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I. GİRİŞ 
 

Dünya ekonomisinin küreselleşmesi ulus devletler halinde örgütlenmiş çağõmõz 
toplumlarõnda sosyal, politik alanlarda olduğu kadar ekonomik alanlarda da önemli 
yansõmalara sahiptir. Vergi politikasõ açõsõndan da sermayenin küreselleştiği, bilgi 
alõşverişinin hõzlandõğõ ve ucuzladõğõ, çokuluslu şirketlerin dünyanõn her köşesinde faaliyet 
gösterdiği bu yeni ekonomik çevre, mevcut politika yapõcõlara devletin finansmanõ konusunda 
yeni fõrsatlar ve kõsõtlar seti getirmektedir. Bir yandan devletlerin geleneksel vergi yapõlarõ 
değişirken, diğer yandan devletler birbirleriyle �vergi� konusunda da rekabet ettiği bir 
ekonomik sistem ortaya çõkmaktadõr. 

Ulusal ekonomilerin bu dönüşümü çerçevesinde, bu çalõşmada önce küreselleşme ile 
vergi politikasõ arasõndaki bağlantõ yani küreselleşmenin vergi politikasõnõ nasõl ve ne yönde 
etkilediği incelenip, arkasõndan küreselleşmenin vergilemede ortaya çõkardõğõ ve küresel bir 
boyut kazanmõş temel sorunlar ve bunlarõ çözme çabalarõ değerlendirilecektir.  
 

II. KÜRESELLEŞME VE VERGİ POLİTİKASINDA DÖNÜŞÜM 
 
Dünya ekonomisinin artan entegrasyonu her yönüyle yeni ekonomik ilişkiler ortaya 

çõkarmaktadõr. Küreselleşme bir yandan faktör mobilitesini (tabii özellikle sermayenin), diğer 
yandan çokuluslu şirketlerin dünya ekonomisine hakimiyetini ve aralarõndaki rekabeti de 
artõrmõştõr. Çokuluslu şirketlerin küresel bir piyasada birbiriyle rekabeti, gittikçe daha çok 
küresel stratejiler geliştirmelerini gerektirmekte ve herhangi bir ülkeye bağõmlõlõklarõ gittikçe 
daha müphem bir hale gelmektedir. İnternet gibi teknolojik yenilikler şirketlerin faaliyetlerini 
yürütmek için belli bir fiziki bölgeye bağõmlõlõğõnõ da daha az önemli hale getirmektedir. 
Teknolojideki hõzlõ değişim de mallar, para, insanlar ve uluslar arasõnda bilgi alõşverişini daha 
ucuz ve daha kolay hale getirmiştir. Yatõrõm, sermaye ve ticaretin küreselleşme sürecinin 
hõzlanmasõ, özellikle finansal alanda coğrafik olarak mobil faaliyetlerin artmasõ ve uluslararasõ 
finansal piyasalarõn genişlemesi ülkelerin ekonomik politikalarõ arasõndaki ve devletle özel 
sektör arasõndaki ilişkiyi de kökten değiştirmiştir. Böyle bir entegrasyonda ülkelerin vergi 
sistemleri de çeşitli sorunlarla karşõ karşõya kalmaktadõr. 

Ulusal ekonomilerin birbiriyle artan entegrasyonu, her şeyden önce bir ülkenin vergi 
sistemine ilişkin uygulamalarõn diğer ülkelerin vergi politikalarõna potansiyel etkisini 
artõrmõştõr. Küresel ekonomide gelişmeler ve diğer ülkelerde uygulanan vergi rejimleri 
dünyanõn geri kalanõndaki ekonomik gelişmeleri ve vergi sistemlerini etkilemekte, ülkelerin 
diğer ekonomilerden ve onlarõn vergi sistemlerinden bağõmsõz bir vergi politikasõ yürütmeleri 
giderek zorlaşmaktadõr. Artõk başka ülkelerin vergi politikasõ dikkate alõnmaksõzõn vergi 
politikasõ belirlemek pek de mümkün görünmemektedir. 
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Küreselleşmenin sermaye ve yatõrõmlar açõsõndan bir sonucu, bunlarõn ülkeler 
(vergileme açõsõndan vergileme yetki alanlarõ) arasõnda hareketini kolaylaştõrmõş olmasõdõr. 
Artõk gerek bireysel yatõrõmcõlarõn gerek çok uluslu şirketlerin dünyanõn bir başka bölgesine �
muhtemelen düşük vergi rejimi uygulayan bir ülkeye-  sermaye transfer etmeleri veya 
faaliyetlerini kaydõrmalarõ basit bir bilgisayar işlemi ile gerçekleştirilebilmektedir. Gelişmekte 
olan ülkelerin kalkõnmalarõnõn finansmanõ için yabancõ tasarruflara olan ihtiyaçlarõ dikkate 
alõndõğõnda bu başõboş sermayenin ülkeler açõsõndan önemi daha da belirgin olmaktadõr. 
Sermaye ve yatõrõmlarõnõn mobilitesinin artmasõ ülkeler arasõnda bunlarõ çekmek yönünde bir 
rekabet de doğurmuştur. Dolayõsõyla, sermaye akõmlarõnõn artmasõ ve finansal piyasalardaki 
gelişmeler ülkeleri vergi oranlarõnõ indirmeye ve vergi engellerini ortadan kaldõrmaya 
zorlamaktadõr.  

