
 1

Vergi Dünyasõ, sayõ: 173, Şubat 2003, ss. 127-144 
 

AVRUPA BİRLİĞİNİN VERGİLEME YETKİSİ ÜZERİNE BİR NOT* 
 
Frans Vanistendael** 
Çeviren: Savaş Çevik*** 

 
1.Giriş 

Bu çalõşma, Avrupa Birliğine yeni üye devletler katõlmasõyla uyumlaştõrõlmasõ zorunlu olan 
Avrupa Birliği Anlaşmalarõnda değişiklik yapõlmasõ ile ilgili hükümetler arasõ bir konferans düzenleyen 
Avrupa Konvansiyonuna arz edilecek bir hatõrlatõcõ nottur. Ve iki soruna işaret etmektedir: 
1) Tam bir ekonomik ve parasal birliği sağlamak ve Birliğin tamamõnda serbest ve hakça rekabete sahip 
bir Tek Pazara ulaşmak için, AB hangi vergileme yetkilerine ihtiyaç duymaktadõr? 
2) AB bütçesini finanse etmenin yeni ve alternatif yollarõ nelerdir? 

Bu yazõda, AB�nin yetkisindeki vergi düzenlemeleri ile, sanayileşmiş ülkelerin gelişmiş ulusal 
vergi sistemlerinin fonksiyonlarõ mukayese edilmektedir. Ve sonuçta ulusal bir vergi sisteminin yapõ ve 
amacõ ile AB �sisteminin� tamamen farklõ olduğu yargõsõna ulaşõlmaktadõr. 

Daha sonra, AB anlaşmalarõ ile emredilen ekonomik amaçlara ulaşmak için, AB�nin zorunlu 
olarak bir vergileme yetkisine sahip olup olmayacağõ sorunu analiz edilmekte ve AB�nin vergileme 
yetkisinin şu anda yeterli olmadõğõ, tam bir pazar bütünleşmesini başarmaya asla muktedir olamayacağõ 
sonucuna varmaktadõr. 

Sonra, böyle bir pazar bütünleşmesine ulaşmak açõsõndan AB için zorunlu olan ve anlaşmalarda 
bir araya getirilmesi gereken, asgari ve azami vergileme yetkisinin taslağõ çizilmektedir. Vergi 
konularõnda karar alma süreci problemine de işaret edilmekte ve asgari seviyede bir AB vergi mevzuatõ 
sağlamak açõsõndan zorunlu olan asgari değişiklikler önerilmektedir. 

Sonuçta, AB finansmanõ için geliştirilebilecek yeni ve alternatif bütçe kaynaklarõnõn temel 
prensipleri ana hatlarõyla ortaya konulmaktadõr. 
 
2. AB�nin Vergi Düzenlemeleriyle Ulusal Bir Vergi Sisteminin Karşõlaştõrõlmasõ 
2.1. AB üyesi devletlerin kamu maliyesinin genel özelliklerinin karşõlaştõrõlmasõ 

Birliğin vergi kurallarõnõn oluşturulmasõnõ, gelişmiş ulusal vergi sistemleriyle karşõlaştõrõrken 
bazõ temel düşüncelerin göz önünde bulundurulmasõ gerekir. 

Birçok ulusal anayasal sistemde, harcamalarõndan sorumlu olan devlet aynõ zamanda 
gelirlerindeki artõş için de siyasal olarak sorumludur. Bir başka deyimle, gelir artõşõyla harcamalar 
arasõnda siyasal ve ekonomik uygunluk söz konusudur. Daha düşük bir hükümet düzeyinde, (yerel 
yönetim ve belediye seviyesinde ve bölgesel seviyede bazõ federal devletlerde) harcanan gelirin bir kõsmõ 
diğer düzeylerdeki hükümetler tarafõndan aktarõlmõş veya transfer edilmiş olabilir. Öyle ki bir düzeydeki 
kamu idaresi diğerini sübvanse ediyordur. Fakat bir tek ülke içinde, bütçedeki harcamalarõnõ yöneten 
devlet aynõ zamanda vergilemenin de yöneticisidir ya da sonuçta vergileme üzerinde kesin kontrole 
sahiptir.  

AB aslõnda sadece bir vergi üzerinde, yani gümrük vergilerinde ve ayrõca tarõmsal vergiler 
üzerinde tam bir kontrole sahiptir. Her iki verginin de fonksiyonu öyle çok da gelir artõrmak ve AB�yi 
finanse etmek değil, ancak belki uluslararasõ ticareti ve Birlik içindeki tarõmsal faaliyetleri 
düzenlemektir. AB�nin fonlanmasõ büyük ölçüde, ortak KDV matrahõnõn bir yüzdesi olarak hesaplanan 
KDV gelirlerinin transferine dayanõr. KDV�nin matrah kurallarõ önemli ölçüde uyumlaştõrõlmõştõr ve 
hatta minimum oranlar AB tarafõndan belirlenmiştir. Yine de KDV artõşõnõn efektif miktarõ Birlik 
tarafõndan belirlenmez, ancak bireysel olarak üye devletlerce belirlenir. Üye devletler minimum oran 
dõşõndaki oranlarõ ve bütçe ihtiyaçlarõ gereğince tam bir egemenlik içinde vergi gelirlerinin karşõlõğõnõ 
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belirlemektedirler. KDV vergi matrahõnõn uyumlaştõrõlmasõ kesinlikle Birlik gelir artõrma amacõ ile ilgili 
değildir. 

Bir devlet bir vergi sistemi üzerinde kontrole sahip olduğunda genelde bu, vergi sistemi üzerinde 
yani vergi sisteminin tüm unsurlarõ üzerinde tam bir kontrol demektir ve belirli bir vergiden sağlanan 
gelir artõşõ gerçekte şu birkaç unsurun sonucudur: 1) Oran ve vergi oranlarõndaki tüm değişiklikler, 2) 
Vergi matrahõnõ belirleyen kurallar, ve 3) Uygulamaya dönük olarak vergi tarhõ ve tahsili üzerindeki 
idari ve usulle ilgili kurallar. Bununla birlikte, gelir miktarõ üzerinde kesin bir kontrole sahip olmak için 
vergi sisteminin tüm unsurlarõnõ kontrol etmek zorunlu da değildir. Gelir miktarõnõn kontrolüne ilişkin 
anahtar unsur oranlarõ kontrol edebilmektir. Sadece vergi oranõnõ belirleyerek belirli bir vergiyle gelir 
artõşõnõ kontrol eden devletlere ilişkin, ulusal vergiler üzerine kentsel yada yerel ek vergi yükleri 
konulmasõ ve AB üye devletlerinin temelde KDV oranlarõnõ tespit etmek suretiyle KDV gelirlerini 
belirlemesi gibi, bir çok örnek vardõr.  

Yine de hükümetler vergileri bir politika enstrümanõ olarak da kullanmak isterler (sağlõk 
gerekçeleriyle tütün ve alkol üzerindeki ve çevresel gerekçelerle petrol üzerindeki özel tüketim vergileri 
ve sosyal ve ekonomi politik amaçlarla kurumlar vergisi gibi). Politik bir araç olarak bir vergi 
üzerindeki kontrolü sürdürebilmek için sadece oranlar üzerinde değil, fakat aynõ zamanda matrah 
kurallarõ ve özel tercihli vergi rejimleri üzerinde de kontrolü sürdürmek çoğu durumda gereklidir. Bu 
amaç için, tarh ve tahsile ilişkin idari kurallarõn kontrol edilmesi daha az önemlidir. 

Avrupa bağlamõnda, açõktõr ki, harcamalarõn çoğu için siyasal sorumluluk üye devletlerin 
elindedir. Bu, esasõnda, Tek Pazar ve daha sonra da ekonomik ve parasal birlik içinde rekabeti 
gerçekleştirmek zorunda olan orijinal Avrupa anlaşmalarõnõn hükümlerinin bir sonucudur. Birliğin bir 
ordu beslemek, bir adalet ve sivil hizmetler sistemi kurmak sorumluluğu anlamõnda, savunma, adalet, 
kamu yönetimi, kamu sağlõğõ yada eğitimle ilgili olarak politik sorumluluklarõ yoktur.  Bütün bunlar 
büyük miktarda harcamayõ gerektiren politik alanlardõr. Fiilen AB�de harcamalarõn alabildiğine çoğu, 
yine hala siyasal hesap verme sorumluluğunun alabildiğine çoğunu yüklenen üye devletler düzeyinde 
yapõlõr. Bunun için, bir uygulama meselesi olduğu kadar bir ilke meselesi olarak da tamamen makul bir 
şekilde, vergileme yetkisinin çoğu (oranlarõn kontrolü, matrah ve uygulama kurallarõ) üye devletlerin 
elindedir. 
 
