duğu sonucunu ortaya koymaktadır (Bkz. The Tax Reform Act of 1986 and die Progressivity of the Individual Income Tax, P.F.Q, Vol.18 N o.3,1990 ss. 259-272).
Uluslararası gelir vergi yükü karşılaştırmalarında 1989 yılı için ortalama bir işçi geli
ri elde eden bekar ve iki çocuklu ailenin vergi yükü ve tanınan geçim indirim düzeyi in
celenmiş ve en ağır yükün Danimarka'da buna karşılık en düşük yükün % 7.8 ile Japon
ya'da olduğu tesbit edilmiştir. En yüksek geçim indirimi, bekarlar için Hollanda, iki ço
cuklu evli çift için Fransa'da tanınmaktadır. En düşük geçim indirim düzeyi ise İsveç (be
karlar için) ve Almanya'dır (evli çiftler için).
46. Vergilemenin global artan orantılığının ölçülmesinde genelde iki yaklaşım bu
lunmaktadır. Bunlardan birincisi Musgrave (Palton illini İkincisi Kakwani (Bkz. Measu
rement of tax Progressivity; An International Comparison Economic Journal 1976 ss.
71-80) yaklaşımıdır. Suits. Kakwani temelinde değişik bir versiyon sunmaktadır (Bkz.
measurement of tax Progressivity, American Economic Review, 1977 ss. 747-752)
Musgrave yaklaşımında vergi öncesi ve sonrası gelir dağılımı, Gini endekslerine göre
karşılaştırılmaktadır. Şöyleki; 1 - G a , (Ga), vergi sonrası (Gb) vergi
1- G
sonrası gini endeksini temsil etmektedir. Bu katsayının (I) den büyük oluşu vergi sis
teminin progresif (l)'e eşit oluşu nötr, (I) den küçük oluşu da regresif olduğunu ortaya
koymaktadır. Kakwani ölçüsüne göre vergi sisteminin artan orantılığı vergi öncesi gelir
dağılımı ile vergi yükü dağılımı (vergi konsantrasyon endeksinin) karşılaştırılmasına gö
re belirlenir. Şöyleki Gt - Gb, Gb gene vergi öncesi Gini endeksini verirken, Gt = ik
1-t
(ortalama vergi oranı) vergi dağılım endeksini vermektedir
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Bu ikinci yaklaşıma göre, Gt - Gb(o) dan büyükse vergi sistemi pcogresif (0) sa nisbi
(0)dan küçükse regresif olmaktadır. Yapılan hesaplamalara göre Musgrave ölçüsüne göre
vergi sisteminin progresifliği en yüksek OECD ülkesi Kanadadır. OECD ülkelerinin tü
münün sistemlerinin artan oranlılık derecesi (1) den büyük bulunmuştur. En düşük dere
celi artan oranhlığa İtalya sahip bulunmaktadır. Kakwani endeksine göre de benzer so
nuçlara ulaşılmaktadır. (Bkz. John. Norreeatd; Progressivity of Income Tax Systems,
OECD Economic Studies, no.15,1990 ss. 83-110). Bu yaklaşımların ortalama vergi ora
nını dikkate almadıklarından tutarsız ve eksik olduğunu savunan görüş için (Bkz. M m
P Fnrmhv. W.James Simth. Paul D. Thistle: P.F.Q, Vol.18 no.l, 1990 ss.3-24)
47. ABD gelir vergi sisteminde marjinal vergi oranlarında yapılan indirimin (1986)
şehir merkezlerinde yaşayan fakirlerden çok, banliyölerdeki zenginlere yarar sağladığı, bu
nun sebeninin de eyalet gelir vergi oranlarındaki indirim sonucu, üye devletlerin şehir
merkezlerindeki fakirlere yaptıkları sosyal yardımları kısmasından kaynaklandığı sonucu
na varılmıştır (Bkz. Andrew Reschovskv. howard Chernick. P.F.Q., Vol. 17/2,1989 ss.
123-157).
48. Gene ABD4de bira ve sigara üzerinden alman özel tüketim vergilerinin bu maliarı
tüketen azınlık üzerinde bir sömürü aracı olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Zira
bu malların tükeümi azaldıkça vergi oranı yükselmektedir. Bkz. William I. Hunter, michael A.Nelson: Excise Tax and the Theory of Tax Exploaitation, Public Finance, no.3,
1990, ss.268-282. KDV4nin regresif yapısının, temel malları düşük vergileyerek, düşük
gelirli bireylere vergi iadesi yaparak ve gelir vergisinin artan oranlılığını artırarak gideri
lebileceği ifade edilmektedir (Bkz. George N.Carslon Melanie K. Patrick: N.T.J.; 1989
ss. 339-351).