Küresel piyasadan sermaye ve yatõrõmlarõ çekmek yönünde sermayeye tanõnan 
kolaylõklar ise bir yandan ülkelerin vergi matrahlarõnõ eritirken diğer yandan vergi yükünün 
gittikçe daha çok, mobil olmayan üretim faktörleri (emek gibi) üzerine kalmasõna neden 
olarak yeniden dağõtõcõ politikalarõn uygulanmasõnõ da engellemektedir. Böyle bir durum, 
yatõrõm ve ticaret modellerinde sapmalara da neden olmakta hatta kimilerine göre küresel 
refahõ da azaltmaktadõr. Devletler ayrõca küreselleşme dolayõsõyla vergiden kaçõnmak veya 
vergi yüklerini minimize etmek konusunda da ortaya çõkan yeni fõrsatlarla da mücadele etmek 
durumundadõrlar1. Sonuçta tüm ulus devletlerin, bu yeni dünya ekonomisinin siyasal ve 
ekonomik gerçeklerine daha uygun bir şekilde vergi sistemlerini yeniden yapõlandõrmalarõ 
gerekmektedir. 

Dünyanõn bu ekonomik dönüşümü, devletin finansmanõ konusunda getirdiği bu gibi 
sorunlarõn yansõmasõ olarak, vergilemenin rolüne ilişkin genel kabulleri ve vergi politikasõnõn 
arkasõnda yatan saikleri de dönüştürmüş, hatta devletlerin vergi koyma gerekçelerini bile 
değiştirmiştir2. Evvela, modern devlet artõk vergi yükünün yüksek gelir gruplarõndan düşük 
gelir gruplarõna dağõtõmõ sonucunu doğuran vergi reformlarõna girişmektedir. Yani 
küreselleşme sonucu vergi politikasõ yeniden dağõtõcõ fonksiyonunu yitirmektedir. İkinci bir 
husus olarak, vergi politikasõnõn düzenleyici bir enstrüman olma niteliğini yitirdiği (ya da 
belki ulus devletin artõk bu rolü terk ettiği) ifade edilmektedir3.  

Gerçekten Dünya Savaşlarõ sonrasõ, Keynezci iktisat anlayõşõnõn da sağladõğõ 
gerekçelerle devletlerin makro ekonomiyi etkileme yeteneğine ve hakkõna sahip olduğu 
anlayõşõ gelişmiş ve vergi politikasõ etkin bir araç olarak kullanõlmaya başlanmõştõ. Bir yandan 
Keynezci iktisadõn sağladõğõ ekonomik gerekçeler (toplam efektif talebin artõrõlmasõ için 
paranõn düşük gelirlilerin elinde bõrakõlmasõ), diğer yandan siyasal demokrasinin gelişmesi 
(özellikle vatandaşlarõn büyük çoğunluğuna oy verme hakkõnõn sağlanmasõ) ve sosyalist ve 
işçi hareketlerinin etkisiyle de oluşan sosyal devlet ve refah devleti anlayõşõnõn dayandõğõ 
sosyal ve siyasal gerekçelerle, progresif vergileme4 ve vergi adaleti temel ilgi kaynağõ olmuş, 
sosyal ve ekonomik amaçlar için vergileme temel bir enstrüman olarak görülmüştür.  

Yatõrõmlarõn teşvik edilmesi, gelir dağõlõmõnõn iyileştirilmesi, ekonomik büyümenin 
sağlanmasõ gibi makro ve mikro hedefler için etkin bir araç olarak arzulanan amaçlar 

