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GLOBALLEŞME VE VERGİLEMEDEKİ MALİ BOŞLUKLAR* 
 

Çeviren: Hüseyin ŞEN** 
 
Globalleşme ve bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan uluslararası entegrasyon ile hızlı teknolojik 
ilerlemenin hem ülkelerin vergi toplayabilme güçlerini, hem de vergi yükü dağılımını etkilemesi olasılığı 
yüksektir. Üstelik, zamanla globalleşmenin vergi gelirleri üzerindeki etkisi artacak ve ülkelerin gelir 
istatistiklerinde bu durum net bir biçimde görülebilecektir.  
 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü [OECD] üyesi ülkelerin toplam vergi yükü, son otuz yıldan daha 
uzun süredir önemli ölçüde artış göstermiştir. 1995’te GSYİH’nın yüzde 26’sına eşit olan vergi yükü; 
1997’de GSYİH’nın yüzde 37’sine yükselmiştir. Geçmiş yıllarda bazı ülkelerde yavaşlayan ve hatta 
duran vergi yükündeki bu büyümeye, vergi gelirlerinin bileşiminde meydana gelen değişmeler de eşlik 
etmiştir. Bu süreçte kişisel gelir vergisinin payı azalıp, kurumlar vergisinin payı nispeten istikrarlılığını 
muhafaza ederken; sosyal güvenlik primlerinin payı önemli ölçüde artmıştır. Aynı zamanda spesifik 
vergilerden genel satış vergilerine doğru belirgin bir değişme söz konusudur. 1990’larda, sermaye 
piyasalarının liberalleştirilmesi ve dünya ekonomilerinin birbirleriyle daha fazla entegrasyona girmesi 
sonrasında globalleşmenin etkisi çok daha yoğun olarak hissedilmeye başlanmıştır. 
 
Bugün sanayileşmiş ülkelerin büyük çoğunluğu, yirmi ya da otuz yıl öncesine göre çok daha fazla vergi 
geliri toplayabilmektedir. Bununla beraber vergi toplama konusuna dikkatli bir biçimde bakıldığında, mali 
boşlukların ülkelerin vergi sistemlerinin temelini kemirdiği fark edilebilir. Söz konusu mali boşluklar, 
gelişen globalleşme olgusunun bir parçasıdır. Vergilemedeki mali boşlukların, nihayetinde mali sisteme 
ciddi ölçüde zarar verip vermeyeceği görülmeye değer bir konudur. Gelecekte globalleşmenin vergi 
gelirlerini artırmak için teknoloji ve bilginin kullanımında yeni [yeni geliştirilmiş] yöntemlerin geliştirilmesi 
ile sonuçlanması mümkündür. Ancak, bu durum mevcut gelişmelerin vergi sistemini etkileme olasılığına 
ilişkin değerlendirme yöntemlerine duyulan gereksinimi azaltmaz. Aşağıda vergilemedeki sekiz farklı 
mali boşluğun etkileri tartışılmaktadır.  
 
Elektronik Ticaret ve Uluslararası İşlemler 
 
Vergilemedeki birinci mali boşluk, elektronik ticarettir. Elektronik ticaret, çok hızlı bir oranda artmaktadır. 
Dünya ticaretinin [özellikle firmalar arasındaki] çok büyük bir kısmının yakın gelecekte internet 
üzerinden gerçekleştirilmesi olasılığı yüksektir. The Economist Dergisi’ne göre, internet üzerinden 
gerçekleştirilen elektronik ticaret 1999 yılında 150 milyar ABD Dolarından daha fazla bir meblağa 
ulaşmıştır. 2003 yılına kadar da 3 Trilyon Doların üstüne çıkması beklenilmektedir. ABD’de ise, bazı 
eyaletlerin 2003 yılına kadar satış vergilerinden sağlayacakları hasılatın hemen hemen yüzde 4 kadarını 
kaybedebilecekleri tahmin edilmektedir. Aynı zamanda en azından kısa dönemde internet ticaretini 
vergilendirme konusunda siyasi bir motivasyon mevcut değildir.  
 