2.2. AB�de vergilemenin bazõ temel özellikleri 

Avrupa Birliği Anlaşmalarõ vergilemeyle ilgili çok fazla spesifik kural içermemesine rağmen, 
vergilemeyle ancak dolaylõ bir şekilde ekonomik ilişkiye sahip olabilecek, ekonomik ve parasal birlikle 
ve serbest ve hakça bir piyasa rekabet kurallarõna sahip bir Tek Pazarõn kurulmasõyla ilgili bir çok kural 
içermektedir.  
 
2.2.1. Spesifik vergi kurallarõ 

Anlaşmalarda özellikle vergilemeyi ele alan dört nokta göze çarpar: İkisi maddi vergi 
hükümleriyle ilgili, ve diğer ikisi Topluluk tali mevzuatõnõn nasõl yapõlacağõna ilişkin usul hükümleriyle 
ilgilidir.  
• Mallarõn serbest dolaşõmõna ilişkin olan 23-31. maddeler bütün gümrük, ihracat, ithalat vergilerini, 

eşdeğer etkiye sahip tüm vergileri ve tüm nicel sõnõrlamalarõ yasaklar. Bu maddeler aynõ zaman 
kamu ahlakõ, kamu düzeni, kamu güvenliği ve sağlõğõ ve kişilerin, hayvanlarõn ve bitkilerin hayatõna, 
ulusal, sanatsal yada tarihsel miras ve endüstriyel ve ticari varlõklara ilişkin bazõ ithalat ve ihracat 
kõsõtlamalarõna müsaade etmektedir. Bununla birlikte, mazur görülebilecek bu gibi kõsõtlamalar 
�keyfi ayrõmcõlõğa� neden olmamalõdõr (Md.30). 

• Madde 90 diğer ülkelerden gelen ürünler üzerine, dolaylõ yada dolaysõz bir şekilde benzer yerli 
ürünlerden daha fazla bir vergi yüküne neden olacak veya dolaylõ yada dolaysõz bir şekilde yabancõ 
ürünlere karşõ iç pazarõ koruyacak herhangi bir dahili vergi konulmasõnõ yasaklar. 93. madde dahili 
piyasanõn çalõşmasõnõ sağlayacak şekilde, bütün dolaylõ vergilerin (KDV ve özel tüketim vergileri) 
uyumlaştõrõlmasõ için özel bir yetki ihtiva eder. 

• 95 2. madde, vergi konularõnda Bakanlar Konseyi tarafõndan kaliteli çoğunluk karar alma kuralõna 
bir istisna getirmektedir. 
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• 293. madde üye devletlere, Topluluk içinde çifte vergilemeyi önlemeye yönelik olarak yapõlacak 
görüşmelere katõlma yükümlülüğü yükler. 

 
23. ve 90. maddelerdeki maddi kurallarla ilgili ilginç olan, oran yada matraha ilişkin herhangi 

bir hüküm içermemeleridir. Sadece Topluluk sõnõrlarõ içinde mallarõn serbestçe geçişini ve yabancõ 
ürünlere yerli ürünlerle aynõ vergi koşullarõnõ sağlamayõ amaçlar. Aynõ şey usul kurallarõna da 
uygulanõr.  

Federal devletlerdeki anayasalardan farklõ olarak AB Antlaşmasõ, Birliğe ne spesifik vergileri 
belirlemekle ilgili bir tam yetki, ne de oran ve matrah kurallarõna ilişkin bir kõsmi yetki verir. Ancak 
sadece İç Pazar bütünleşmesini sağlamak için zorunluysa, tüm vergilerle ilgili genel bir yetki 
vermektedir.  
 
2.2.2. Ulusal vergi sistemleri üzerine dolaysõz etkiye sahip vergi dõşõ kurallar 
 Üye devletlerin ulusal vergi sistemleri, gümrük vergilerin yasaklanmasõ, miktar sõnõrlamalarõ ve 
benzer etkiye sahip tedbirlerle ilgili maddeler, dört temel ekonomik özgürlükle ilgili madde ve rekabete 
devlet desteği ve yabancõ ürünlerin vergilenmesi ilgili maddeler gibi dolaysõz etkiye sahip bazõ 
maddelerin yorumu dolayõsõyla, Avrupa Adalet Divanõnõn (AAD) kararlarõndan oldukça etkilenmektedir.  
 Fark şu ki, AAD�nin içtihatlarõnõn aksine ulusal vergi sistemlerindeki birçok mahkeme, vergi 
dõşõ kurallarõ -özellikle ABD�de deki eyaletler arasõ ticaret anlaşmalarõ hükümleri yada eşitlik, yasallõk 
veya ödeme gücü anayasal ilkeleri gibi bir anayasal doğanõn genel kurallarõnõ- AAD�den çok daha õlõmlõ 
ve dikkatli bir şekilde yorumlar ve uygular. Bu farklõlõk için siyasal ve yasal zemin, elbette ki anayasal 
sistemlerde yüksek güç olan ve vergileme alanõnda da çok fazla yer tutan ulusal vergi sistemlerinin yasa 
koyuculuğundadõr. Halbuki AB�de yasama, gümrük alanlarõ ve KDV dõşõnda açõk bir şekilde yoktur. 
AAD ve Komisyonun, Avrupa entegrasyonunun ana motoru olduğu genel kabul görmüş bir husustur. 
Özellikle Avrupa yasamasõnõn gelir vergilemesi gibi ilerleme sağlayamadõğõ alanlarda Divan, yasama 
yoluyla mümkün olmayan pazar bütünleşmesine ulaşõlmasõ görüşüyle, çok aktif bir tutum alõr. Ancak 
böyle yapõlmakla AAD, zorunlu olarak �negatif uyumlaştõrma�ya, yani üye devletlere, amaçlarõ 
başarmak için ilerlemeleri gereken pozitif yönergelere işaret etmeksizin İç Pazarõn ihlalini oluşturan 
kurallarõ söylemeye sõnõrlanmõştõr. Mahkemenin gücü ve yasamanõn etkisi arasõndaki bu dengesizlik 
Avrupa gelir vergisinin temel karakteristiğidir.  
 
2.3. Ulusal vergi sistemleri ile Avrupa vergi düzeni arasõndaki karşõlaştõrmaya ilişkin ön 
değerlendirme 

Üye devletlerin vergileme yetkileri ile AB�nin vergileme gücü arasõndaki mevcut ilişkiye dair ön 
değerlendirme, kullanõlacak bu güç ve yetkilerin amaçlarõnõn tamamen farklõ olduğudur. Üye devletler 
hala AB�deki kamu harcamalarõnõn büyük çoğunluğundan ve sağlõk, eğitim, savunma, kamu yönetimi, 
adalet ve ekonomik ve sosyal politikalarõn ulusal boyutu gibi alanlardaki politikalardan sorumludur. 
Bunun için tamamen makul bir şekilde, sadece vergi oranlarõnõ kontrol ederek vergilemenin bütün 
hacmini belirleme gücünü değil aynõ zamanda, sosyal ve ekonomik politikanõn bir enstrümanõ olarak 
kullanõlabilen vergilemedeki müstakil matrah kurallarõnõ belirleme yetkisini de ellerinde tutarlar.   

AB�nin gücü, pazar bütünleşmesi alanõnda tartõşõlmazdõr. AB�nin temel gayesi, ekonomik ve 
parasal birliği sağlamak ve mallarõn, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest hareket edebildiği ve 
kurumlarõn özgürlüğe sahip olduğu, bütünleşmiş bir iç pazara ulaşmaktõr. Ek olarak, bu pazarda aktif 
girişimciler serbest ve hakça rekabet kurallarõnõ gözlemleyebilmelidir.  Bu oluşum açõk bir şekilde, 
AB�nin belirli gelir amaçlarõna yada üye devletlerde ulusal bir etkiye sahip belirli sosyal ve ekonomik 
politikalara ulaşmaya yönelik olarak, vergileme gücüne sahip olmamasõ gerektiği anlamõna gelir. Ancak 
bundan, AB�nin pazar bütünleşmesi ilkeleri ve serbest ve hakça rekabeti üye devletlerin ulusal vergi 
sistemlerine kabul ettirmek üzere, bir vergileme gücüne sahip olmasõ gerektiği anlamõ da çõkarõlabilir. 
 
