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OPTİMAL TÜKETİM VERGİLEMESİ

Engin CAN"
GİRİŞ

Optimal vergi yapısı, adalet ve etkinlik arasındaki tercihi, birbiri ile
\ rakip bu amaçlardan toplumun tercihini en iyi şekilde yansıtarak sosyal
'\ refahı maksimize eden vergi yapısıdır'. Vergilemenin kaynak dağılımında
etkinlik ve gelir dağılımında adalet açısından etkileri vardır. Bu iki amaç
1 birbiri
ile çelişmektedir. Bazı · hallerde birine ulaşılması durumunda
diğerinden fedakarlık yapmak gerekebilir. Kaynak dağılımı üzerindeki etki
pareto dengesi üzerindeki etkidir. Pareto koşulları altında kaynak
dağılımında etkinlik sağlanırken ikinci amaç olan gelir dağılımında adalet
sağlanamamaktadır1 . Maliye politikasının amaçları arasındaki çatışma olarak
adlandırılan bu durum bazı iktisatçıların,özellikle Atkinson, Stiglitz,
Feldstein'ın bu konu ile ilgilenmelerine ve sonuçta optimal vergileme
görüşünü ortaya atmalarına neden olmuştur. Optimal vergileme görüşünün
savunucularına göre, vergilemede optimal oranlar saptanıp uygulanabilirse ,
kaynak dağılımında etkinlik ile gelir dağılımındaki adalet arasında var olan
çatışma önlenebilecekt ir3 .
Akinson ve Stiglitz'e göre, eğer gelir vergisi dilimleri optimal bir
seçilirse, uygun koşullar altında, sosyal refah farklı mal vergileri tarh
etmekle gerçekleştirilemez. Bununla beraber, bazı nedenlerle gelir vergisi
optimal değilse, farklı mal vergileri sosyal refahı artırabilir. Örneğin, toplum
şekilde

•Arş.Gör. M.Ü. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
1
Joseph E. Stiglitz, Economics of Public Sector, second ed., New York: W. W
Norton and Company, 1988, p. 480.
2
Sinan Sönmez, Kamu Kesimi Ekonomisi, Ankara: Teori Yayınları, 1987, s. 88.
3
Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, 9.b., İstanbul: Beta basım yayın a.ş .,
1996, ss. 291-292.

(egalitarian) amaçlara sahip olursa, soyal refah "lüks
4
olarak yüksek oranda vergilemek suretiyle geliştirilebilir .
eşitlikçi

malları"

nisbi

Pareto'ya göre ise, başkalarının durumunu bozmadan ferdin
durumunun iyileşmesine imkan veren bir değişme optimum değişmedir.
5
Ayrıca, böyle bir değişme refah artırıcıdır ve marjinal bir değişmedir .
Ekonomiyi fayda imkanları üzerinde bir noktaya getiren (elde mevcut bilgi
ve vergi araçları ile) vergi yapısına Pare/o-etkin vergi yapm denilir. Bu
yapıya göre, farklı mallara farklı oran !arda vergi getiren bir sistem, Pareto6
etkin değildir . Bütün bu görüşlerin ışığı altında çalışmamızda optimal
vergileme kavramını, tüketim vergilerinin etkinlik ve adalet üzerindeki
etkilerini ve tüketim vergilerinin optimal olma koşullarını incelemeye
çalışacağız.