                                                        
1 Bu açõdan küreselleşme ve teknolojideki gelişmelerin, yarattõğõ karmaşõklõğõn yanõsõra, mükelleflere olduğu kadar belki 
vergi idarelerine de önemli yardõmlar sağlamakta olduğu söylenebilir. 
2 James A. Baker, �The Momentum of Tax Reform�, içinde: Herbert Stein (Derleyen), Tax Policy in the Twenty-First 
Century, New York: Wiley Inc. 1988, s. 2 
3 Steinmo, vergi politikasõnõn rolündeki bu değişimle ilgili olarak ayrõntõlõ bir kronik analiz yapõyor ve devletlerin daha önce 
sosyal ve ekonomik sonuçlarõ düzenlemek açõsõndan etkin ve etkili bir mekanizma olarak görülen temel bir enstrümanõn 
kontrolünü terk ettiğini ifade ediyor. (Sven Steinmo, �Taxation, Redistribution And Regulation: Fiscal Policy In A Changing 
World Economy�, içinde: Lars Magnusson ve Jan Ottosson (Derleyenler), The State, Regulation and The Economy: An 
Historical Perspective, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2001, s. 90) 
4 B. Guy Peters, The Politics of Taxation: A Comparative Perspective, Cambridge: Blackwell, 1991, s. 231-233 
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doğrultusunda ve oldukça çok kullanõlan vergi politikasõ5 dünya ekonomisinin dönüşümü 
çerçevesinde, bu pozisyonundan uzaklaşmaktadõr. Bu açõdan �iyi� olarak nitelendirilebilecek 
vergi sistemi de değişmektedir. Daha önce sosyal eşitliği sağlayan ve kamu tarafõndan 
arzulanan yönde devletin özel ekonomik sonuçlarõ etkilemesine izin veren vergi sistemi iyi 
olarak nitelenirken, yeni vergi reformlarõ daha az progresif ve gelir sõnõflarõ arasõnda ve 
ekonomik davranõşlar açõsõndan �tarafsõz (nötr)� bir vergilemeyi hedeflemektedir. Yüzyõlõn ilk 
seksen yõlõnda, vergilemenin, kapitalist demokrasilerde gelirin ve servetin yeniden 
dağõlõmõnda temel fonksiyona sahip olan bir sosyal politik enstrüman olarak kullanõlmasõ 
gerektiği hususunda genel bir konsensüs varken, bugün bu amaçlar için kullanõlmamasõ 
gerektiği konusunda (özellikle elitler arasõnda) geniş bir uzlaşma ortaya çõkmaktadõr6. 

Küreselleşme aslõnda genel olarak devletin rolünü dönüştürmektedir. Modern refah 
devleti üç ana enstrümanõ kullanmaktadõr: Sağlõk, işsizlik, eğitim, emeklilik yardõmõ gibi 
dolaysõz kamu harcamalarõ; bireylerin sosyal açõdan arzulanõr harcamalarõna (sağlõk, eğitim) 
vergi indirimleri; asgari ücret, indirilmiş vergi oranlarõ vs. araçlarla çalõşanlarõ veya bazõ özel 
gruplarõ korumaya yönelik düzenlemeler. Tanzi�nin ifade ettiği gibi küreselleşme bu araçlarõn 
etkinliğine yavaş yavaş zarar vermektedir. Tanzi, ulus devletlerin bir yandan küresel 
ekonomiye entegre olurken aynõ zamanda yoksullarõ koruyacak politikalar yürütemeyeceğini, 
kuvvetli bir sosyal güvenlik ağõ için talep olsa bile küreselleşme dolayõsõyla devletlerin geniş 
sosyal harcamalarõ finanse etme ve uygulama yeteneğinin aşõnacağõnõ ileri sürmektedir7. 
Dolayõsõyla küreselleşmenin devletin finansmanõ alanõnda doğurduğu sorunlar esasõnda 
devletin rolünde bir dönüşümü gerekli kõlmakta, daha doğrusu devleti böyle bir dönüşüme 
zorlamaktadõr8.  

Özellikle gelişmiş ülkelerde küreselleşme ile vergi karmasõnõ mobil faktörler 
(küreselleşme sonucu, sermaye piyasalarõnõn artan bütünleşmesi ile mobilitesinin artmasõ, 
vergi kaçõrma imkanlarõnõn artmasõ ve üstelik  devletler arasõndaki vergi rekabetinin 
sağladõklarõ kolaylõklarla sermayenin) lehine değişirken, emek üzerindeki vergileri artõrmanõn 
da demokratik baskõlardan kaynaklanan sõnõrlarõ vardõr. Dolayõsõyla bir yandan gelir ihtiyacõ 
artarken diğer yandan devletlerin gelir toplama kabiliyetleri sõnõrlanmaktadõr. Böylece refah 
devletinin bir mali krize sürüklendiği ifade edilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler ise, bir 
yanda bütçe dengesizlikleri ve yaşadõklarõ borç krizleri nedeniyle vergi gelirlerine, diğer 
yanda yetersiz tasarruf ve yatõrõm oranlarõyla yabancõ sermayeye duyduklarõ ihtiyaç göz önüne 
alõndõğõnda devletin finansmanõ konusunda pek de avantajlõ durumda olmadõklarõ 
görülmektedir.  Hele bu ülkelerin idari kapasitelerindeki yetersizlikler dikkate alõndõğõnda 
küreselleşmenin doğurduğu bu yeni ekonomik çevrenin gerektirdiği vergi sistemine kõsa 
dönemde adapte olamayacaklarõ açõktõr. 
 