3. AB, Vergilemede Ekonomik ve Parasal Birliğin ve Pazar Bütünleşmesinin İlkelerini Uygulamak 
İçin Uygun Yetkilere Sahip mi? 
3.1. Pazar bütünleşmesinin unsurlarõ 
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Pazar bütünleşmesi, ürünlerin serbest hareketi kadar, girişimlerin serbest kurulmasõ ve mallarõn, 
kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşõmõ ile ilgilidir. Bu da, ürünlerin, hizmetlerin, işçilerin 
ve sermayenin algõlanabilir herhangi bir sõnõrlama olmaksõzõn, Topluluk sõnõrlarõnda içeri ve dõşarõ her 
iki yönde de hareket edebilmesi ve üye devletlerin içindeki yerli ekonomik ajanlarla aynõ şartlar altõnda 
rekabet edebilmesi anlamõna gelir. Aynõ zamanda, girişimlerin yine algõlanõr herhangi bir sõnõrlamaya 
maruz kalmaksõzõn diğer üye devletlerde de serbestçe kurulabilmeleri ve herhangi bir sapma olmaksõzõn 
serbest ve hakça rekabet şartlarõ altõnda girişimlerin bir diğeriyle rekabet ediyor olmasõ demektir. Üye 
devletlerin ulusal vergi sistemleri, pazar bütünleşmesinin işte bu zorunluluklarõna kendilerini 
uyarlamalõdõrlar.  

AAD içtihatlarõnõn ve tali vergi mevzuatõnõn analizi gösterir ki; AB pazar bütünleşmesini birçok 
yönden uygulamak için yeterli hukuki yetkiye sahip olabilir, ancak objektif olarak bunlarõ yapabilmek 
için yeterli yasama gücüne sahip değildir. 
 
3.1.1. Mallarõn serbest dolaşõmõ 

Mallarõn serbest dolaşõmõ ve gümrük vergilerinin yasaklanmasõ ya da sõnõrlardaki diğer 
kõsõtlamalarla ilgili olarak AAD  -sõnõrda herhangi bir vergi alõnmasõnõn men edilmesi ve mallarõn sõnõr 
aşõrõ dolaşõmõ üzerine hemen neredeyse diğer tüm kõsõtlamalar çerçevesinde- Birlik Antlaşmasõndaki 
hükümler temelinde böyle bir özgürlüğün katõ bir şekilde uygulanmasõnõ zorlamaktadõr. Sõnõrdaki 
neredeyse tüm kõsõtlamalar, Yasa açõsõndan gerçekten yasaklanmaktadõr ve bunun için ikincil mevzuata 
da çok az ihtiyaç vardõr. Henüz, özellikle üçüncü ülkelerle ilişkilerde ise, Avrupa gümrük mevzuatõ 
büyük ölçüde varlõğõnõ devam ettirmektedir. 

Mallarõn serbest dolaşõmõyla ilgili olarak, sõnõrda alõnan dahili vergilerin durumu da daha az 
belirgindir. Antlaşma AAD�nin yabancõ ve yerli ürünler arasõndaki vergi yükünü eşitlemesine olanak 
sağlamaktadõr ancak Divanõn sõnõrda dahili vergilerin toplanmasõnõ ortadan kaldõrmasõna izin 
vermemektedir. Böyle bir işlem yasamaya müdahale etmeyi gerektirir. KDV alanõnda sõnõr kontrolleri 
ortadan kaldõrõlmõştõr ve çok sayõda ve değişik formda olan KDV yönergelerine ilişkin kapsamlõ bir tali 
mevzuatõn olmasõ nedeniyle, makul derecede bir pazar bütünleşmesi ve vergilemede karşõlaştõrõlabilirlik 
söz konusudur. Bizzat Divan kararlarõ bu derece bir pazar bütünleşmesini başarmak için tamamen 
yetersiz kalacaktõ. Yine de 1993�den beri mallarõn ve hizmetlerin sõnõr-aşõrõ dolaşõmõyla ilgili olarak, 
daha çok oybirliği kuralõndan dolayõ, az bir ilerleme sağlanmõştõr. Özel tüketim vergileri için, bilindiği 
gibi varolan antlaşma hükümleri, Adalet Divanõnõn ekonomik bütünleşmeyi sağlama çabalarõ açõsõndan 
yetersiz kalmõş ve mevzuattaki gelişme asgari düzeyde olmuştur. Ve bu, bir Tek Pazarda tahammül 
edilemeyecek birşey olan, vergi seviyelerinde önemli farklõlõklar ve ticarette sapmalar hatta büyük 
miktarlarda illegal ticaret problemi ve özel tüketim vergilerinde vergi kaçõrma problemleriyle 
sonuçlanmõştõr.  
 
3.1.2. Dört temel özgürlük 
 İşçilerin, sermayenin ve girişimin serbest dolaşõmõyla ilgili olarak, pazar bütünleşmesinin temel 
enstrümanõ, şimdiye dek, ülkeler arasõnda temettü ve birleşmelerle ilgili 1990�daki iki direktife ek 
olarak, Adalet Divanõ tarafõndan yapõlan dört temel özgürlükle ilgili içtihatlar olmuştur. Bilgi 
paylaşõmõyla ilgili eski bir direktif (1977) pazar bütünleşmesi üzerine çok az bir etkiye sahip olmuştur 
ve transfer fiyatlamasõyla ilgili tahkim sözleşmesi (1990) on yõldan fazla bir dönemdir varlõğõnõ 
korumaktadõr. Problem, esasõnda bireysel ve kurumsal gelir vergisi alanõndan kaynaklanmaktadõr. 
Adalet Divanõnõn içtihatlarõ açõsõndan sorun, Divanõnõn �negatif uyumlaştõrma�ya sõnõrlanmasõ ve ancak 
bir yasamanõn dikkate alabileceği pazar bütünleşmesine yönelik bir vergi politikasõyla ilgili pozitif 
değerlendirmeleri göz önüne alamamasõdõr. Sonuç, AB üye ülkeleri için egemen bir prensip olarak 
gelişen negatif uyumlaştõrma yoluyla kademeli olarak pazar bütünleşmesidir. Soruna ilişkin böyle bir 
açõklamanõn temel nedeni AB�nin vergileme konularõnda yasama yapmasõnõn pratik imkansõzlõğõdõr. 
Ülkeler arasõ Temettü Direktifi ve Birleşme Direktifi için, Komisyonun teklif etmesiyle Bakanlar 
Konseyinin karar almasõ arasõnda yirmi yõldan daha uzun bir zaman almõştõr. Birkaç taslak direktif (faiz 
ve telif haklarõ, sõnõr aşõrõ kayõplar) ise on yõldan daha fazla bir zamandõr halen belirsizlik içinde 
beklemektedir.  
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3.1.3. Devlet yardõmlarõ ve serbest ve hakça piyasa rekabeti 
Serbest ve hakça bir piyasa rekabeti ile ilgili olarak Komisyon, devlet yardõmlarõyla ilgili 

Antlaşmanõn 87. maddesini işletmektedir. Bu hüküm Tek Pazarda rekabeti bozduğu yada bozma tehdidi 
taşõdõğõ taktirde vergi teşviklerini yasaklar. Bu hüküm serbest ve hakça rekabeti uygulamak açõsõndan 
vergileme alanõnda sõnõrlõ olarak kullanõlmõştõr. Teoride bu hükmün Komisyon ve Adalet Divanõ 
aracõlõğõyla uygulanmasõ gerekir. Uygulamada ise Komisyon için tarafsõz bir pozisyonu sürdürmek 
çoğunlukla zordur. Devlet yardõmlarõ ve vergi teşvikleri alanõnda bazen, vergi sübvansiyonlarõnõ da 
içeren belirli sübvansiyon şekillerinin devam etmesi hususunda üye devletlerden büyük bir baskõ vardõr. 
Ayrõca, vergi sisteminin temel kurallarõ ve temel oranla ilgili değil de, Komisyonun sadece spesifik vergi 
tedbir veya vergi rejimleriyle ilgili olarak hareket etmesine izin verdiğinden bu hükmün alanõ da çok 
sõnõrlõdõr. 
 
3.1.4. Piyasanõn bütünleşmesi konusunda  vergileme önlemlerinin eksikliği 
 Üzerinde ne Avrupa Birliği yasamasõnõn ne de Adalet Divanõnõn herhangi bir hakimiyete sahip 
olmadõğõ iki husus vardõr: Yapõsal vergi kurallarõ ve çeşitli vergi sistemlerinin oranlarõ. 23 Ekim 
2001�de yayõnlanan bir Komisyon raporunda AB�de şirketler arasõnda efektif vergi yüklerinin önemli 
derecede farklõ olduğu ve bu eşitsizliğin temel etkeninin nominal kurumlar gelir vergisi oranõ olduğu 
açõk bir şekilde ifade edilmektedir. Bu, kesinlikle üye devletlerin vergilemenin hacmi üzerinde kontrol 
için ihtiyaç duyduklarõ bir araçtõr. Diğer yandan, bir üye devlette karlar üzerindeki efektif ortalama 
vergi yükü bir diğerinden 3,5 kez daha yüksek olduğu sürece Tek Pazardaki kurumlar arasõndaki 
rekabet şartlarõ aynõ olmaktan da çok uzak olacaktõr. Adalet Divanõ yasadaki temel özgürlüklere ters 
olmayacak şekilde oranlardaki sõnõrsõz farklõlõğõ kabul etmiş görünürken, vergi oranlarõnõ belirlemekle 
ilgili egemenlik Bakanlar Konseyinin olduğu kadar Komisyonun görüşünce de mutlaktõr. Sonuç olarak, 
Tek Pazarda adil ve serbest rekabetin bu yönünü takip etmek için yasada enstrüman yoktur. 
 