Elektronik ticaretten doğan çeşitli değişmeler, vergi otoritelerini ciddi güçlüklerle karşı karşıya 
bırakmaktadır. Bunların ilki, vergi otoritelerinin faturalar gibi hesapları izlemelerine imkan veren evrak 
işlemlerinden, izlenmesi daha zor olan zımni işlemlere yöneliştir. İkincisi ise, fiziki ürünlerin üretimi ve 
satışından, dijital üretime geçişte yaşanan teknolojik değişmelerdir. Müzik, fotoğraf, tıbbi ve finansal 
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danışmanlık ile eğitim hizmetleri gibi çok sayıdaki ürün, direkt olarak internet üzerinden elde 
edilebilmektedir. Bu durum, vergi amaçları için sabit bir vergi objesini tanımlamanın gittikçe güç olacağı 
anlamına gelmektedir. Vergi yargısı açısından kimin vergiyi ödeyeceğini veya kimin vergiyi 
toplayacağını belirlemek güç olacaktır.  
 
Elektronik para 
 
Bireysel işlemlerde zamanla reel paranın yerine elektronik paranın ikame edilmesi, vergilemedeki ikinci 
mali boşluktur. Elektronik kartlardaki ciplerin bireylerin para balanslarını ihtiva etmesi, bunların ödeme 
yapmada ve hesapların dengelenmesinde kullanılması, vergi otoritelerini zor durumda bırakacaktır. Bu 
gibi elektronik ödemeler, ya kayıt altına alınabilir ya da kayıt altına alınamayan işlemler aracılığı ile 
yapılmaktadır. İlkinde elektronik kart çıkaran kurum, işlemlerin kayıtlarını bir merkezde [banka 
işlemlerinin izlenebilmesini sağlayan basılı kayıt] tutmak suretiyle denetim işlevini gerçekleştirebilir. Bu 
durum, işlemlerin herhangi bir merkezi kayda tabi olmadığı kayıt altına alınamayan işlemler için söz 
konusu değildir. Banka işlemlerinin izlenebilmesini sağlayan bir kaydın olmaması, hem katma değer 
vergisi [KDV], hem de gelir vergisi tahsilatında bir risk ortaya çıkaracaktır. Ödemelerin elektronik kartla 
Internet üzerinden yapılması halinde bu sorun daha da içinden çıkılmaz hale gelecektir.   
 
Firma İçi Ticaret 
 
Çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren çokuluslu firmaların kendi içindeki ticaret, vergilemedeki üçüncü mali 
boşluktur. Dünya ticaretindeki ve özellikle de çokuluslu firmalar içindeki ticaretin hızla büyümesi bu 
konunun önemini artırmıştır. Bu tür ticaret, çokuluslu firmaların potansiyel transfer fiyatlamasını su 
istimal etmesi yüzünden ulusal vergi otoriteleri için büyük sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bazı 
işletmelerin kârlarını yüksek oranlı vergilerden kaçırıp düşük oranlı vergilere yönelmek için fiyatları 
maniple ettiğine ilişkin bulgular mevcuttur.  Vergi otoriteleri bu gidişat ile başa çıkmada sık sık sıkıntıya 
düşmektedirler.  

 
Son zamanlarda 19 ülkede yerleşik bulunan 600’den fazla çok uluslu firmanın transfer fiyatlaması 
üzerine yapılan bir inceleme, bu firmaların çifte vergilemeden kaçınma istekleri ile transfer fiyatlamasının 
kullanımı arasında belirgin bir bağlantı olduğunun farkına vardığını ortaya koymaktadır (Ernst &Young, 
1999). Ayrıca bir çok ülkede gelir otoritelerinin uygulamaya verdiği önemin gittikçe artması göz önüne 
alındığında, çok sayıdaki ülke globalleşmeden kaynaklanan ve karmaşık hale gelen ticaret ve transfer 
fiyatlaması sorununun ortadan kaldırılması gerektiğini düşünmektedir. 
 