1. Optimal Vergileme

Kavramı:

Optimal vergilemenin amacı, sosyal refahı ınaksimize ederken
etkinlik maliyetini de minumum düzeyde tutmaktır. Bu amaçla optimal
vergilemenin hareket noktası vergi gelirlerini en az fayda kaybıyla
7
gerçekleştirebilmek için vergi oranlarının nas ı l düzenlenmesi gerektiğidir .
Optimal vergilemeye göre, amaç mümkün olduğu kadar etkin bir şekilde
belli bir geliri toplamak ise, o zaman vergi oranları öyle düzenlenmelidir ki,
8
her mal telafi edilmiş talebi aynı oran da azaltılsın .
Optiınal vergileme. vergi politikasının sosyal bakımdan arzulanan bir
yeniden gelir dağılımını sağlamanın yanısıra, etkinlik kaybının da en aza
9
indirilmesidir . Bu nasıl gerçekleşecektir ? Soruya cevap vermeden önce.
rasyonel bir vergi sisteminde olması gereken bazı özelliklere değinelim:

4

Harvey S. Rosen , Public Finance. 2.b.. lllinois: Richard D. lrwin ine. Homwood,
1988, p. 461.
5
Sönmez. a.g .e., s. 53.
" Stiglitz, a.g.e .. p. 487.
7
Güneri Akalın . Kamu Ekonomisi.Ankara: A.Ü SBF yayınları no:486. 1981 . s. 311 .
8
Rosen, p.462 .
9
Ömer F. Batırel. "Yergi Politikası : Genel Denge Analizi -Optiınal Vergileme de Son
Gelişmeler" . M.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı. 1-2., 1993, s.26.
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a) Vergilendirme öyle bir şekilde düzenlenmelidir ki, vergi
mükelleflerine yüklenen yük mümkün olduğunca az hissedilsin ve sonuçta
iktisadi faaliyet az zarar görsün,
b) Vergi

dolayısıyla

yapısı arasındaki

ne üretimin iç rasyonelliği ne de üretim ile ihraç
optimal uyum bozulmasın ,

c) Vergileme yardımıyla gelir dağılımında adaletin
yönünde mümkün olduğunca fazla etki yapabilsin,

sağlanması

d) Devlet için vergilendirmeden doğan masraf mümkün olduğunca az
• Vergi sisteminde olması gerekli özellikler optimal vergileme
yapısıyla paralel bir seyir izled i ğ i görülmektedir.

olsun

10

Vergilemenin temel ilkesi, adalet ve etkinliktir. Vergi gelirlerini
gelir dağılımında adaleti sağlamak, etkinlik kaybını en aza
indirmek vergilemede önemli amaçlardır. Ancak, ekonomilerde amaçlar
arası değişim oranları vardır. Eğer devlet daha iyi bir gelir dağılımını isterse
önemli bir etkinlik kaybına katlanması gerekir.
artırmak,

Ekonomide

sapmaları

asgari düzeye indirecek optimal bir vergı
ıçın
öncelikle bazı sorunların halledilmesi
gerekmektedir. Sapmaların hesaplanmasındaki güçlükler iktisatçılar arasında
görüş ayrılıklarına sebep olmaktadır. Bazı iktisatçılar gelir üzerinden alınan
bir verginin yalnızca özel tüketim vergilerinden alınan (sigara, alkol ve diğer
lüks mallardan) vergiden daha uygun olduğunu savunmaktadırlar. Çünkü, bir
tek sapmanın çeşitli sapmalardan daha iyi olduğunu söylemektedirler. Bu
sonuç eğer gelir vergisiyle birlikte başka sapmalar yoksa doğru olabilir.
Yapılan çalışmalarda görülmtiştür ki, gelir vergisi genellikle fertlerin
tasarruf ve çalışma kararlarını saptırmaktadır. Ayrıca vergiden dolayı ortaya
çıkan etkinlik kaybı vergi oranının karesiyle orantılıdır. Bu varsayımlar
küçük vergilerin tek bir geniş tabanlı vergiden daha iyi olduğu görüşüne
yapısına