3.2. Ekonomik ve parasal birliğin şartlarõ 

Birçok ulusal vergi sisteminde, vergi sisteminin temel kurallarõ ve temel oranda aşõrõ farklõlõklar 
gibi serbest ve hakça rekabetin bu yönleri ekonomik ve parasal bir birlik için zorunluluklar olarak 
değerlendirilmektedir. Teşebbüsler de, vergi sisteminin temel kurallarõndaki farklõlõklardan kaynaklanan 
herhangi bir haksõz rekabet haricinde, aynõ vergi kural ve oranlarõna konudur.  

Kanada, ABD gibi federal yapõya sahip ülkelerde, aynõ ekonomik ve parasal birlik içinde 
girişimler arasõndaki efektif vergi yükünde muazzam farklõlõklar vardõr ancak AB�deki asõl farklõlõklarla 
karşõlaştõrõldõğõnda bu hiçbir şeydir. AB bu farklõlõklara karşõ bir tutum üstlenmediği zaman, Kõbrõs, 
Malta yada Baltõk devletleri gibi yeni üye devletler Birliğe kabul edileceğinde bu durum daha da endişe 
yaratacaktõr. Letonya ve Litvanya kurumsal gelir vergisi oranlarõnõ, 15 üye ülkenin 12�sinin kurumlar 
vergisi oranõnõn yarõsõ yada yarõsõndan daha az olacak bir orana, yüzde 15�e düşürmeye hazõrlanõyorken, 
Estonya şu anda dağõtõlmayan karlar üzerinden herhangi bir kurumlar vergisi almamaktadõr. 

Yukarda açõklandõğõ gibi, meselenin mali vaziyetinin, Birliğin de tartõşmasõz temel amaçlarõ olan 
bir ekonomik ve parasal birlik ve Tek Pazarda serbest ve hakça rekabet amaçlarõyla hiçbir şekilde 
birbiriyle bağdaşmadõğõ apaçõk ortada olmasõna rağmen, AB bu problemi çözmek için mevzuat ve yargõ 
kararlarõ yönünden uygun hukuki araçlara sahip bulunmamaktadõr. 

 
3.3. Ön değerlendirme ve sonuç 

Yukarda yapõlan analizin bir ön değerlendirmesini yapacak olursak, AB aşağõdaki hususlarla ilgili 
olarak AAD�de uygun hukuki araca sahiptir: 
• mallarõn serbest dolaşõmõnõ sağlamak 
• temel ekonomik özgürlükler 
• yabancõ ürünlerle yerli ürünler arasõnda ayrõmcõlõğõn olmamasõ, ve 
• rekabeti bozacak şekilde vergi teşviklerinin yasaklanmasõ. 
Ayrõca, KDV�de çõkarõlan mevzuat yavaşlamakla birlikte, gümrük vergisi ve KDV alanlarõnda mevzuat 
yeterlidir. Yine de tali mevzuatõn az olduğu gelir verisi ve özel tüketim vergisi gibi vergi alanlarõnda 
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mahkeme kararlarõ sadece, üye ülkelerin ulusal vergi sistemlerinde Avrupa pazar bütünleşmesi ilkelerine 
gereğinden çok önem veren �negatif uyumlaştõrma� etkisine sahiptir. 

Bir yandan vergilemenin efektif yükündeki büyük eşitsizlerden kaynaklanan, diğer yandan bir 
ekonomik ve parasal birlik için üye ülkeler vergi sistemlerinin birbirine yakõnlaşmasõ açõsõndan asgari 
şartlarõnõ oluşturma zaruretinden dolayõ, serbest ve hakça rekabetten sapmalarõn ortadan kaldõrõlmasõ 
sorununa gelince; Birlik farklõ üye ülkelerde bir diğeri ile rekabet eden şirketler için vergilemede 
herkesin oyunu kurallarõna göre oynayabileceği bir rekabet alanõna ve adil rekabete ulaşmak için 
herhangi bir yasal enstrümana sahip değildir. 

Bu yüzden şöyle bir ön değerlendirme yapõlabilir; AB�nin vergilemeyle ilgili yasama gücü, 
pazar bütünleşmesi koşullarõna ve girişimler arasõnda serbest ve hakça rekabete ulaşmak ve işleyen bir 
ekonomik ve parasal birlikte gerekli asgari vergi bütünleşmesini sağlamak açõsõndan zorunludur ve bu 
zorunluluğu derecesinde de artõrõlmalõdõr.  
 
4. Bir Ekonomik ve Parasal Birlikte Pazar Bütünleşmesini, Serbest ve Hakça Rekabeti ve Asgari 
Vergi Yakõnlaşmasõnõ Sağlamak İçin Asgari Öneriler 
4.1. Avrupa vergileme yetkisiyle başarõlabilecek amaçlar 
 AB�ye verilecek ek vergileme yetkisinin temel amacõ, bir ekonomik ve parasal birlik için temel 
vergi koşullarõnõ kurmak ve serbest ve hakça rekabet şartlarõ altõnda çok devletli bir Tek Pazarda çalõşan 
teşebbüsler için tam bir piyasa bütünleşmesini sağlamaktõr. Bu amaçlara ulaşmak için AB�nin, birçok 
vergide oran ve matrah kurallarõ, spesifik vergi rejimleri ve idare, tarh ve prosedür kurallarõ üzerinde 
tam bir vergileme yetkisine sahip olmasõna gerek yoktur. Sadece, teşebbüslerin Tek Pazarda vergi 
sapmalarõ olmaksõzõn, adil ve serbest bir şekilde rekabet edebileceği bir ekonomik ve parasal birlikte, 
vergi koyma yetkilerini uygulamakta serbest olan üye devletler içinde asgari koşullarõ belirleyecek bir 
yetkiye ihtiyaç vardõr. AB�nin vergileme yetkisine ilişkin sõnõrlamalar antlaşma metinlerinde açõkça 
anlatõlmalõdõr.    
 