Artık çok sayıda çokuluslu firma, transfer fiyatlaması politikalarının tanzimi ve belgelenmesine yönelik 
global bir yaklaşımın ne kadar arzu edildiğinin farkına varmış bulunmaktadır. Sayıları her geçen gün 
artan pek çok ülke, bu tür düzenlemeye başvurmaya hazırlanmaktadır. Söz konusu düzenlemeler 
altında öncelikle amaca uygun ilkelerin saptanmasına çalışılmaktadır. OECD, geçenlerde daha önce 
yayınlamış olduğu Transfer Fiyatlaması Rehberi’ne ait bir ek yayımladı. OECD bu ekte, karşılıklı bir 
işbirliği prosedürü altında yasal düzenlemelerin nasıl yapılması gerektiğini önermektedir (Neighbour, 
1999). 
 
Offshore Finansal Merkezler 
 
Finansal yatırımların değerlendirilmesinde önem kazanan offshore finansal merkezler ile vergi 
cennetleri, vergilemedeki dördüncü mali boşluğu oluşturmaktadır. Eş zamanlı olarak para ve bilginin 
kolaylıkla ve ucuz bir şekilde hareketine imkân sağlayan dijital enformasyon akışı ile çeşitli ülkelerin 
hayata geçirdiği yasal düzenlemeler, offshore finansal merkezlerin ve vergi cennetlerinin büyümesine 
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yol açmıştır. Uluslararası ticaret firmaları ve offshore tröstler olarak bu gibi yasal tüzel kişilerde biriken 
mevduatlar tahminen 5 trilyon ABD Dolarını aşmıştır. Bu tüzel kişilerin kazandıkları gelirin ne kadarını 
vergi otoritelerine beyan ettiği belli değildir. Birleşmiş Milletler, bu tüzel kişiliklerin sık sık kara para 
aklanması ve vergi kaçakçılığında kullanıldığını ileri sürmektedir. G-7’yi oluşturan sanayileşmiş ülkeler 
de kara para aklanmasıyla mücadele amacıyla Finansal Eylem Planı’nı hayata geçirdiler ve düzenleyici 
bir çerçeve geliştirdiler. Eğer söz konusu düzenleyici çerçeve gerektiği gibi uygulanabilirse kara para 
aklanması olanağı azalacaktır. Ancak söz konusu çözümler hem siyasi, hem de teknolojik açıdan 
karmaşık bir durumu ortaya koymaktadır.  
 
Türev Ürünler ve Koruma (Risk) Fonu 
 
Yeni finansal araçlar, türev ürünler ve koruma fonu gibi tasarrufları yönlendirici aracıların sayısının her 
geçen gün artması, vergilemedeki beşinci mali boşluğu oluşturmaktadır. Çok sayıdaki koruma fonu, 
offshore merkezlerde faaliyetini sürdürmekte ve bunların tamamı değil; çok az bir kısmı yasal 
düzenlemeye tabi olmaktadır. Az önce sözü edilen elektronik ticarete ilişkin sorunların çoğu, koruma 
fonu yatırımlarında görülmektedir. Benzer sorunlar, türev ürün araçlarından elde edilen kazançların 
tespitinde de görülmektedir. Kişisel fayda sağlayanların belirlenmesi, işlemlerin tespiti ya da vergi 
yargısı açısından çok büyük sorunlar mevcuttur.  
 
Türev ürünler gibi karmaşık finansal araçların kullanımının ortaya çıkardığı güçlüklerden biri, bu finansal 
araçların belirsizliklerden ve vergi işlemlerindeki istikrarsızlıklardan faydalanarak vergiden kaçınmada 
kullanılabilmesidir. Sermaye geliri ile sermaye kazanç ve kayıpları ya da kâr payları ile faizler arasındaki 
farklılıklar, ayırt edilemez hale gelmektedir. Türev ürünlerin yaygın kullanımı ile artık kaynakta tevkifat 
yoluyla sınır ötesi yatırımlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi mümkün görünmemektedir.  
 