III. VERGİLEME ALANINDA KÜRESEL SORUNLAR 
 
Küreselleşme yukarda da açõklandõğõ gibi, bir yandan ülkeleri diğer ülkelerden 

bağõmsõz ya da onlarõ dikkate almaksõzõn bir vergi politikasõ belirlemeyi imkansõz hale 
getirirken diğer yandan tüm ülkeleri aynõ anda etkileyen, küresel çevrede ortaya çõkan ve 
küresel bir çok taraflõ çabayla çözülebilecek ortak sorunlar ortaya çõkarmaktadõr. Aslõnda 
                                                        
5 Arzulanan bu sonuçlarõ elde etmenin tek aracõ vergi politikasõ değil şüphesiz. Bunlarõ etkileyen çok sayõda ve önemli faktör 
var. Ancak vergi politikasõnõn  bu derece kullanõlmasõ ve önem atfedilmesi belki bu değişkenler arasõnda devletçe tek kontrol 
edilebilen (elbette harcamalarla birlikte) olmasõnda yatmaktadõr. 
6 Sven Steinmo, a.g.e., s.100 
7 Vito Tanzi, �Globalization Without a Net�, Foreign Policy, July/August 2001, s.79 
8 Gerçi küreselleşme ile devletin rolü arasõndaki ilişkiyi açõklamaya yönelik değişik yaklaşõmlar söz konusudur. Conley, bir 
yandan devletlerin dünya ekonomi politiğinin doğurduğu uluslararasõ ve yerel baskõlara uyum sağlamaya çalõştõğõnõ, diğer 
yandan 1970�lerden beri uygulanan liberal ekonomik ve politik projenin ortaya koyduğu devletin rolünün küreselleşmeyi 
destekleyen ve teşvik eden bir unsur olduğunu ifade etmektedir. (Tom Conley, �The State of Globalisation and The 
Globalisation of  The State�, Australian Journal of International Affairs, Vol: 56, No: 3, 2002, 461-462) 
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küreselleşmenin vergi politikasõna etkisi tek tek bu sorunlarõ ortaya çõkaran ekonomik 
ilişkilerdeki değişikliklerden kaynaklanmaktadõr ve tek tek bu sorunlarõn incelenmesini 
gerekli kõlmaktadõr. Tanzi ulusal vergi sistemlerini kemiren mali termitler olarak nitelediği bu 
sorunlarõ; elektronik ticaret ve uluslararasõ işlemler, elektronik para, firma içi ticaret, offshore 
finansal işlemler, türev ürünler ve risk fonu uygulamalarõ, finansal sermayenin 
vergilenmesindeki güçlükler, yurtdõşõ faaliyetlerin artmasõ ve yurt dõşõ alõşverişle ilgili olarak 
ortaya çõkan mali boşluklar olarak sõralamaktadõr9. Genel bir bakõş açõsõyla sorunlar, ülkeler 
arasõndaki vergi rekabeti, çokuluslu şirketlerin vergilendirilmesi ve küresel bir olgu olan 
internet ve elektronik ticaret etrafõnda şekillenmektedir. Biz bu küresel sorunlarõ; vergi 
rekabeti ve vergi cennetleri, çokuluslu firmalarda transfer fiyatlamasõ ve elektronik ticaretin 
vergilendirilmesi başlõklarõ altõnda ve özellikle uluslararasõ vergi politikasõ açõsõndan 
inceleyeceğiz. 

 
A. Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri 

 
Küreselleşme, sermaye ve yatõrõmlarõ kendi ülkelerine çekmek üzere, ülkeler arasõnda 

vergi oranlarõnõn indirilmesi (ya da belirli konulara hiç vergi uygulanmamasõ, nominal 
oranlardan uygulanmasõ) veya tercihli vergi rejimlerinin kullanõlmasõ şeklinde bir rekabet, 
dibe doğru bir yarõş10 başlatmõştõr. Böyle bir rekabetin, finansal akõmlarõn ve reel yatõrõmlarõn 
yönünü değiştirip etkinlikten sapmalara yol açmasõ, vergi yapõlarõnõn bütünselliğini ve vergi 
adaletini zayõflatmasõ, vergi mevzuatõna mükellef uyumunu zayõflatmasõ, vergi ve kamu 
harcamalarõnõn düzey ve ağõrlõğõnõn yeniden biçimlendirilmesi gereğini doğurmasõ, vergi 
yükünün daha az mobil faktörlere (başta emek olmak üzere, varlõk ve tüketim gibi) kaymasõna 
neden olmasõ, vergi idare ve uygulama maliyetlerini artõrmasõ gibi olumsuz sonuçlarõ vardõr11. 
Ulusal vergi sistemleri ve ulusal ekonomiler üzerinde yarattõğõ bu olumsuz etkiden dolayõ da 
OECD ve AB tarafõndan �zararlõ� olarak nitelenmektedir. Bu tehdit karşõsõnda başta ABD gibi 
sermaye ihraç eden ülkeler olmak üzere12, kurumsal düzeyde OECD ve AB gibi uluslarüstü 
kurumlar tarafõndan ciddi bir mücadele başlatõlmõştõr. OECD�nin bu konuda hazõrladõğõ ve 
benimsediği rehber ve uygulamalar büyük ölçüde AB tarafõndan da benimsenmektedir. 