4.2. Bu amaçlara ulaşmak için gerekli asgari koşullar: Vergi rekabetinin asgari koşullarõnõn 
eşitlenmesi  
 Bu amaçlarõn ilk sonucu, AB�ye ekonomik-parasal birliğin ve serbest ve hakça tek pazarõn 
işlemesinde hõzlõ bir etkiye sahip olacak vergilerle sõnõrlõ ek vergileme yetkisi vermek olacaktõr. Dolaylõ 
vergilemeyle ilgili olarak, aşağõdaki vergiler böyle bir direkt etkiye sahiptir: KDV, alkol, tütün ve 
mineral yağ gibi temel ürünler üzerindeki özel tüketim vergisi, eko-vergiler, sõnõr-aşõrõ taşõma ve finansal 
işlemlerden alõnan dolaylõ vergiler ve şirketlere sermaye katõlõmõndan alõnan vergiler. Dolaysõz vergiler 
alanõnda ise şu vergiler böyle bir etkiye sahiptir: Kurumlar vergisi, kurumlar vergisine konu olmayan 
kurumsal yatõrõmcõlar üzerindeki gelir vergisi ve mobil yatõrõm gelirleri ve emeklilik gelirleri ve 
katõlõmlarõ üzerinden alõnan sõnõrlõ sayõda bireysel gelir vergisi. AB�nin yetkisi, ortak Avrupa 
kurallarõndan dolaylõ kaçõnmayõ önlemek için, yukarda anõlan dolaylõ ve dolaysõz eşdeğer tüm vergileri 
de içermelidir.  
 İkinci sonuç, bütün unsurlarõ belirlenmeyen yukarda bahsedilen tüm vergilerde vergi AB�nin 
yetkisinden doğmalõdõr. Sadece belirli unsurlarõ belirli her bir vergi için tam vergi sorumluluğu da 
AB�nin yetkisinde olmalõdõr.  
 Vergi yükünü belirlemenin önemli unsurlarõ yani nominal oran ve oran kararlaştõrma yetkesi, 
mevcut KDV oran sistemine çok fazla benzeyen bir şekilde, AB tarafõndan belirlenen minimum oran 
dõşõnda, üye ülkelerde kalmalõdõr. ABD ve Kanada gibi geniş ekonomik ve parasal birliklerdeki gibi, 
devletler kendi vergi oranlarõnõ belirlemekte özgür olmalõdõr. AB�de oranlardaki farklõlõk ABD ve 
Kanada�dan daha büyük olabilecektir. Çünkü AB�de bir federal kurumlar vergisi ortak oranõ 
olmayacaktõr. Sadece üye devletlerin uygulamasõna müsaade edilecek asgari sõnõrõ ve aynõ zamanda yerli 
şirketleri desteklemelerine veya yabancõ yatõrõmcõlarla rekabet etmelerine izin verilmeyecek sõnõrõ 
gösteren bir minimum oran olacaktõr. Bu minimum oran, üye devletlerin ortalama vergi oranlarõnõ yeteri 
kadar düşürmelerine olanak sağlamak için, yeter derecede düşük bir seviyede olmalõdõr. Bu sözgelimi 
yüzde 15 yada 20�lik bir oran olabilir. 
 Mutlak bir minimum oran belirlemek yerine, bir üye devlet tarafõndan uygulanan en düşük oran 
ile üye devletlerce uygulanan ortalama vergi oranõ arasõndaki maksimum farkõ belirlemek de mümkün 
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olabilir. Sözgelimi, bir üye ülke tarafõndan uygulanan en düşük oran, diğer üye ülkelerin uyguladõğõ 
ortalama verginin 2/3 veya ½�sinden daha düşük olmamalõdõr. Bu, kurumlar vergisi oranõnda ½ veya 
1/3�lük bir fark olacaktõr ki örneğin halen var olan genel KDV oranõna (1/1,66) görece ve ABD ve 
Kanada�da var olan kurumlar vergisinden çok daha büyük bir farktõr. İkinci formülün avantajõ daha 
esnek olmasõ ve üye devletler açõsõndan daha çok ölçülü davranmaya olanak sağlamasõ, üye devletler 
arasõnda vergi rekabetini mutlak manada sõnõrlamamasõdõr. Asgari izin verilebilir vergi oranõ, diğer 
devletlerdeki vergi oranlarõnõn hareketine yani, keyfi bir şekilde yasalarla belirlenmiş sõnõrlara değil üye 
devletler arasõnda vergi rekabetinin baskõsõna bağlõdõr.  
 Matrah kurallarõ, vergi muhasebesi, envanter, amortisman, indirilebilir yedek ve giderler, zarar 
nakli vb. ile ilgili olarak göz önüne alõnmasõ gereken iki husus vardõr. İlk olarak; oranlar için uygulanan 
benzer limitler, bir üye devletin herhangi bir kurumlar vergisi mükellefine olanak sağlayacağõ vergi 
avantajlarõnõ göstermek üzere, matrah kurallarõ yani asgari amortisman kurallarõ, indirilebilir yedekler 
ve giderler ve zarar nakli vb. için de yapõlmalõdõr. Bu gibi limitlerin belirlenmesi öyle çok zor da 
olmayacaktõr. Çünkü üye ülkelerde matrah kurallarõnõn çoğu tamamen benzerdir. Herhangi bir kural 
kategorisinde, gerçekten ana topluluk ile aynõ düzeye getirilmesi gereken aşõrõlõkla (sözgelimi 
amortismanlarla yada indirilebilir yedeklerle ilgili) sivrilen sadece bir ya da iki ülke vardõr. Üye ülkeler, 
AB tarafõndan konulan belli sõnõrlar dahilinde kendi matrah kurallarõnõ belirlemekte özgür olmalõdõr. Üye 
devletlerin büyük bir çoğunluğunun, kendi vergi kurallarõnõ bu asgari standartlara uydurmakta problemi 
yoktur. 
 
4.3. Avrupa çapõnda faaliyet gösteren firmalar için ortak kurallar oluşturma gereksinimi 

Üye devletlere önemli ölçüde bir takdir yetkisi bõrakan, asgari rekabet standartlarõnõ eşitleme 
yetkisinin kõsmen transferine ilişkin böyle bir yaklaşõm, aslõnda Avrupa çapõnda faaliyet gösteren 
şirketler için çözülmemiş önemli bir problem bõrakacaktõr. Zira bu şirketler Avrupa çapõnda faaliyet 
gösterdiklerinde, sadece ulusal kurallarla karşõ karşõya olan ulusal düzeyde faaliyet gösteren şirketlerle 
karşõlaştõrõldõklarõnda, muazzam bir kural çeşitliliği dolayõsõyla dezavantajlõdõr. Bu pazar 
bütünleşmesinin diğer bir yönüdür. Muhtelif üye devletin vergi kurallarõndaki çeşitlilik çok önemli 
olmadõğõ zaman bile, farklõ prosedür gerektiren farklõ kurallar hala vardõr ve bu da Avrupa ölçeğinde iş 
yapmayõ güçleştirmektedir. Bunlar, üye devletler arasõnda vergi muhasebesi kurallarõnda ya da KDV�de 
Topluluk içi işlemler için idari ve usul kurallarõnda farklõlõklarõdõr. Söz konusu problemi çözmek için tek 
bir yol vardõr o da, sõnõr aşõrõ faaliyetlerle ilgili bu işletmeler için ulusal kurallardan ayrõ, Avrupa 
çerçevesinde ortak kurallar oluşturmak üzere AB�ye yetki vermek. Tek Pazar amacõ, Avrupa çapõnda 
faaliyet gösteren işletmelerin, oranlarla değil fakat matrah kurallarõyla ilgili bir tek Avrupa vergi 
bölgesinde işlem yapabilmelerini gerektirir. Bu, AB�nin Avrupa�da sõnõr aşõrõ büyük iş yapan girişimler 
için böyle ortak matrah kurallarõ oluşturma yetkisi elde edeceği anlamõna gelir. Önemli sõnõr aşõrõ 
faaliyetlerle uğraşmayan girişimler için böyle ortak bir tabanda vergi oranlarõnõn, tarhõn, vergi 
toplamanõn ve prosedürün belirlenmesi hala üye devletlerde bõrakõlabilecektir. Böyle bir yaklaşõm, bir 
Tek Pazar içinde faaliyet gösteren işletmeler açõsõndan, kurumlar vergisinde zorunlu olduğu kadar aynõ 
zamanda KDV�de ve topluluk içi işlemler üzerinden alõnan özel tüketim vergisinde de zorunludur.  
 
4.4. Ortak bir vergi matrahõnõn kaçõnõlmaz sonucu: Tahsis kurallarõ  

Böyle ortak bir Avrupa vergi matrahõ tesis edildiği ve üye devletler bu ortak matrah üzerinde 
kendi vergi oranlarõnõ belirleme haklarõnõ muhafaza ettikleri zaman, üye devletler arasõnda bu vergi 
matrahõnõn nasõl dağõtõlacağõna ilişkin kurallarõ belirlemek gerekecektir. Bir başka deyimle AB, tek tek 
üye devletlere ortak Avrupa vergi matrahõnõn tahsisine ilişkin objektif kriter belirleme yetkisi elde etmeli. 
Üye devletler ortak matrah üzerinde oran belirleme gücünü muhafaza etmek istedikleri zaman, böyle bir 
tahsis kaçõnõlmazdõr. Ortak matrah tek bir Avrupa vergi oranõna konu olacak ve bu verginin geliri 
bundan böyle üye devletlerde kalmayacak ancak AB için gerçek bir gelir kaynağõ olacaksa, objektif 
kriter temelinde böyle bir tahsis gerekli olmayacaktõr. Bir Avrupa kurumlar vergisi ya da Topluluk içi 
işlemlerden alõnan KDV, AB�nin finansmanõnda yeni bir kaynak olarak kullanõldõğõ taktirde bu ikinci 
çözüm uygulanacaktõr. 
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Bunun gibi tahsis kuralõ örnekleri, net varlõk değeri, istihdam ve muamele hacmi gibi objektif 
kriterler kullanan ABD ve Kanada gibi diğer vergileme alanlarõnda bulunmaktadõr. Yalnõz AB�ye 
uyacak karma bir kriter bulmak gereklidir. 
 