49.
Vergide eşit fedakarlık zenginlerin parasal kaybı daha fazla hissedeceklerinden fa
kirlerden daha fazla ödemeleri gerekmesi şeklinde tanımlanmış ve yapılan testlerde Al
manya, İtalya ve Ingiltere'de artan oranlı tarifelerin eşit fedakarlık ilkesine uygun olduğu
sonucuna varılmıştır. (Bkz. H.P, Ypung; Progressive Taxation and Equal Sacrifice;
American Economic Review, 1990 ss. 253-266).
IV. V ER G İ HASILATI - ETK İN LİK ve GEN EL DENGE AN ALİZİ
■
sisteminin tüketici tercihleri ve taleplerine göre farklı dengelere yol açtığı
bu bakımdan da Lafferin vergi oranı-vergi hasılatı ilişkisinin tüketici talep fonksiyonla
rını hesaplamayan genel denge modelleri arasında tercih yapmadan bir anlam İfade etme
yeceği vurgulanmaktadır. (Bkz. Roeer Gnesnerie. michael Jerison. JPE, no.44,1991, ss.
37-63).

51.
Çok uluslu şirketlerin doğurduğu en önemli sorunun transfer fivatlaması voluv
vergi kaybına yol açması olduğu belirtilmektedir. Ülkelerarası vergi ve gümrük tarife
farklılığına göre çok uluslu şirketler ya düşük ya da yüksek transfer fiyatı uygulamakta
dır. Bu konudaki gelir kayıplarının gümrük vergisi Ue kurumlar vergisi oranlarına bağlı
olduğu ileri sürülerek, gümrük vergisinin transfer edilen malın fiyatı yüksek tutuldukça
artacağı buna mukabil kuramlar vergisi hasılatı düşeceği düşük fiyatlamamn tersine iliş
kiler doğuracağı belirtilmektedir (Bkz. Chander Kant: Multinational Fırms and Govern
m ent Revenues, JPE, N o .4 2 ,1990 ss. 135-147).

52.
Bir ülkede cari işlemler açığının bulunması halinde kurumlar vergisi oranının dü
şürülmesinin yabancı yatırımların girişini artırdığı ancakuzun d ö n e c e t a ı ^ l ^ v e r g i
oranındaki artırım sonucu yükün emeğin üzerine aktarıldığı belirtilmektedir (Bkz. M a s
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Sibert: Taxing Capital in a large Open Economy, JPE, No.41,1990, ss. 297-317).
53. Yatırım indirimi sisteminin açık bir ekonomide başlangıçta yatırımları canlandır
dığı buna karşılık istihdam ve milli geliri azalttığı ve cari işlemler açığına yol açtığı bu
na mukabil geçici uygulama yerine uzun dönemli uygulanması sonucu yatırımlarla ser
maye birikimine, sermaye stokunun büyümesine, istihdam ve milli geür artışında sağla
dığı ve ekonominin net kredi stokunda bir azalmayı sonuçlandırdığı ifade edilmektedir
(Bkz. Partha Sen. Stephen J. turnovsky: Investment tax Credit in an Open Economy
JPE, no. 42,1990 ss. 277-299). ABD kurum beyannamelerinin incelemesi sonucu, bü
yük kurumların yaürım indiriminden yararlanmadıkları sonucuna varılmışür (Bkz. Rosanne Altshuler - Alan J. Auerbach: The Significance of Tax Law Asymmetries: An
Empirical Investigation, Quarterly Journal o f Economics, February, 1990 ss. 61-86).
54. Düşük kurumlar vergisi oranlarının öz sermaye yerine borçla finansmana yol aç
tığı bunun sebebinin borç faizlerinin gider yazılma avantajının borçlanma yapılmayıp da
faizlerin gider yazılmamasından daha fazla olduğu ifade edilmektedir (Bkz. Mark Warshawskv. Tax Reform and Corporate Capital Structure, Public Finance, N o.2,1989, ss.
295-307).
- 55. İsveç artan oranlı gelir vergisinde marjinal vergi oranlarının bireylerin portföy ya
tırımları üzerinde esaslı bir etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca yapılan analizlerde
kullanılan ortalama birey kavramının genellemeye yol açtığı halbuki, vergi karşısında
bireylerin yatırım bileşimlerinin ilgili kişinin yaşına, gelir ve servet düzeyine göre de
ğiştiği tesbit edilmiş bulunmaktadır (Bkz. Jonas Ageli - Per Anders Edin. Tax Reform
an ’ Individual Investor Response; Evidence from Swedish Tax Return Pata, Public Fi
nance, N o.2,1989, ss. 183-203).
56. Ürün geliştiren çok uluslu şirketlere yönelik ulusal vergi politikalarının karşılık
lı bağımlı olduğu bunun ardında yatan temelin ise bu şirketlerce geliştirilen ürün ve ma
mullerin dünya çapında olduğu belirtilmektedir. Özel ve kamu mallarının tam ikame ol
duğu durumlarda, çok uluslu şirketin kaynağı olan ülke, çok ulusluların yatırım yaptığı
ülkeden elde etüği kazançları genelde vergilememekte ve vergi avantajı tanımaktadır. An
cak bu avantaja rağmen sözkonusu şirketlerin ürün buluş ve geliştirmesi yoluyla net
ekonomik kazanç elde etmektedir (Bkz. Harry, Huizinga, National Tax Policies Towards
Product Innovating Multinational Enterprises, JPE, N o:44,1991 ss.1-14).
57. ABD sermaye kazançları vergisi oranlan ile sermaye piyasalanndaki işlem hacmi
ABD borsaları itibariyle araştırılmış ancak anlamlı bir ters ilişki sonucuna vanlamamıştır (Bkz. Yolanda K. Henderson: Capital Gains Tax Rates and Stock Market Volume,
N.T.J., 1990 ss. 411-425). Öte yandan vergileme ile kurumların temettü politikaları ara
sında da anlamlı bir ilişki kurulamamıştır (Bkz. Stephanie Abrutvn - Robert W.Ttimer:
Taxes and Firms Dividend Policies: Survey Results, N.T.J., 1990 ss. 491-503).
58. Bütün dünyada 1970'lerin sonunda başlayan vergi oranı indirimlerinin temelinde,
özellikle sermayenin uluslararası mobilitesinin artması yatmaktadır. Dolayısiyle ülkeler,
mobil sermaye gelirini daha düşük vergilemek için bir yarış içine girmişlerdir (Bkz.
Dwight R.Lee. richard Mckenzie: The International Political Economy of Declining Tax
Rates, Vol. XLII, 1989, ss. 79-83). Vergi gelirlerinin yüksek vergi oranlarına karşı du
yarlılığı da düşük bulunmuştur (Bkz. Edgar K. Browning. Elasticities, Tax Rates and
Tax Revenue, N.T.J., Vol. XLII, 1989 ss. 45-58.
60. Vergi sisteminin ABD ekonomisi esas alınarak yapılan incelemesinde, genel ta39