Finansal Sermayeyi Vergilemedeki Güçlükler 
 
Vergilemedeki altıncı mali boşluk, finansal sermaye ve ticarete konu olabilen vasıflı kişilerin gelirlerini 
vergilemede ülkelerin gittikçe artan şekilde yetersiz kalmaları ya da sık sık isteksiz davranmalarıdır. 
Uluslararası sermaye piyasaları günümüzde geçmişe göre daha da bütünleşmiş ve etkin bir hale 
gelirken, ülkeler için mobil sermayeyi ya da bir hayli vasıflı olan bireylerin gelirlerinin yurtdışında 
uygulanan oranlardan daha yüksek bir oranda vergilendirilmesi daha zor olmaktadır. Bir ülkedeki yüksek 
oranlı vergiler, yalnızca vergi mükelleflerinin sermayelerini yurtdışına kaçırmalarına ve orada 
yerleşmelerine hizmet eder. Bu durum, Avrupa Birliği içerisinde henüz nihai bir çözüme 
kavuşturulamamış en önemli bir sorun olmakta ve ülkeleri ya bireyler üzerindeki marjinal vergi oranlarını 
düşürmeye ya da ikili gelir vergilerini uygulamaya koymaya zorlamaktadır. Sonuç olarak, yüksek 
marjinal oranlı global vergileri globalleşen dünyada etkin bir biçimde uygulamaya koymak çok daha zor 
olacaktır.  
 
Yurtdışı Faaliyetlerin Artması 
 
Vasıflı işgücünün kendi ülkesi dışındaki artan faaliyetleri, vergilemedeki yedinci mali boşluktur. Bu tür 
faaliyetler, söz konusu kişilere dış ülkelerden elde ettikleri gelirleri ulusal vergi otoritelerine gerçeğin 
altında beyan etme - ya da hiç beyan etmeme- imkanı vermektedir. Aynı zamanda, sayıları her geçen 
gün artan kişiler tasarruflarını dış ülkelerde değerlendirmekte ve böylece vergi ödemekten 
kurtulmaktadırlar. Avrupa Komisyonu, finansal varlıklardan elde edilen gelir üzerinden düşük oranlı bir 
vergi alınmasını savunmasına karşın, bu görüşe bazı Avrupa ülkeleri şiddetle karşı çıkmaktadır.  
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Yurtdışı Alışveriş 
 
Son yıllarda yolculara satış vergilerinin düşük olduğu yerlerde alışveriş imkanı sağlayan dış seyahatteki 
devasa artışlar, vergilemede sekizinci mali boşluktur. Çok sayıda küçük ülke, yabancı müşterileri 
çekebilmek için lüks mallar üzerinden alınan tüketim vergileri ile diğer satış vergilerini düşürmüştür.  
Vergilerde yapılan indirimler, ülkelerin kolaylıkla taşınabilen ürünler üzerine tüketim vergisi koymada 
sahip oldukları serbestlik derecesini azaltmaktadır. Gelecek yıllarda seyahate çıkan insan sayısının 
artmasıyla beraber bu sorunun daha da şiddetlenmesi muhtemeldir. Halihazırda çok sayıda insan sırf 
sigara ve alkollü içki ve hatta otomobil gibi malları satın almak için vergi oranlarının daha düşük olduğu 
ülke hudutlarına geçmektedir.  
 
Vergilemedeki Mali Boşluklar Nasıl Ortadan Kaldırılabilir? 
 
Eğer yukarıda sayılan mali boşlukların etkilerini ortadan kaldırmak için hiçbir değişiklik yapılmıyorsa ya 
da vergileri artırmaya yönelik dengeleyici bir tazyikin olmaması durumunda, çok sayıda OECD ülkesinde 
-belki de bazı gelişmekte olan ülkelerde bile- vergi gelirlerinin GSYİH’ya oranı düşecektir. Bu düşüşün 
ne kadar olacağını ölçmek için henüz çok erkendir. Bazı akademisyenler  bu orandaki düşüşün refah 
açısından faydalı olabileceğini ileri sürmektedir. Bununla beraber, ülkeler için vergilemede karşılaşılan 
mali boşlukların etkileri tamamen ortadan kaldırılamıyorsa bu boşlukların etkilerini hafifletici yöntemlerin 
geliştirilmesi ya da potansiyel vergi kayıplarını önleyici yeni vergilerin uygulamaya konulması mümkün 
olabilir.  
 