4.5. Bilgi alõşverişiyle ilgili yetki 

Topluluk içi ekonomik faaliyetlerin hacmi, üye devlet sayõsõndaki artõşla yerli ekonomik 
faaliyetlerin hacmi kadar önemli hale geldiğinden, büyük ve etkin bir bilgi alõşverişi üye ülkelerin ulusal 
vergi sistemlerini çalõştõrmak için hayati bir hale gelmiştir. Bu, topluluk içi işlemler için KDV�de her 
gün görülmektedir, ama aynõ zamanda gelecekte Avrupa çapõnda faaliyet gösteren ekonomik aktörler 
için bir ortak vergi matrahõ oluşturulduğunda bireyler için faiz gelirinin vergilendirilmesinde de açõğa 
çõkacaktõr. Bilgi değişimindeki eksiklikler büyük miktarda hileli işlemlere ve üye devletlerin gelir 
kayõplarõna neden olacaktõr.  
 Bilgi alõşverişiyle ilgili mevcut direktif (1977) yetersizdir. Çünkü söz konusu direktif bilgi 
değişimini, talep üzerine değil de vergi idarelerinin kaygõlarõ ile otomatik olarak bilgi transfer 
edilmesiyle vergi uyumunu çoğaltmanõn bir aracõ olarak değil, vergi hilelerinin bireysel örnekleriyle 
mücadele etme enstrümanõ olarak görmektedir. Avrupa düzeyinde böyle bir bilgi alõşverişi olmaksõzõn 
üye devletler gittikçe ulusal vergi kurallarõnõ uygulama etkilerini kaybedeceklerdir.  Mükellefler 
hakkõnda otomatik ve büyük bir bilgi değişimi, mevcut direktiften tamamen farklõ bir yolla organize 
olmayõ gerektirir. Böylece, esas olarak, bu yazõda anõlan tüm vergiler için tüm sõnõr aşõrõ faaliyetler 
hakkõnda, tamamen güvenilir ve otomatik bir Avrupa bilgi değişim sistemi kurmak üzere etkin bir 
mevzuat sağlamak üzere yasa, AB�ye gerekli yetkiyi verecek şekilde değiştirilmelidir. 
 
5. Oylama Prosedürü: Avrupa Vergi Mevzuatõnõ Yapan Kurallarõ Değiştirme  
5.1. Avrupa vergi mevzuatõ kroniği  
 Tek pazarda ekonomik ve parasal birliğe ve serbest ve hakça rekabete ulaşma yönündeki 
yukarõdaki asgari öneriler ile, bu önerileri gerçekleştirmekte çok azimli görünen Avrupa vergi 
mevzuatõnda şimdiye kadar başarõlmõş olanlarõ karşõlaştõrõrsak; gerçekten, kurumlar vergisinde ilk 
direktif taslağõ ile onun Bakanlar Konseyinde kabul edilmesi arasõnda ortalama bir çeyrek yüzyõl 
geçmesi dikkat çekicidir. Şimdiye kadar ülkeler arasõ temettü ve şirket birleşmeleri hakkõnda, o da 
1990�da sadece iki direktif onaylanmõştõr. KDV�de, 1967�deki ilk ve ikinci direktif, 1977 altõncõ direktif, 
1993�de sõnõr kontrollerinin kaldõrõlmasõ, 2002�de yapõlan bir dizi direktifle sağlanan gelişmelerle durum 
biraz daha iyileşmiştir. Bununla birlikte, temel KDV reformuna Birlik sadece altõ üyeye sahip olduğu 
zaman karar verilmiş olduğunu hatõrlayalõm. Özel tüketim vergilerinde ise pazar bütünleşmesi ile ilgili 
etkin bir direktif olarak nitelendirebileceğimiz bir durumdan hala çok uzağõz. Bu konudaki sorumluluk 
kesinlikle sayõsõz reform teklifi önermiş olan Komisyonda değildir. İlerlemenin bu derece yavaş ve 
küçük olmasõnda tek sebep, tüm vergi direktiflerinin  üye devletlerin tümünün rõzasõna dayalõ olarak 
oybirliğini gerektirmesidir. 
 
5.2. Oybirliği kuralõ, sübzidiarite ve mali egemenlik 
 Vergi meselelerinde oybirliği kuralõ, sübzidiarite prensibi ile birlikte mali egemenlik temeli 
üzerinde savunulmaktadõr. Bununla birlikte vergilemede sõnõrsõz egemenlik prensibi, ekonomik ve 
parasal birlik ve serbest ve hakça rekabete sahip bir Tek Pazar ideali ile haddi zatõnda bağdaşmaz. 
Ekonomik ve parasal birlik sadece tek tek üye devletlerin her birinin rõzasõnõ değil, ekonomik 
politikalarõn koordinasyonunu da gerektirir. Bir ekonomik ve parasal birlik için conditio sine qua non*, 
bazõ hususlarda üye devletlerin, bir tek üye devlet bile olsa reddedebilecekleri ortak politikalarõ izlemeye 
zorlanmasõ gerektiğidir. 
 Serbest ve hakça rekabete sahip Tek Pazar ayrõca, vergilemeyle ilgili rekabet şartlarõnõn bir üye 
devletten diğerine tümüyle farklõ olamayacağõ bir hali de gerektirir. Yani bir ekonomik ve parasal birlik 
halinde entegre olmuş bir pazarda üye devletlerin kendi vergi sistemleri ile yapabilecekleriyle ilgili belirli 
kõsõtlar vardõr. Tam bir mali egemenlik hedefleyen bir üye devlet, bazõ hususlarda tam mali egemenlik ile 
ekonomik ve parasal birlik arasõnda bir seçim yapmaya mecburdur. Dünyadaki diğer tüm ekonomik ve 
                                                        
* Latince: olmazsa olmaz şart (ÇN) 
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parasal birlikler, üyelerinin vergileme alanõnda yapabileceklerine dair bazõ sõnõrlar koyan bir takõm karar 
alma mekanizmalarõna sahiptir. Avrupa ekonomik ve parasal birliğinin, üyelerinin tam mali 
egemenliğini koruyan farklõ bir modele sahip olduğunu düşünmek bir yanõlsama olacaktõr. 
 
5.3. Sübzidiarite 

Sübzidiarite ilkesi aslõnda, üye devletler içinde vergi konularõnda tam karar alma yetkisini 
devam ettirmenin haklõ bir gerekçesi de değildir. Bu ilke, kararlarõn nüfusun tercihlerini daha iyi 
yansõtacağõndan, daha alt yönetim düzeylerinde karar almanõn daha iyi olacağõ fikrine dayanmaktadõr. 
Yani kararlar daha demokratik bir şekilde alõnacaktõr. Buna rağmen, bugün uygulandõğõ gibi Konsey�de 
oybirliği kuralõ, sübzidiarite ilkesinin bu zõmni amaçlarõnõ gerçekleştirmez. Spesifik bir vergi önleminin 
uygulanmasõnda üye devletlerin nüfusunun ezici bir çoğunluğunu temsil eden bir üye devlet çoğunluğu 
olmuş olsa bile, vergi konularõnda oybirliği kuralõ ile birlikte uygulanan sübzidiarite ilkesinin etkisi ile 
bu devletler, bir yada iki üye devletin itirazlarõ yüzünden, amaçlarõnõ Avrupa düzeyinde uygulamaya 
koyamayacaklardõr.  
 Sonuçta vergi konularõnda karar alma süreci, politik ve ekonomik baskõ altõnda az olan üyeler 
anlaşõncaya dek, güçlü üyelerin bunlarõn direncini kõrma çabalarõna ilişkin birbirini izleyen pazarlõk 
devrelerinden oluşur. Bu pazarlõk sürecinde, ne ulusal ne de Avrupa düzeyinde demokratik karar 
almayla yapõlacak hiçbir şey yoktur. Ulusal seviyede seçmenlerin siyasal tercihlerini yansõtacak daha iyi 
herhangi bir yol yoktur. Ek olarak, bu süreç, dar ulusal çõkarlara hizmet eden ancak Tek Pazarda 
serbest ve hakça rekabetin kurulmasõna ve diğer üye devletlerin çoğunluğunun genel çõkarõna ters olan 
bazõ imtiyazlõ vergi rejimlerini sürdürmek için üye devletler tarafõndan kullanõlmaktadõr.  
 
5.4. Oybirliği kuralõnõn sonuçlarõ 

AB�ye mahsus bir şekilde üye devletler, Avrupa vergileme alanõnda vergi yasamasõ ve vergi 
yargõsõ arasõnda ikincinin avantajõna bir dengesizliğe yol açan ve -üye devletlerin ezici çoğunluğunun ve 
onlarõn nüfuslarõnõn uygun bulmasõna rağmen toplam Avrupa seçmeninin çok küçük bir kõsmõnõ temsil 
eden birkaç üye devletin muhalefeti nedeniyle karar alõnamamasõ nedeniyle- AB�nin ekonomik ve 
parasal birlik, serbest ve hakça rekabet gibi büyük amaçlarõna ulaşmakta başarõsõzlõğa neden olan 
oybirliğine dayalõ oylama sürecinde, bir çeşit mali egemenlik hakkõ kullanmaktadõrlar. Bu açõklamadan 
anlaşõldõğõna göre, bu husus antidemokratiktir, etkinsizdir ve AB�nin inşasõna yönelik büyük amaçlarõn 
başarõlmasõ yönünde de üye devletler önünde bir engeldir. Birkaç yõl içinde bir dizi yeni üye devlet 
AB�ye katõldõğõ zaman -ki mevcut oybirliği kuralõ o zamana kadar değişmemiş olacaktõr- tam pazar 
bütünleşmesine ulaşmak için başarõsõz bir kurumsallaşma ile AB, Avrupa vergi mevzuatõ alanõnda 
herhangi bir anlamlõ gelişme için bile tõkanacaktõr.  
 