sarruf düzeyi ve hacmi üzerindeki etkisinin oldukça küçük ve belirsiz olduğu buna m uka
bil tasam ıf ve yatırımın bileşimi konusunda etkisinin önemli ve güçlü olduğu sonucuna
varılmıştır. Dolayısıyla ulusal tasarrufları artırmanın en dolaysız ve etkin yolunun ka
musal tasarrufları artırmak olduğu belirtilmektedir (Bkz. A, Lan.ş,Boyçflberg; Tax Policy
and national Saving in the United States: A Survey, N.T.J., 1989, ss. 123-138).
61.
ABD gelir vergisi sisteminde indirilecek giderlerin (itemized deductions) sayısında
yapılacak indirimlerin ve basitleştirmenin büyük kaynak yararlan sağlayacağı öte yandan
sistemde basitleştirme uğruna tek oranlı yapıya geçişin hiçbir tasarruf getirm eyeceği so 
nucuna varılmıştır (Bkz. Joel Slem rod: The Return to Tax Sim plification: An E c o n o 
metric Analysis, P.F.Q., Vol. 17, N o.1,1989, ss. 3-28).
62. Hatta reformu ile (T.Hatta: Welfare Effects of Changing C om m odity T axes T o 
ward Uniformity, JPE, no. 29,1986 ss. 99-112) mal vergilemesindeki yeknesaklığın refa
hı artırdığı ileri sürülmektedir. Bu daha önceleri vergilenmeyen m allar arasında ikam e
edilebilirlik varsayım: verine vergilenen mallar arasında ikame edilebilirlik kuralım k a
nıtlamıştır. (Bkz. James P.F. Gordon: Tax Reform and Uniformity, Explaining the H at
ta Result, JPE, n o .4 5 ,1991, ss. 257-261).
63. Sosyal maliyeti olan ekonomik faaliyetleri vergilendiren özel tüketim v ergileri
nin (sigara, alkol ve çevre) dış maliyetleri önlemek açısından hem yeterli düzeyde olm a
dığı hem de daha doğrudan başka etkin araçlar olduğu ortaya konulmaktadır (Bkz. Joseph
J,.Cordes,Eric M. Nicholson. Frank J. Sammartino: Raising Revenue by T axing A cti
vities with social Costs, N.T.J., 1990 ss. 343-356).
64. KDVnin ideal türünden (tek oran, ihracat hariç istisna olmayışı: tek örnek Yeni
Zelanda) uzaklaşmanın özellikle gelişmekte olan ülkeler için kaçınılm az olduğu ortaya
onulmaktadır. (Bkz. John F.Due: Some Unresolved Issues in Design and Im plem enta
tion of Value Added Taxes, N.T.J., 1990 ss. 383-394).
65. KDV nin etkinlik konusundaki etkilerinin anlaşılabilm esi için nom inal K D V
t^*cet'c' tâteb* kategorilerine göre efektif vergi oranlan haline getirilerek,
istisna ve sıfır oranlı vergileme sistemleri karşılaşünlmış ve dinam ik m odelde is:!?n . ann
kayıplarının fazla olduğu sonucuna varılm ıştır (Bkz. Peter G ottfried.
Wolfgang Wiegard; Exemption versus Zero Rating: A Hidden Problem o f V A T , JP E ,
No. 46,1991 ss. 307-328).
66.
Japonya da olduğu gibi, tasarrufların faiz haddi karşısındaki esnekliğin yüksek ol
duğu durumlarda bile, arazi vergisi, arazinin reel fiyatını yükseltmektedir. Bu da vergi d o 
layısıyla araziden para tutulmasına doğru bir kaçış meydana getirmektedir. Verginin d o 
ğurduğu kayıp ancak o da kısmen arazinin enflasyonist para değeri artışı ile telafi ed il
mektedir (Bkz. Toshihiro. Ihori; Economic Effects of Land Taxes in An In flationary
Economy, JPE, no.42 1990, ss. 195-211).
67.
Genel denge modeli çerçevesinde Kanada kurumlar vergisinde artış yapılm asının
ticaret hadlerini ve yabancı sermayeye ödenen net getiriyi değiştirerek bir tür vergi ihracı
na yol açtığı bunun da, sermaye faktörünü değişik oranlarda vergileyen verginin etkinlik
kayıplarını telafi ederek bir tür refah gelişim i sağladığı ortaya konulm aktadır (B kz.