ulaşabilmek

dayanmaktadır

·1 ı

•

ıo Heinz Haller, Maliye Politikasının Teorik Esasları ve Temel Problemleri. 2.b ..
çev: Salih Turhan, İstanbul : i.ü yayın no: 2914, Gür-Ay Matbaası. 1984, ss. 3 15317.
11
Stiglitz, a.g.e., p. 478-79.
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Optimal vergilemenin temel problemi şöyle ifade edilebilir ; Devletin
mal ve hizmet ihtiyaçları, tüketicinin arz ve talep reaksiyonları ve rekabetçi
üretim ilşkileri veri olarak alındığında mal ve hizmetler üzerindeki optimal
vergi nasıl olmalıdır ki tüketici en uygun tercih düzeyinde kalabilsin?
Burada düşünce olarak götürü bir verginin ideal bir vergi olduğu
çıkarılabilir.Götürü vergi tüketici açısından bir kayba yol açmakla birlikte,
bu kayıp kaçınılmazdır, ayrıca bu kayıp bir refah kaybı değildir. Ancak
burada gerçek amaç mal ve hizmetleri vergilendirerek kaynak yaratmak ve
12
tüketicinin refah kaybını en aza indirmektir . Götürü vergileme dışındaki
vergiler, etkinlik kaybına ve davranışlar da sapmalara neden olur. Yine de,
hükümetler götürü vergileri kullanmak istemez ? Bu niçin böyledir ?
Saptırıcı vergileri nasıl tasarlayalım ki etkinlik kaybı minumum olsun ?
Bunlar optimal vergilemeyi inceleyen ekonomistlerin açıklamaya çalıştıkları
13
temel sorulardır . Vergileme konusunda yapılan çalışmalarda görülmüştür
ki, götürü vergi yerine başka herhangi bir vergi uygulandığında önemli bir
etkinlik(refah) kaybı ortaya çıkabilir.
Eğer bir toplumda bütün fertler ekonomik olarak birbirinin aynı ise (ki
bu durum gelişmiş ülkelerde dahi olanak dışıdır) o zaman saptırıcı (yani
kaynak dağılımında etkinliği bozucu) vergiler alınması için sebep yoktur.
Böyle bir durumda tek bir götürü vergi koymak daha etkin olabilir. Saptırıcı
vergilerin kullanımı gelir dağılımındaki adaleti sağlayabilmek ıçın
kaçınılmazdır. Böylece bir ikilem ortaya çıkmaktadır. Eğer artan oranlı bir
vergi uygulanırsa gelir dağılımında adalet amacına daha çok ulaşılmakta
birlikte kaynak dağılımındaki etkinsizlik artabilmektedir.

Aratan oranlı bir vergide, ortalama vergi oranı yani toplam vergi
ödemeleriyle ferdin geliri arasındaki orantı gelirle birlikte artmaktadır. İşte
bu nedenle bu vergiye artan oranlı adı verilmektedir. Ancak bazı yazarlar
artan oranlı terimini marjinal vergi oranının arttığı vergi yapıları için
kullanmaktadırlar. Eğer devlet hem kamusal malları ve diğer kamu
harcamalarını finanse edecek hem de herkese negatif bir gelir vergisi
12

Paul A. Samuelson, "Theory ofOptimal Taxation" Modern Public Finance,
Ed.by. A.B Atkinson, Volume il., An Elgar Reference Collection, 1991, U.S.A., p .
.3.
13
Edward Keinzle, Study Guide and Readings for Stiglitz's Economics ofthe Public
Sector, 2.b., New York: W.W Norton Company, 1989, p. 227.
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verecekse, vergi gelirlerinin de yüksek olması gerekecektir. Ancak burada
etkinlik kaybı maıj inal vergi oranının yüksek 1iği ile bağlantılıdır.
Dolayısıyla, negatif gelir vergisi ne kadar büyükse vergi yapısı o kadar artan
oranlı ve refah kaybı da o ölçüde daha büyüktür. Bu nedenle artan oranlı
1
vergiler refah kaybını artırmaktadır ..ı .
burada tüketim (mal)vergilerinin refah kaybını ve gelir
da adaleti nasıl etkilediğini incelemeye çalışacağız.