5.5. Sonuç: Tek tek üye devletlerce yapõlan vetolarõn yürürlükten kaldõrõlmasõ 

Sonuç çok basit: tam pazar bütünleşmesine ve Avrupa�da serbest ve hakça rekabete desteğini 
açõkça dile getiren politikacõlar, işadamlarõ, akademisyenler ve diğer sõradan vatandaşlarõn tümü 
inançlarõnõn önemini yani, vergi mevzuatõ açõsõndan, tek bir üye devletin muhalefeti ile tõkanmayacak, 
etkin ve demokratik bir karar alma süreci yetkisini AB�ye vermenin mutlak gerekliliğini düşünmelidirler. 
Bu yetki, yukarõda ana hatlarõyla açõklanmõş olan pazar bütünleşmesi sõnõrlarõ içinde uygulanmalõdõr. 
AB�de vergi yasamasõ için temel kural, diğer herhangi bir yasama alanõnda olanla yani sõradan 
demokratik çoğunlukla karar alma ile aynõ olmalõdõr. Her bir ülkenin ulusal yasal sõnõrlarõ içinde vergi 
yasalarõnõn onaylanmasõnda özel bir çoğunluk kuralõ yoktur. Vergi konularõnda nitelikli çoğunluk 
oylamasõna ancak vergileme yetkisinin kullanõmõna genel anayasal sõnõrlamalar bulunduğu zaman gerek 
olabilir. Ayrõca, bu özel çoğunluk oylama kurallarõnõn, Birlik ve üye devletler arasõnda vergileme 
yetkisinde değişme Avrupa yasal sistemini ilgilendirdiği zaman uygulanmasõ gerekir. 
 
5.6. Temsilsiz vergileme olmaz 
 Bu karar alma sürecinin neye benzeyeceği vergi hukukçularõnõn veya iktisatçõlarõn karar 
vereceği bir konu değildir. Bu husus anayasa ve siyaset bilim uzmanlarõnõn sorunudur. Yine de bir görüş 
olarak, tartõşmaya vergi hukukçularõnõn faydalõ katkõlarõnõn olabileceği söylenebilir. Bütün gelişmiş 
ülkelerin ulusal yasal sistemlerinde vergi yasalarõ, katõ ve biçimsel bir esasla demokratik bir şekilde 
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seçilmiş bir parlamento tarafõndan onaylanma üzerine tesis edildiğinden, sadece vergilemenin meşruluğu 
anlamõnda bile daima özel bir konuma sahip olmuştur. �Temsilsiz vergileme olmaz� ilkesi tarihsel 
olarak ilk kez Magna Carta�da (1215) ortaya konmuştur ve sonra tüm parlamentolarõn, (1628�de Haklar 
Dilekçesinde ve 1689�da Haklar Beyannamesinde Westminster parlamento ve ayrõca 1787 ABD 
anayasasõ ve 1789�da Fransõz devriminde  İnsan Haklarõ Deklarasyonunun ana unsuru olmuştur. Tüm 
AB üye devletleri, anayasal sistemlerinde vergilemeyle ilgili bu demokratik garantiye bir şekilde 
sahiptirler.    

Açõktõr ki, AB tarafõndan vergileme yetkisinin kullanõmõ her ne şekilde kullanõlõyorsa kullanõlsõn 
bu tarihi demokratik güvence boşa harcanmõş olmamalõdõr. Ancak Avrupa vergi yasamasõna ilişkin 
herhangi bir demokratik karar alma süreci ile birleştirilmelidir. Birkaç tercih var. Bu, Avrupa 
Parlamentosuna vergi yasalarõnõn onaylanmasõyla ilgili daha büyük bir söz hakkõ ya da Avrupa 
Konseyine daha demokratik bir temsil verilerek yapõlabilir. Açõktõr ki, bu taktirde çoğunluk oylamasõ 
aslõnda, daha demokratik bir oylama olarak geçerli değildir. Avrupa kurumlarõna karşõ yöneltilen 
�demokratik açõk� olarak anõlan isabetli eleştiriyi göz önüne alõrsak, esas olarak vergi konularõnda da bu 
demokratik açõk azaltõlmalõdõr. Bugün AB�de uygulandõğõ şekliyle oybirliği kuralõ �temsilsiz vergileme 
olmaz� prensibine aykõrõdõr. Konsey�de çoğunluk ya da nitelikli çoğunlukla oylama doğru yönde zayõf 
bir hareket olacaktõr. Ancak aslõnda karar alma sürecinde demokratik temsili geliştirmeyecektir. Bu 
problemin, AB�de vergi yasalarõnõn onaylanmasõna ilişkin kurallarõn ayrõntõlandõrõlmasõ ile, anayasal ve 
siyasal uzmanlar tarafõndan çözülmesi gerekmektedir. 
 
6. �Uygun Mali Kaynaklar�: Avrupa Bütçesi İçin Bazõ Avrupa Vergilerine İlişkin Öneriler 
6.1. Sorunlar 

Yukarda anõlan önlemler sadece pazar bütünleşmesi ve ekonomik ve parasal birliğin 
tamamlanmasõyla ilgilidir. Bunlar Avrupa anlaşmalarõnõn katõ ekonomik amaçlarõndan öteye gitmez. 
Avrupa�nõn uygun kaynaklar sorunu tamamen farklõ bir doğaya sahiptir ve AB�nin gelecekte finansmanõ 
sorunuyla ilgilidir. Bu sorunun üç farklõ yönü vardõr: 
1. finanse edilmesi gereken amaçlar 
2. finansmanõn hacmi ve, 
3. bu amaçlarõn ne şekilde finanse edileceği 
Biz burada vergilemeyle ilgili olan bu üçüncü sorunu ele alõyoruz. İlk iki sorun, üye devletlerin AB�nin 
rolü ve fonksiyonuna ilişkin görüşleriyle ve AB�nin gitmek istediği politik yönle ilgili politik sorunlardõr.  
 
6.2. Mali gerçekler  

AB�nin hareket etmesi gereken herhangi bir siyasal yön salõk vermeyen bir yaklaşõm, Birliğin 
finansman ihtiyacõyla ilgili olgularõ bulmak için daha faydalõ olabilir. İlk olgu şudur ki, Maastricht ve 
Amsterdam Anlaşmalarõ ile AB�nin hareket alanõ çarpõcõ bir biçimde genişletilmiştir. Maastricht�e kadar 
AB hala büyük ölçüde, bir tek pazar olarak düşünülüyordu. O zamandan beri bu tek pazarõn faaliyet 
alanõ, tam bir ekonomik ve parasal birlik içinde ekonomik entegrasyona ve Avrupa beyannamesine 
eklenen daha bir çok siyasal amaca (Avrupa vatandaşlõğõ, sosyal politika, eğitim ve uzman 
yetiştirilmesi, kamu sağlõğõ, tüketicinin korunmasõ, kültür, ekonomik ve sosyal yapõşma -kohezyon-, 
teknoloji ve çevre) genişlemiştir. Sorun şimdi yada gelecekte olsun, bu alanlarõn tümünde ya da herhangi 
birinde AB�nin faaliyet göstermesinin bir ek finansman talebiyle sonuçlanacak olmasõdõr. Şurasõ 
kaçõnõlmaz ki, topluluk faaliyetlerinin genişlemesi ile üye devletler gelecekte Birliği daha yüksek bir 
harcama akõmõna oturtmak zorundadõr. O halde sorun şudur: Bu daha yüksek bütçenin nasõl 
karşõlanmasõ gerekir? 
 İkinci olgu Avrupa bütçesinin fiili boyutudur. Şu anda üye devletlerin ulusal hükümetleri 
Avrupa�daki kamu fonlarõnõn esaslõ kõsmõnõ (yerli üretimin %30-40�õnõ, kalan ise ulusal ekonomik ve 
bazen parasal kõsõtlar içinde yerel ve bölgesel hükümetlerce harcanõr) harcamaktadõr. Avrupa Moloch�u* 
ve bürokrasisiyle ilgili tüm ulusal retoriğe rağmen, gerçek Moloch ve gerçek bürokrasi üye devletlerdir. 
Yüz milyonlarca insan ve milyonlarca kilometrelik 15 bölgeye nezaret etmek ve koordine etmek zorunda 
                                                        