Teorik açõdan vergi rekabeti uluslararasõ çevrede mobil olarak kabul edilen sermaye 
üzerine odaklanõr. Yapõlan amprik çalõşmalarda karõşõk bulgular ortaya konmakla birlikte, 
emek mobil olmayan faktör ve sermaye mobil faktör alõnarak, sermayeyi çekmek yönünde 
bağõmsõz idareler (ya da küresel açõdan devletler) arasõ rekabetin bireylerin istediği mal ve 
hizmetlerin etkin bir biçimde sunulmasõnõ sağlayacağõ şeklindeki Tiebout hipotezinden 
hareketle13 tõpkõ özel sektörde olduğu gibi devletler için de farklõ kamu hizmeti-vergi 
kombinasyonlarõ sunarak mükellefe daha çok tercih sunulmasõ ve böylece tatmin şansõnõ 

                                                        
9 Vito Tanzi, �Globalization and the Work of the Fiscal Termites�, Finance&Devolopment, March 2001, s. 34 
10 Ülkeler yatõrõmlara ve sermayeye çeşitli vergi kolaylõklarõ sağlamakta ve vergi gelirlerinde önemli kayõplara neden 
olmaktadõr. Bu strateji, diğer ülkelerin yatõrõm ve sermaye için cazibesini yitirmesi neticesi bu ülkelere de yayõlmakta, 
sonuçta ülkeler arasõnda sonu olmayan ve bütün ülkelere zarar veren bir rekabete neden olmaktadõr. Bu nedenle vergi 
rekabeti, ülkelerin vergi gelirlerinde yol açtõğõ erozyon ve bunun diğer ülkelere yayõlma etkisini vurgulamak açõsõndan sõkça 
bu kavramla ifade edilmektedir. 
11 OECD, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, Paris: OECD, 1998, s.16 
12 G7 ülkeleri devlet başkanlarõnõn 1997�de Lion�da yaptõklarõ zirvenin sonuç bildirisinde de konu önemle vurgulanmõş; 
mobil sermaye ve finansal faaliyetleri çekmek üzere vergi sistemlerinin kullanõlmasõnõn ülkeler arasõnda �zararlõ� vergi 
rekabetine neden olacağõ bunun da ticaret ve yatõrõm etkinliğini bozacağõ, ulusal vergi matrahlarõnõ erozyona uğratacağõ ifade 
edilmiş, bu tür uygulamalarõ sõnõrlandõrmak ve mücadele etmek üzere OECD tarafõndan yürütülen çalõşmalara kuvvetle 
destek verdiklerini ve konunun takipçisi olunacağõ deklere edilmiştir. 
13 Tiebout, vatandaşlarõn tam mobiliteye ve devletlerin bütçe ve alternatif politikalarõ hakkõnda tam bilgiye sahip olduğu, 
kamu faaliyetlerinin dõşsallõk yaratmadõğõ, idareler arasõnda bireylerin istediği hizmetleri bulabileceği derecede farklõlõk 
bulunduğu gibi varsayõmlardan hareketle yerel idareler için benzer bir tez ileri sürüyordu ki bu Tiebout Hipotezi olarak 
anõlmaktadõr. (Bkz. Charles M. Tiebout, �A Pure Theory of Local Expenditures�, Journal of Political Economy, LXIV (5), 
October 1956, s.419 vd.) 
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artõrmasõ ile sonuçlanacağõ ve etkinlik doğuracağõ düşünülür14. Ancak yerel idareler arasõnda 
düşünülen böyle bir model uluslararasõ rekabet sözkonusu olduğunda bir çok eleştiriye de 
muhatap olmaktadõr15.  

Gerek akademisyenler arasõnda gerek uluslararasõ kurumlar açõsõndan genel eğilim 
vergi rekabetinin mali krizlere neden olabileceği ve zararlõ olduğu, dolayõsõyla sõnõrlanmasõ 
gerektiği yönünde olmakla birlikte vergi rekabetinin sõnõrlanmasõ önerilerine bazõ itirazlar da 
sözkonusudur. Özellikle rekabetin vergi konusunda dahi olsa �zararlõ� olarak 
nitelendirilmesinin yerleşik iktisat düşüncesi açõsõndan doğru kabul edilemeyeceğine yönelik 
eleştiriler yapõlmakta, rekabetin bu şekilde kötü yada zararlõ olarak nitelendirilmesine itiraz 
edilmektedir. Liberal iktisat görüşünden ve Tiebout hipotezinden hareket eden bu görüşler 
farklõ ülkelerde farklõ vergi oranlarõnõn olmasõnõn mükellefe tercih hakkõ sunmak ve 
hükümetler üzerinde etkinlik açõsõndan bir baskõ oluşturmak hususunda aslõnda �iyi� bir şey 
olacağõnõ ileri sürmektedir. Hatta uluslararasõ ekonomi politik açõsõndan OECD�nin bu sorunu 
çözmek yönünde çok taraflõ girişimlerini belirli gelişmiş ülkeler arasõnda bir kartel yaratma 
teşebbüsü olarak değerlendirenler dahi vardõr16. 