A * Hohüffll. Wavne. R.

^

Foreign T » Credits. The

Supply o f Foreign Capital and Tax Exporting, JPE, N o .4 5 ,1991 ss. 2 9 46).
68. Harberger genel denge modeli, sabit randım anlar varsayım ı ile vergilenen kurum
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kesiminin vergilenmeyen kesime göre sermaye yoğun olması halinde ortakların sermaye
gelirlerinin düşeceği (ortakların üzerinde kalacağını), vergilenen kesimin emek yoğun ol
ması halinde ise verginin yansıtabileceği sonucuna varmıştır. Yapılan çalışmada deği
şen randımanlar varsayımı kullanılması halinde kesimlerdeki emek-s?rmaye yoğunlukla
rının yanısıra ölçek yararları esnekliklerinin de önem kazandığı sonucuna varılmıştır. Ar
tan randımanlar varsayımı kabul edildiğinde vergilenen kesim sermaye yoğun olsa bile
sermaye gelirinin harberger modelinde olduğu gibi düşüp düşmeyeceği belirsiz olmakta
dır (Bkz. Amar K. Prai: The Incidence of Corporation Income tax, Public Finance, no.3,
1988, ss. 414-423).
Harberger modelinin geliştirilmiş bir şeklinde kurumlar vergisinin kunımlann kuru
luş ve büyüme dönemlerinde değişik büyüme stratejileri izlemelerine yol açtığı, firmala
rın küçük bir sermaye ile işe başlayıp, kar dağıtmadan büyüme yolunu seçüği tesbit edil
miştir. (Bkz. Hans-Werner Sinn: The Vanishing Harberger Triangle, JPE, N o.45,1991,
ss, 271-300).
69.
Vergilerin yatırım ve tüketim mallan sektörlerinin olduğu bir ekonomide mü
kemmel bir gelecek bilgisi ile sabit veya değişken iskonto haddi varsayımları ile yansı
ması araştırılmıştır. Sabit iskonto haddi ile yatırını mallarından alman vergüerdeki bir
değişme faktör fiyatlarını ve gelirlerini etkilemektedir. Halbuki tüketim mallarından alı
nan gelir vergisi dışındaki vergiler tarafsız bulunmuştur. Buna mukabil değişken iskondo
haddi varsayımında sadece mal vergileri tarafsız görünmektedir (Bkz. Jun lehi Itava: Tax
Incidence in a Two-Sector Growing Economy with Perfect Foresight, JPE, no.44,1991
ss. 95-118).
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