* Ammonilerin ve Fenikelilerin çocuk kurban ettikleri tanrõ. Yazar tarafõndan kendine vergi sunulan Avrupa 
Birliğinin tanrõsal gücünü ifade etmek üzere kullanõlmõştõr (ÇN) 
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olan Brüksel�deki Avrupa Komisyonunun bütün yönetimi, Milan ya da Kopenhag gibi şehirlerin 
belediye yönetimlerinden daha küçüktür. Bu şu anlama gelir; Avrupa bütçesi ve Avrupa yönetiminin 
kritik boyutu ile ilgili bir sorun vardõr.  
 Bu yazõ, ne Avrupa bütçesinin uygun boyutu ne de bütçenin artõrõlmasõ gereği ile ilgilidir. 
Ancak, eğer bütçenin artõrõlmasõna karar verilirse bütçedeki bu artõş taleplerinin nasõl karşõlanmasõ 
gerektiği sorunuyla ilgilidir. Aslõnda aşağõdaki öneriler Avrupa bütçesinin hacminde bir değişme 
olmadõğõ zaman bile uygulanabilir. Esas olarak öneriler, Avrupa bütçesi için, halen temel bütçe kaynağõ 
olan ortak KDV matrahõ üzerindeki baskõyõ azaltacak bir kaynak çeşitlendirilmesi ile sonuçlanacaktõr. 
 Avrupa bütçesinin finansman ilkesi çok basittir: Avrupa üye devletlerin ekonomilerinin tam bir 
pazar bütünleşmesi ilkesi üzerine inşa edildiğinden, üye devletlerin ulusal piyasalarõnõ aşan Avrupa 
çapõnda ekonomik faaliyetler üzerinden alõnan vergilerle yada ekonomik ve parasal birleşmeyi 
sürdürmek için gerekli olan  vergilerle kendini finanse etmeye yeterli olmalõdõr. Birliğin şu andaki 
mevcut finansman mekanizmasõ aslõnda zaten bu ilkeyi takip eder. Ancak bunun uygulanmasõ yeni 
vergilerle genişletilebilir. 
 
6.3. Temel İlke: Avrupa çapõnda faaliyetler üzerinden alõnan vergilerle Avrupa�nõn finansmanõ 
 Birlik şu anda iki ana gelir akõmõyla finanse edilmektedir: Ortak gümrük sistemi ve ortak KDV 
matrahõnõn bir yüzdesi. Ortak gümrük sistemi, sadece ekonomik ve parasal birliğin değil gümrük 
birliğinin de sürdürülmesi için gerekli bir vergidir. KDV matrahõ ise yerli ve yabancõ mal ve hizmetlerin 
ayrõmcõlõk olmaksõzõn vergilenmesini sağlamak için gerekli bir vergidir. Bununla birlikte bu sistem 
önemli ölçüde iyileştirmeye ve genişletilmeye muhtaçtõr. 
 
6.3.1. Topluluk içi işlemlerde KDV 

KDV�nin uygulanmasõnda en önemli problemlerden biri bugün, topluluk içi mal ve hizmet arzõ  
ve edinimlerle ilgili ülkeler arasõ ticaret alanõnda yatmaktadõr. Kendi devleti dõşõna ürün satan herhangi 
bir firma 14 farklõ KDV sistemi ile karşõ karşõya kalmaktadõr. Bu durumun temel nedeni, üye devletlerin 
hala, bir diğer üye devletten gelen ürünlerin topluluk içi kazancõ üzerinden KDV toplamak istemesidir. 
Tüm topluluk içi işlemlerden aynõ oranda ve sadece bir vergi ile karşõlaşõlmasõ halinde Avrupa çapõnda 
faaliyet gösteren firmalar için durum çok daha basit olacaktõr. Yani bir Avrupa standart oranõ, daha 
düşük bir Avrupa KDV oranõ. Hangi ülkenin (çõkõş ülkesi, tedarikçi ülke yada varõş ülkesi, tüketici ülke) 
bu miktarda bir KDV toplamasõ gerektiği sorunundan kaçõnmak için, bunun gibi topluluk içi işlemlerden 
sağlanan KDV hasõlatõ Avrupa bütçesine ödenmelidir. Böylece AB sadece sõnõr aşõrõ işlemlerden alõnan 
KDV ile finanse edilecektir. �Ortak matrah�a  KDV katõlõmõ iptal edilecektir. Elbette sõnõr aşõrõ 
işlemlerden alõnan KDV Avrupa bütçesini finanse etmek için yeterli olmayabilir ve diğer kaynaklara 
ihtiyaç duyulabilir. Ancak aynõ ilke çerçevesinde böyle kaynaklar kolaylõkla bulunabilir. 
 
6.3.2. Avrupa çapõnda faaliyet gösteren şirketler üzerinden alõnacak kurumlar vergisi 
 Avrupa çapõnda faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetlerini kolaylaştõrmanõn yollarõndan biri ya 
ortak bir matrahõn vergilenmesi ya da bir Avrupa kurumlar vergisi önerisi olmuştur. Bu ikinci öneri AB 
için spesifik bir bütçe kaynağõ olarak teklif edilmiştir. Fakat aynõ zamanda, ortak bir Avrupa vergi 
oranõnõn üye devletler arasõnda vergi rekabetini tamamen ortadan kaldõracağõ ve kurumlar üzerindeki 
vergileme yetkisini üye devletlerden alacağõ gerekçesiyle eleştirilmiştir de. Bununla birlikte her iki tür 
vergi de Topluluk kaynağõ olarak kullanõldõğõnda bile, üye devletler arasõnda vergi rekabetini ve üye 
devletlerin vergileme yetkisini muhafaza edecek şekilde yapõlandõrõlabilir.  
 Birden fazla devlette faaliyet gösteren şirketler veya şirketler grubu (yani ya diğer üye 
devletlerdeki firmalar ya da birleşmiş şirketler) için ortak bir matrah var olduğu sürece, böyle şirketlerin 
çok düşük bir seviyeyi (yani %5 veya %10�u) aşmayan tek bir Avrupa kurumlar vergisi oranõna konu 
olmasõ da mümkün olabilecektir. Bu verginin hasõlatõ Birlik için ortak bir bütçe kaynağõ oluşturacaktõr. 
Üye ülkelere daha sonra istedikleri miktarda (bugün uyguladõklarõ %10�dan %40�a değişen düzeylere 
kadar) bir ek vergileme yapma imkanõ tanõnmalõdõr ve bunu kendi bütçe amaçlarõ için kullanmalõdõrlar. 
Avrupa kurumlar vergisinden kaynaklanan gelir kayõplarõ KDV katkõlarõnõn iptalinden doğacak 
kazançlar ile telafi edilecektir. 
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6.3.3. Özel tüketim ve çevre vergileri 
 Avrupa bütçesinin bir sonraki kaynağõ, üç temel ürün üzerinden, petrol, tütün ve alkolden alõnan 
özel tüketim vergileri ortak sisteminden elde edilebilir. Böyle bir sistem önerisi vergilemenin bütün bu 
alanlarõnda problem olagelen asgari bir ortak vergileme sağlayacaktõr. Ana fikir, Avrupa çapõnda, bütün 
üye devletlerde benzer olacak ve üye devletler arasõnda halen var olan uyumsuzluklarõ mümkün oldukça 
düzeltecek asgari düzeyde bir vergi koymaktõr. Avrupa vergisi mahsup edilebilir olmalõdõr ancak ulusal 
özel tüketim verilerine karşõ iade edilebilir olmamalõdõr. Ayrõca Avrupa vergisi ortak bir Topluluk 
kaynağõ olarak kullanõlmalõdõr. Böyle bir verginin sonucu, yüksek özel tüketim vergilerine sahip 
ülkelerde indirim mekanizmasõndan dolayõ vergi artõşõ olmayacaktõr. Düşük düzeyde özel tüketim 
vergisine sahip ya da özel tüketim vergisi olmayan ülkelerde bir çeşit asgari düzeyde vergileme 
olacaktõr. Öyle ki üye devletler arasõnda topluluk içi ticaretteki sapmalar azaltõlacaktõr. Benzer bir 
model, bu vergiler ortak bir matraha sahip olduğunda Avrupa çapõndaki çevresel yükler için de takip 
edilebilir: Mahsup edilebilir olacak ancak ulusal vergilere karşõ iade edilebilir olmayacak Avrupa 
matrahlõ bir vergi. 
 
6.4 Sonuç: Kaynaklarõn çeşitlendirilmesi 
 Böylece ortak KDV matrahõna katõlõmlar yürürlükten kaldõrõlõrken, Avrupa bütçesinin 
finansmanõ çeşitlendirilecektir. Avrupa vergilemesinde uygulanan minimum düzeylerin üye ülkelerin 
vergileme yetkilerine çok fazla tecavüz etmemesi için, maksimum düzeyler üye devletlerin aynõ vergiye 
tabi faaliyetlerden aldõklarõ ortalama vergi oranlarõnõn yarõsõ, üçte biri veya daha azõ düzeyinde 
oluşturulabilir. Finansman kaynağõnõn çeşitlendirilmesi, mevcut kaynak hacminin yetersizliği dikkate 
alõndõğõnda Avrupa bütçesinin yeniden finansmanõnõ da mümkün kõlacaktõr. 