Avi-Yonah, yer yer birbiriyle çatõşan üç temel ilke; etkinlik, adalet ve demokrasi, 
açõsõndan vergi rekabetini değerlendirmekte, vergi rekabetinin yatõrõmlarõn global düzeyde 
optimal dağõlõmõnõ saptõrarak etkinliği bozduğunu; sermayenin etkin bir şekilde 
vergilenemediği durumda, vergi yükünün mobil olmayan emek üzerine kaymasõna neden 
olarak vergi karmasõnõ değiştirip ve vergi gelirlerinin uluslar arasõnda paylaşõmõnõ etkileyip 
adaleti bozduğunu ifade etmekte, diğer yandan bu değerlendirmelerin, vergi rekabetinin 
belirli hükümet boyutlarõnda demokratik açõdan vatandaşlarõn farklõ tercihlerini yansõtmasõna 
imkan vereceğinden demokrasi ilkesiyle dengelenmesi gerektiğini ifade etmektedir17.  

Konunun teorik yönüyle ilgili çeşitli tartõşmalar bulunmakla birlikte pratikte, konu 
hakkõnda en geniş kapsamlõ çalõşmalar OECD ve onu takiben AB18 tarafõndan 
yürütülmektedir. OECD zararlõ vergi rekabeti konusunda bir proje yürütmekte uluslararasõ bir 
konsensüs ile sorunun çok taraflõ olarak çözülmesini amaçlamaktadõr. Bunun için rehber 
ilkeler yayõnlamakta, vergi cennetlerinin listesini takip etmekte, üye olmayan ülkelerin de 
katõlõmõnõ sağlayarak konunun çözümünü geliştirmeye çalõşmaktadõr.  

OECD zararlõ vergi rekabeti karşõsõnda ülkelerin durumlarõnõ temelde ikiye ayõrarak 
açõklamaktadõr. Buna göre diğer ülkelerin vergi gelirlerinde erimeyle ve gelir vergisinde �dibe 
doğru yarõş�õn önlenmesi hususuna ilgisiz kalan ülkeler vergi cennetleri, aksine vergi 
rekabetinin yayõlmasõnda kendisi de risk altõnda olan ve bu nedenle birlikte hareket etmeye 
istekli olacak ülkeler ise tercihli vergi rejimleri uygulayan ülkelerdir (ki böyle bir ayrõm 
esasõnda zararlõ vergi rekabeti uygulayan ülkeleri �vergi cenneti� olarak damgalayõp ülkeleri 
çok taraflõ anlaşmalara taraf olmalarõ için uluslararasõ bir baskõ oluşturabilmeye yöneliktir). 
Bu ikinciler şeffaflõğõn ve gerçek anlamda bilgi paylaşõmõ imkanõnõn olmamasõ, indirim ve 
                                                        