Yıllardan beri vergi uzmanları, global gelirlerin vergilendirilmesini tavsiye etmektedirler. Şimdiye kadar 
çok sayıdaki ülke, böyle bir sistemi uygulamaya koymaya çalışmıştır. Bu konudaki radikal bir değişim, 
global gelir vergisinden farklı gelir türlerini [ücretler, kiralar, faizler, kâr payları] farklı biçimde 
vergilendiren aleni sedüler vergilere doğru bir yöneliş olabilir. Böyle bir yaklaşım, mobil olan gelir vergisi 
tabanı üzerinden alınan vergi oranlarının düşürülmesini mümkün kılacaktır. Bu durum belki vergi 
sistemin adaleti konusundaki soru işaretlerini artırabilir ama ülkelere yüksek oranlı vergilerin neden 
olduğu sermaye kaçışı ve dış göçten kaynaklanan potansiyel gelir kayıplarını minimize etme imkanı 
verecektir. Son zamanlarda İtalya ve İskandinav ülkeleri, mobil olmayan işgücünün artan oranlı 
vergilemesini ve finansal sermayeden sağlanan mobil gelir üzerinden tek [düz] oranlı bir verginin alındığı 
transfer gelirlerini içeren ikili [dual] gelir vergileme sistemini uygulamaya başlamıştır. Ancak, bu 
değişiklik yalnızca vergi tahsilatındaki düşüşü kısmen önlemekten öteye gitmeyecektir. 
 
Hükümetler, elektronik ticareti ve elektronik parayı denetim altına alacak yöntemler geliştirebilirler ya da  
kambiyo işlemleri gibi finansal işlemler üzerine küçük oranlı bir vergi ya da Tobin vergisi benzeri yeni 
vergiler koyabilir. Özellikle ABD’de, siyasi atmosfer Internet işlemleri üzerine yeni vergiler konulmasına 
karşı olmasına rağmen, mevcut çerçeve içerisinde elektronik ticaret işlemlerinin nasıl 
vergilendirilebileceğinin açıklığa kavuşturulmasında bir gelişme mevcut olabilir. Ticaretin diğer 
biçimlerine göre elektronik ticaret işlemlerinde tarafsızlığın sürdürülmesine öncelik verilmesi ilkesi 
doğrultusunda çok sayıda düşünce dikkate alınabilir. 
 
Sanayileşmiş ülkeler tarafından alınacak güçlü ve cezalandırıcı tedbirlerin offshore finansal merkezler ile 
vergi cennetlerinin varlığını ortadan kaldırması mümkündür. OECD, vergi cennetlerinin ortaya 
çıkarılması için bir kitapçık hazırlamaktadır. Söz konusu kitapçıkta OECD, vergi cennetlerinde hem 
şeffaflığın hem de diğer vergi otoriteleriyle herhangi bir etkin bilgi alışverişinin olmadığını 
vurgulamaktadır. Kara para aklanması ve vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik ilk adım olarak vergi 
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cennetlerinin listesinin yayınlanması takip edilen bir yaklaşımdır. Çok sayıda mini ülke -hatta bazı mini 
olmayan ülkeler-, böyle bir yaklaşımdan ve vergi cenneti olarak damgalanmaktan şikayetçi olmaktadır. 
 
Ülkeler bilgisayar teknolojisi yoluyla vergi mükellefleri hakkındaki sınırsız bilgi değişimi konusunda 
anlaşabilirler. Karşılıklı vergi anlaşmalarının çoğu, vergi otoriteleri arasındaki bilgi değişimine yönelik 
önerileri içermektedir. Fakat, aşırı miktardaki bilgi ve dil farklılığı yüzünden birkaç küçük ülkenin 
sınırlarını aşması halinde bu durum cesaret kırıcı bir uygulama olabilir. 
 