Şimdi
dağılımın

2. Optimal Tüketim(mal)Vergilemesi:
2.1. Tüketim Vergilerinde Ekinlik ve Adalet

B.ir kişinin refah seviyesinin elde ettiği gelir düzeyi ile değil. fakat
tüketim harcamalaryla da ölçülmesi gerektiği görüşü. on yedinci asırdan
günümüze kadar savunulmuştur. Gerçekten, bireyler gelirlerinin sadece
tasarruf ettikleri kısmından değil, harcadıkları kısmından doğrudan fayda
sağlarlar. Bu nedenle. gelirin tüketime ayrılan kısmının vcrgilendirilıııcsi
gerektiği görüşü bir çok iktisatçı tarafından savunulmaktadrr.Uygulaıııada
ekonomik ve sosyal amaçların gerçekleştirilmesi için tüketim vergilcrimleıı
etkili bir araç olarak kullanılmaya çalışılmaktadır.
Tüketim vergileri. çok değişik biçimde ve sayıda uygulanmaktadır. Bu
nedenle. tüketim vergilerini iki ana sınıflama içinde gösterebiliriz. Birincisi.
satış vergileri olup. tüketilen bütün mal ve hizmetler üzerine konulan genel
bir ~üketim vergisid ir. İkinci grupta ise. sadece bazı özel mal ve hizmetler
üzerine kunulan özel tüketim(satış)vcrgileri yer almaktadır. Ayrıca. yabancı
ülkeleı·den satın alınan mallar üzerine konulan !.!limrük verııileri ise. özel
tüketim vergilerinin önemli bir kısııııi11 oluştuı~nakıadır::; _-r·arihi geli:;;imi
bakımından özel tüketim (satış) vergileri. genel satış vergi !erinden daha
eskidir. İkincisinde daha çok vergi idaresi bakımından verg.ilemesı kolay.
sürümü yüksek. talep esnekliği zayıf ( yani vergiden sonra da sürümii yüksek
kalabilen) malların satışı vergilendirilir.

ı..ı Stiglitz, a.g.e.. p. 480.
Orhan Şener. Kamu Ekonomisi. İstanbul : Eren basımcvi . 1980.

15

s. 188-189.
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2.1.1. Genel

Satış

Vergile ri

Genel satış vergileri ise, yayılı muamele(satış)vergileri (çok aşamalı
i) ve Katma
satış vergileri) , toplu satış vergileri (tek aşamalı satış vergiler
Değer Vergisi olmak üzere üçe ayrılır.
a.

Yayılı Muamele(satış)Vergileri

muamele vergilerinde ürünler çeşitli üretim aşamalarından
geçerek kademeli olarak tekrar tekrar vergiye tabi tutulur. Böylece üretici
fabrikasına satınca,
pamuğu iplik fabrikasına satınca, iplik fabrikası dokuma
ri toptancıya
elbisele
iyoncu
dokumacı bezi konfeksiyoncuya satınca, konfeks
satınca her
ye
satınca, toptancı perakendeciye, perakendeci de müşteri
16
seferinde fiyat ve satıcının karı ile karışmış olarak tekrar tekrar vergi alınır •
ı halinde etkinlik
Satış vergilerinin, yay!lı muamele vergisi şeklinde alınmas
çeşitli üretim
malın
yönünden şu sakıncaları gözlenmiştir. İlk önce,
de alış, satış veya
aşamalarında faaliyet gösteren , örgütünün genişliği sayesin
üretim faaliyetleri sırasında bazı vergi aşamalarını atlayan ya da bünyesinde
toplayan büyük işletmeler, bu olanağa sahip olmayan küçük ve orta boylu
muamele vergisi
işletmelere kıyasla, daha az vergi ödedikleri için yayılı
şiddetle teşvik
rekabet eşitliğini bozmakta, işletmelerde dikey bütünleşmeyi
17
genellikle
Vergi
.
ektedir
engellem
yi
gelişme
edici etkisi dolayısıyla iktisadi
de
peraken
n
Vergini
yansır.
ile
tüketiciye yüksek perakende fiyatlar aracılığı
Zira
.
bağlıdır
satış fiyatını ne ölçüde artıracağı üretim aşamalarının sayısına
her aşamada, vergi bir önceki aşamadan gelen vergili maliyet üzerinden
üzerinden vergi
hesaplandığından pramitleşme olur. Bir başka ifadeyle, vergi 18
hesaplanarak malın satış fiyatı yapay bir şekilde yükselir • Bu durum
kaynak dağılımını bozar, vergi alınmadan önceki fiyat yapısında sapmalara
neden olur. Gelir dağılımında Adalet açısından ileri sürülebilecek temel
ğı ve bütün
eleştiri, vergi mükelleflerinin kişisel özellikleri hesaba katmadı
Yayılı