14 Vergi rekabeti teorisi konusunda ayrõntõlõ bilgi için Bkz. (John Douglas Wilson, �Theories of Tax Competition�, National 
Tax Journal, Vol: 52, No: 2 (June 1999), s. 269-304) 
15 Peggy B. Musgrave, Tiebout modelinin sõnõrlamalarõnõ açõkladõktan sonra, �rekabetin gücü�ne uluslararasõ bir çerçevede, 
kamu maliyesinin �etkinlik ve adalet- argümanlarõ açõsõndan güvenilemeyeceğini göstermekte, özel sektördeki rekabete 
benzer sonuçlar vermeyeceğini ifade etmektedir. (Peggy B. Musgrave, �Fiscal Coordination and Competition in an 
International Setting�, içinde: Tax Policy in The Global Economy: Selected Essays of Peggy B. Musgrave, Cheltenham: 
Edward Elgar, 2002, s.311 vd.) 
16 The Economist, �Globalisation and Tax Survey� January 29th 2000, s. 15 
17 Reuven S. Avi-Yonah, �Globalisation, Tax Competition and The Fiscal Crisis of the Welfare State�, Harvard Law 
Review, Vol. 115:1573, 2000, s.1578, 1616 vd. 
18 AB Maliye Bakanlarõnõn 1 Aralõk 1997�de Lüksemburg Başkanlõğõnda yaptõğõ toplantõda zararlõ vergi rekabetini ilişkin 
tedbirler tartõşõlmõştõr. Ortaya konan tedbir paketi, işletmelerin vergilenmesiyle ilgili siyasal bir anlaşmayõ ve bir inceleme 
süreci sonunda, mümkün olur olmaz zararlõ vergi rekabetinin ortadan kaldõrõlmasõna ilişkin bir taahhüdü içermektedir.  
Esasõnda OECD�nin rehberi ve AB�nin bu sözleşmesi büyük ölçüde birbiriyle uyumludur. Bununla birlikte AB raporunun, 
üye ülkelere ayrõca bir yükümlülük doğurduğu (AB üyesi olmayan OECD üyelerinin aksine) söylenebilir. (Joann M. Weiner 
ve Hugh J. Ault, �The OECD�s Report On Harmful Tax Competition�, National Tax Journal, Vol 51, No:3, September 
1998, s.607) 
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istisnalarõn düzenlenmesi sonucu düşük veya sõfõr efektif vergi oranlarõ kriterleriyle �vergi 
cennetlerinin tanõmlanmasõnda da kullanõlan- tanõmlansa da  esas olarak vergi rejimi içinde 
serbest vergi bölgeleri ile yine �zararlõ� olarak nitelenen tercihli vergi rejimi kullanan 
ülkelerdir (İrlanda, İsviçre, Finlandiya gibi). Vergi cennetleri ise OECD tarafõndan üç unsurla 
tanõmlanmaktadõr19: (1) ülkenin etkin bir şekilde bilgi alõşverişine yanaşmamasõ, diğer 
ülkelerin vergi idarelerine karşõ katõ gizlilik kurallarõ uygulamasõ, (2) yasal mevzuat ve idari 
uygulamalarla ilgili bir şeffaflõğõn bulunmamasõ, ve (3) esas faaliyetlerin bu ülkede olmayõp 
sadece vergi teşvikleri nedeniyle yatõrõmlarõn bu ülkeye akmasõ. 

Ancak konuyla ilgili bir çok sorunun hala çözülemediğini belirtmek gerekir. Sözgelimi 
yukarda da bahsedildiği ve OECD�nin de kabul ettiği gibi tanõmlar üzerinde dahi hala tam bir 
uyuşmaya varõlmõş değildir20. Sorunlarõn çözümü için çok taraflõ bir konsensüs gereği hala 
varlõğõnõ korumakla birlikte, ülkelerin ulusal çõkarlarõ açõsõndan farklõ noktalarda bulunmalarõ 
bu çabalarõn önünde en önemli engel olarak durmaktadõr21.  
 

B. Çokuluslu Şirketlerin Vergilenmesi ve Transfer Fiyatlamasõ 
 
Çokuluslu şirketlerin vergilendirilmesiyle ilgili problemler genel olarak; yabancõ 

yatõrõmlarõn biçimi, yer seçimi ve hacmi üzerine uluslararasõ vergi farklõlõklarõnõn etkisi 
(tarafsõzlõk); yurtdõşõnda gelir elde eden mükellefle ülkede gelir elde eden mükellefe �
vergileme açõsõndan- eşit muamele (mükellef eşitliği); ülkeler arasõnda vergi gelirlerinin adil 
paylaşõlmasõ sorunu; gelişmekte olan ülkelerde yatõrõmlarõ çekmeye yönelik vergi teşvikleri 
sorunu; uluslararasõ çerçevede vergi kaçõrma problemi olarak sõralanmaktadõr22. Küreselleşme 
ile bağlantõlõ olarak ele alõndõğõnda, çok farklõ vergi idare alanlarõnda faaliyet göstermekte 
olan �ve kimi zaman küreselleşmenin simgesi olarak da görülen- çokuluslu şirketlerin 
vergilenmesinde yaşanan sorunlar daha da derinleşmektedir.  

Gelişmekte olan ülkeler açõsõndan özellikle önemli husus, çokuluslu şirketlerin 
yatõrõmlarõnõ çekmek için -vergi rekabeti çerçevesinde de değerlendirilmesi gereken- 
kullanõlan vergi enstrümanlarõdõr23. Gelişmekte olan ülkeler açõsõndan (gerek yetersiz tasarruf 
oranlarõyla, kalkõnabilmek için yabancõ direkt yatõrõma duyduklarõ ihtiyaç, gerek yine benzer 
gerekçelerle ödemeler dengesinin finansmanõnda çokça uluslararasõ finansal fonlarõ 
kullanmalarõ nedeniyle) yatõrõmlara sağlanan teşvikler ve bu teşviklerin etkileri önemli hale 
gelmektedir. Ancak başta vergi rekabeti de yatõrõmlarõn vergi oranlarõna duyarlõ olduğu 
varsayõmõna dayanmaktadõr. Kuşkusuz çokuluslu firmalarõn bir diğer ülkeye yatõrõm 
yapmasõnda vergileme konusu tek başõna belirleyici bir unsur değildir. Bir ülkeye yatõrõm 
                                                        