Koruma fonlarının sıkı denetimi ve sık sık düzenlemeye tabi tutulmasına ağırlık verilebilir. Uluslararası 
finansal istikrarın sağlanması konusunda daha resmi koordinasyonu teşvik etmek için Nisan 1999’da 
kurulan Finansal İstikrar Forumu ile diğer forumlar, uluslararası finansal mimari reformu bağlamında bu 
konu tartışılmıştır. Bununla beraber şimdiye kadar koruma fonlarının vergi boyutuna çok az önem 
verilmiştir. 
 
Brüt bir vergi stopajının çok sayıdaki finansal türev ürünlere uygulanmasındaki zorluklar, ikâmet esasına 
dayalı olarak sınır ötesi finansal işlemlerin vergilendirilmesini de kapsayacak şekilde gelir vergisinin 
daha kapsamlı bir işleme tabi tutulmasını gerekli kılmaktadır. Gelirin geçici hesaplanması yoluyla 
yapılabilir ki burada toplam vergi yükümlülüğünü hesaplamadan önce bir türev ürünün her bir unsuru 
tanımlanmakta ve ayrı olarak işleme tabi tutulmaktadır. Bununla beraber, böyle bir yaklaşım 
uygulanabilirliği kanıtlamaz.  
 
Globalleşmenin vergi tahsilatı üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için çeşitli çok taraflı 
girişimlerde de bulunulmaktadır. OECD, hem ulusal, hem de global düzeyde vergi rekabetinin 
zararlarının nasıl ortaya konabileceği üzerine bir kitapçık hazırladı. Avrupa Birliği’ de vergi rekabetinin 
etkilerini tartışmakta ve birlik içerisinde vergilemenin neden olduğu sapmaları azaltmaya yardımcı olmak 
için ticaretin vergilendirilmesine yönelik bir kural koymak da dahil yeni yöntemler geliştirmeye 
çalışmaktadır. Daha uzak ve muhtemelen de ütopik bir olasılıkla, bazı vergilerin toplanması için bir 
uluslararası gelir sisteminin ya da çözümlerin geliştirilmesi ve koordinasyonuna yönelik bir dünya vergi 
teşkilatının kurulmasıdır  (Tanzi, 1995 & 1999).  
 
Sonuç 
 
Yukarıda bahsedilen mali boşluklar dışında gelecekte karşılaşılabilecek benzeri mali boşluklar dikkate 
alındığında, özellikle yüksek vergi oranına sahip ülkelerin vergi gelirlerinde ne gibi bir azalış 
olabileceğine hazırlıklı olmaları öğütlenmelidir. Ülkeler ayrıca globalleşmenin olumsuz etkilerinin neler 
olduğu üzerinde düşünmeye başlamalılar ve vergilerin tahsil yöntemlerindeki olumlu değişmelere katkı 
sağlamak için yeni teknolojiler geliştirilebilir. Bilgisayarlar, vergi yönetiminde büyük kolaylıklar 
sağlamaktadır.  
 
Vergi yöneticileri ve karar alıcılar, vergilerin konulduğu ve tahsil edildiği yolları değiştirecek güçlüklerle 
karşı karşıya kalacaklardır. Bu güçlüklere vergi yöneticileri ile karar alıcıların verecekleri yanıt, 
kendilerini yeni kaynaklara yönelmeye ve hayali çözümler bulmaya zorlayacaktır. Ayrıca, yukarıda 
tanımlanan problemlerden daha az etkilenecek [mobil olmayan üretim faktörleri ve kaynaklar üzerinden 
alınan vergiler gibi ...] vergilere ve yeni vergi teknolojilerinin geliştirilmesine bel bağlama ihtiyacı 
duyacaklardır. Sorunun kendi başına hallolacağını varsaymamak akıllıca bir davranış olacaktır. 
Gelecekteki vergi sistemlerinin farklı bir yapıya ve muhtemelen de bugünkülerden daha düşük bir vergi 
oranına sahip olacağı düşünülebilir. Ancak, söz konusu farklı yapının nasıl olacağı ve vergi yükünün ne 
kadar daha düşük olacağı görülmeye değer.  
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