Kenan Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş, İstanbul: Sermet matbaası , 1971,
ss.322-23
17
Salih Turhan, Vergi Teorisi ve Politikası, İstanbul : Der Yayınları, 1987, s. 174.
18
Ömer F. Batırel, Kamu Maliyesi Teorisine Gi r iş, 3.b., İstanbul : M.Ü Yayın no:
492, 1990, s.157.
16
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dolaylı

vergilerde olduğu gibi azalan oranlı özelliğidir. Ayrıca. zorunlu
ihtiyaç maddelerind e istenmeyen fiyat artışlarına da sebep olur 19 .
b. Toplu

Toplu

Muamele(satış)Vergileri

muame/e(satış)vergileri,

bir malın üretim, toptan satış ya da
birini içine alır. Hangi aşamadan
alınıyorsa sırasıyla, imalat vergisi, toptan satış vergisi, perakende satış
vergisi adını alırlar. Verginin matrahı yayılı muamele vergilerinde olduğu
gibi, belli bir aşamadaki satış değildir. Ancak, doğal olarak burada, önceki
aşamaların vergisinin mahsubu gibi bir sorun ortaya çıkmaz. Uygulamayl a
ilgili temel güçlük, firmaların ödenen vergiden kaçınabilmek için, vergilenen
aşamada gerçekleştirilen faaliyeti ve sağlanan karı diğer aşamalara
geçirmeleri çabasından doğar. Örneğin, imalat vergisinde imalatçı firmalar,
toptan ticaretle uğraşan firmalar kurarak ürünlerini çok düşük bir karla bu
firmalara devretmek, böylece imalat aşamasındaki satış değerini ve karı
düşük göstererek az vergi ödemek yoluna gitmek isteyebilirle r20 . İmalat
vergisinin bu eksikliği nedeniyle, günümüzde en çok rastlanan toplu
muamele vergisi(sing le-stage sales taxes) perakende satış vergisidir. Az
gelişmiş ülkeler, idaresi kolay ve mükellef sayısı az olduğu için genellikle
imalat vergilerini tercih ederler. Bu vergi, piyasa koşullarına bağlı kalmak
şartı ile tümüyle tüketiciye yansır. Böylece gelir dağılımı, verginin uygulanış
şekline göre olumlu ya da olumsuz olarak değişir 21 •
perakende

satış aşamalarından yalnız

Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak, Toplu muamele vergilerini
etkinlik açısından değerlendirirsek, kısaca şunları söyleyebilir iz. İmalat
vergileri, nihai ürünlerin nisbi olarak fiyat yapılarında sapmalara neden
oldukları için, etkinlik açısından uygun vergiler değildirler. Perakende satış
vergisinde her ürün, yeknesak bir vergi oranı üzerinden vergi verirse nisbi
fiyatlar değişmemiş olur. Halbuki imalat aşamasında vergi alınacak olursa
her ürün de imalat fiyatı /perakende fiyatı oranı farklı olacağından sonuçta
yüketicilere yansıyan vergi yükü farklı olur. Ancak vergilenecek mal belirli

19

Ömer F. Batırel ve Ayşe Güner, Lecture Notes on Public Finance, İstanbul: M.Ü
Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yayın no: 4811714. 1994, p. 110.
20
Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, Genişletilmiş 4.b., Ankara: Savaş Yayınları,
1991, s. 318.
21
Batırel, Kamu Maliyesi Teorisine Giriş. s.158.

143

le. perakende
ise,o takdirde vergi imalat aşamasında alınabilir. Bu neden
n yeknesak bir oranda vergi
satış vergileri. etkinlik açısından her üründe
22
alınırsa daha fazla tercih edilmesi gerekir .
c. Katına

Değer

Vergisi

ve hizmetlerin. bir önceki üretim
düşülmesine imkan veren
aşamasından yapılan alışların vergi matrahından
yayılı muamele vergisi
bir
ya da her aşamadaki katma değeri vergileyen
sisteminde
türüdür. Katma değer vergisinde yeknesaklık varsa. fiyat
Ayrıca. KDV
sapmalara neden olmayacağı için etkin bir vergid ir diyebiliriz.
ye malları
sermaye kullanımını emek kullanımına tercih eder çünkü, serma
etkinsizlik '
erinde
tercihl
vergi matrahına dahil edilmez. Sermaye-emek
herhangi bir etkinsizlik söz
artacaktır. Çalışma-boş zaman kararlarıda ise
oranlı ve
konusu değildir. Gelir dağıl1111111da adalet yönünden ise. artan
Oran
liriz.
diyebi
ir
vergid
bir
şahsileştirilmeye müsait olmadığı için adaletsiz
23
•
farklılaştırılmasına gidilerek vergilemede adalet sağlanabilir
Katma

değer

vergis i ise. ara

malları

2.1.2. Özel Tüketim(satış)Vergileri

ilkelerinden "faydalanma
vergileme
inin ödenmesi ve
yaklaşımı" ile yakından ilgidir . Özel tüketim vergis
ttur. Örneğin,
kamusal mal ve hizmetlerin tüketimi arasında bir ilişki mevcu
ya da kamyon/lastiklerden alınan vergiler.
akaryakıt tüketim vergileri
bir fon'a aktarılırlar . Akaryakıt
otobanların tamir ve inşa edilmesinde özel
ye'lere ait
tüketim vergisi. Banka sigorta muameleleri vergisi ve bazı beledi
vergisinin
vergiler ( çevre temizlik vergisi gibi,) Türkiye' de özel tüketim
dar tabanlı ve
örnekleridir. Gelir dağılımında adalet açısından. bu vergiler
arından.
oldukl
oranlı
azalan
gayri şahsi olduklarından ve niteliği gereği
ikleri
yükled
yükü
yoksul ve dar gelirli kimselere daha fazla vergi
adalet
kadar
söylenebilir. Lüks mallar üzerinden alındıklarında bir dereceya
iğine sahip
esnekl
fiyat
düşük
r,
vergile
sağlanabilir. Fakat genelde. bu çeşit
Bu durun
.
gibi
leri
madde
mallar üzerine tasarlanmışlardır. Temel ihtiyaç
vergiyi daha fazla regresif (azlan oranlı ) ve adaletsiz yapacaktır.
Özel

.., . .

..

tiiketim

vergil eri.

-- Omer Faruk Baıırel ve
~ :; a.g.e .. p.113 .
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Ayşe Giiııer .

Lecture Notes on Public Finance. p. 109.

Özel tüketim vergileri. genel 1ikle tarafsız değildir. Yani etkinlik
kaybına ve sapmalara sebep olur. Dar tabanlı olduklarından. ekonominin
fiyat yapısında değişikliklere yani etkinlik kaybına neden olurlar. Tüketim
kararlarını vergilenmiş mallardan. vergilenmemiş mallara doğru değiştirirler.
Ancak, bu vergiler belirli bir hizmetin görülmesi için tahsis edilmiş vergiler
4
ise. toplam etkinliği artırabilirler~ .
2.2. Tüketim Vergileri ve Optinrnl Vergileme

Mükellefin elde ettiği bütiin gelirini tiikettiği ve çeşitli mal ve
hizmetlere yönelik bu tüketim üzerinden yeknesak oranda bir genel satış
vergisi alındığını varsayalım. Bu durumda. verginin optimal olması için
vergi oranının tesbiti. optimal gelir vergisinde olduğu gibi kayanak dağılımı
ve gelir bölüşümü amaçları arasında bir denge kurulmasına bağlı olacaktır.
Tüketimin. ödeme gücünün bir ölçüsü olduğunu kabul ettiğimize göre.
kaynak dağılımında etkinlik açısından vergi oranının düşük olması. gelir
bölüşümü açısından ise yüksek olması gerkmekteclir. Mükellefin tükettiği
mallar arasında ikame etkisi yoksa. marjinal gelirle satın alınan mal
demetinde küçük ağırlığı olan mallar üzerinden vergi alarak optimum
vergileme yapılmış olur.Yergi oranlarının farklılaştırılması halinde
vergileme. marjinal gelirle satın alınan mal demeti içinde ağırlığı az mallar
25
üzerinde yoğunlaşmalıdır . Diferansiyel mal vergısı demek. farklı
mallardan farklı oranlarda vergi almak demektir. Malları farklı oranlarda
vergilemenin ek sapmalara yol açacağı görüşü artık geçersizdir. Çünkü.
26
sapmaların sayısını bulmak mümkün değildir . Devletin gelirlerini artırarak
refah kaybını en aza indirecek bir vergi yapısı ne olabilir·~ Etkinlik kaybını
en aza indirecek mal vergileri Ramsey vergileri olarak adlandırılmaktadır.
Ramsey kuralına göre. düşük talep ve arz esnekliklerine sahip malları
sahip olanları
yüksek oranda vergilemek. bunun yanında yüksek esnekliğe
7
kuralları
Ramsey
.
düşük oranda vergilemek etkinlik kaybını azaltacaktı(~
tüketim vergilerinin kaynak dağılımı açısından nptimal olma şartlarını ortaya
koymakta. gelir dağılımı yönünden optimal koşullara cleğinıııeıııekıedir.
Çünkü. maıjinal gelir ile boş zaman arasındaki tercihi yüksek gelirli gruplar
24

a.g.e .. p. 1 14-1 16.
Batırel. Kamu Maliyesi Teorisine Ciiri~ . s. 132.
~<> Stiglitz. a.g.e .. p. 493-94 .
2
; a.g.e., 495.

25

bu gruplara düşük vergi oranı uygulamak adaletsiz
28
olacaktır . Ramsey kuralı, düşük fiyat esnekliği olan temel ihtiyaç
maddelerine yüksek vergi oranları uygulanmasını öngörür. Bu mallar,
çoğunlukla düşük gelir esnekliğine de sahiptir. Eğer bu mallara yüksek
oranda vergi uygulanacak olursa, yoksullar, zenginlerden daha fazla vergi
yüküne maruz kalırlar. Bu nedenle, Ramsey'in analizi herhangi ciddi bir
politika analizi için çok az yol gösterici olmakta ve büyük ölçüde
ku ilanı lmamaktadır.

yapabileceğinden,

SONUÇ NİYETİNE
Vergi sisteminin oluşmasında kaynak dağılımında etkinlik ile gelir
dağılımında adalet arasında önemli bir değişim oranı vardır. Burada vergi
ot~ritelerinin görevi. tüketim vergisi ve gelir vergisi sistemini oluştururken,
devlete gelir sağlamanın yanında, değişim oranını ekonomik ve sosyal
hayata en az zarar verecek şekilde düzenlemektir.
gibi, kaynak dağılımında etkinsizliğe yol açmayan vergi.
tarafsız vergidir. Buna en klasik örnek, baş vergisidir. Baş vergileri adil
olmadığı için kullanılmamaktadır. Günümüzde vergi yapısı tarafsız değildir.
Bu yüzden vergilerin çoğu etkinlik kaybına yol açmaktadır. Bir verginin yol
açtığı etkinlik kaybı, malın arz ve talebinin fiyat esnekliklerine bağlıdır . Arz
ve talep esnekliği azaldıkça etkinlik kaybı da azalır. Çünkü esneksizlik
halinde üreticiler ve tüketiciler davranışlarını değiştiremez. Tüketilen malın
ikame etkisinin yüksekliği ile bağlantılı etkinlik kaybı olması halinde, orta
gelir düzeyindeki geniş kitlelerde adil gelir dağılımını sağlayabilmek için
düşük marjinal vergi oranları uygulamak gerekir.
Bilindiği

Gelir vergisinin etkinliği bozucu olmasının sebebi bireyleri arzetmek
istedikleri emek mikterına ilişkin yanlış kararları almaya yöneltmeleridir.
Mal vergilemesi bu sapmayı düzeltmeye yardımcı olabilir. Eğer. boş zaman
için tamamlayıcı nitelikteki malları vergiler, çalışmayı tamam !ayıcı
mahiyette olanları sübvanse edersek, bireyleri çalışmaya özendirmiş,
böylece yeknesak bir verginin sebep olduğu sapmayı azaltmış oluruz.

-' 8

B atıreL
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kayak araçlarını vergileyip, işe gidiş geliş maliyetlerine
sübvansiyon verirsek bireyleri daha fazla çalışmaya yöneltmiş oluruz2'J_

Örneğin,

Günümüz vergi teorisinde, optimal dolaylı mal vergilemesi vergi
tarifesinin düzenlenmesinde gözetilmesi önerilen çağdaş ilke, mal vergi
oranlarında yeknesaklığın sağlanmasının refahı artıracağının belirtilmesidir.
Vergi oranlarının malların talep esnekliği ile ters orantılı olarak belirlenmesi
şeklinde ifade edilecek Ramsey kuralının gelir bölüşümü yönünden ciddi
30
sınırlamaları olduğu anlaşılmıştır . Ayrıca etkinliğe, ulaşılabilmesi için
harcama konusu malların ara mallardan çok nihai mallar olması gerekir.
Farklı mal vergilemesinin temelinde, gelir elde etme kapasitesinin göstergesi
olan faklı malları farklı vergilemek yatmaktadır. Ne var ki, günümüzde
zengin ya da düşük gelirli kişilerin tüketim kalıpları içinde yer alan ve
yalnızca bu kesime özgü malları ayıklamak ve oranlarını ayarlamak bu
ilişkilerin doğrudan kurulmasına bağlıdır. Bu nedenden dolayı oranlarda
yeknesaklık, adalet açısından olmasada etkinlik açısından tutarlı olabilir.
Harcamalar üzerinden alınan vergilerin. kaynak dağılımının
bozulduğu durumlarda, dışsallıklar (özellikle çevre kirlenmesi) ve doğal
kaynakların kötü kullanımının önlenmesi hallerinde baş vurulabilecek
önemli bir araç niteliğindedir. AB' de oldukça yaygın olan özel tüketim
vergilerinin, tütün, alkol ve petrol ürünleri gibi olumsuz dışsallık doğuran
ürünler üzerinde yoğunlaşmıştır.
platformda, Katma Değer Vergisinin akaryakıt gibi ara
mallar üzerine yüklenmemesi. vergiden istisna tutulan mal ve hizmetlerin
sınırlı tutulması, bu ürünler özel tüketim vergileri kümesinde yer almıştır.
Ayrıca, KDV oranlarında sağlanamamasının global etkinliği azaltacağı ifade
. . 31 .
ed ·ıı mıştır
Uluslararası

29

30

Stiglitz. a.g.e., p. 497.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği . Vergi Özel İhtis a s komisyonu Raporu. Ankara:

1992,

s. 119.

'1

" a.g.r., s. 119.
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