19 OECD, 1998 yõlõnda hazõrladõğõ raporda (Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, s.23) �belirli vergilerin 
uygulanmamasõ veya sadece nominal bir oran olarak uygulanmasõ� kriterini vergi cennetini tanõmlayan diğer üç kriter ile 
birlikte ilk kriter olarak kabul etmişti. Ancak 2001 İlerleme Raporunda, ülkelerden gelen tepkiler üzerine, her ülkenin 
dolaysõz vergi uygulayõp uygulamama ve uygun bir oran belirleme hakkõna sahip olduğu ve bu ilk ilkenin vergi cennetlerinin 
karakterini yansõtmakta yetersiz olduğu kabul edilmiş ve tanõm kriterlerinden çõkarmõştõr. (OECD, The OECD�s Project On 
Harmful Tax Practices: The 2001 Progress Report, 14 Kasõm 2001�de OECD Konseyine sunulan rapor. www.oecd.org) 
Aslõnda bu husus konu hakkõnda ülkeler arasõndaki tartõşma ve mücadeleleri yansõtmasõ açõsõndan önemlidir. 
20 1998 Raporuna Belçika, Portekiz, Lüksemburg, İsviçre gibi ülkeler çekimser kalmõşlar, itiraz bildirmişlerdir. Ayrõca vergi 
cennetlerini tanõmlamaya ilişkin �esas faaliyetin bu ülkede olmamasõ� kriterine de çeşitli itirazlar bildirilmiştir. 
21 Çok taraflõ bir uzlaşmanõn gereği, çoğunlukla �tutuklunun çõkmazõ� (prisoner�s dilemma) ikilemiyle açõklanmaktadõr. Eğer 
bir ülke vergi oranlarõnõ düşürürse daha çok yatõrõm çekecek ancak bütün ülkeler böyle yaparsa bir yandan vergi gelirleri 
azalõrken diğer yandan yatõrõmlarõ etkileme kabiliyetleri de azalacaktõr. (Kenneth P. Thomas, �The Politics of an Emergent 
Global Regime for Controlling Tax Competition�, Policy Studies Journal, Vol: 30, No:2, 2002, s.271)   
22 Peggy B. Musgrave, �International Tax Differantials for Multinational Corporations: Equity and Efficiency 
Considerations�, içinde: Tax Policy in The Global Economy: Selected Essays of Peggy B. Musgrave, Cheltenham: 
Edward Elgar, 2002, s. 98-101. 
23 Çokuluslu firmalarõ çekmek üzere kullanõlan vergi enstrümanõ tipi ülkelere göre farklõlõk göstermektedir. Örneğin genelde 
gelişmekte olan ülkeler vergi tatilleri, ithalat vergisi muafiyetleri gibi enstrümanlar kullanõrken, sanayileşmiş batõ Avrupa 
ülkelerinde yatõrõm kolaylõklarõ ve hõzlandõrõlmõş amortisman gibi metodlar kullanmaktadõr. (Jacques Morisset ve Neda 
Pirnia,  �How Tax Policy and Incentives Affect Foreign Direct Investment� , The World Bank Policy Research Working 
Paper No: 2509, December 2000, s. 3) 



 7

yapma kararõ doğal kaynaklarõn varlõğõ, siyasal ve ekonomik istikrar, mevzuata ilişkin 
şeffaflõk, ekonomik ve vasõflõ işgücünün, altyapõ ve bankacõlõk, finansal sistem, iletişim, 
ulaştõrma gibi yapõsal sistemlerin varlõğõ gibi faktörlere de bağlõdõr24.  

Yapõlan çalõşmalarda vergi teşviklerinin yabancõ yatõrõmlarõn yer seçimi kararlarõnõ ve 
hacmini etkilediğine ilişkin bir çok kanõt sunulmaktadõr25. Ancak bu etkinin boyutu başta 
kullanõlan vergi enstrümanõna, çokuluslu şirketin yapõsõna (örneğin vergi politikalarõ, çok 
fazla ülkede faaliyet gösteren ya da daha mobil firmalar için daha önemlidir) ve ana ülkeyle 
faaliyet gösterilen ülkenin vergi sistemleri arasõndaki ilişkiye (burada dõşarõda ödenen 
vergilerin ana ülkede indirilip indirilmemesi, ana ülkenin vatandaşlarõn dünya çapõnda elde 
ettiği geliri mi, yurt içi geliri mi vergilediği önemli bir husustur) bağlõ olduğu 
görülmektedir26. 

Diğer yandan küreselleşme, bu tür şirketlerin vergiden kaçõnma (veya kaçõrma) 
imkanlarõnõ (gerek transfer fiyatlamasõ, gerek borç yapõlarõnda yaptõklarõ oynamalarla) daha 
etkin ve daha yeni şekillerde kullanma olanağõnõ artõrmõştõr. Bir yandan ulusal ekonomilerin 
ve finansal piyasalarõn bütünleşmesi, diğer yandan ülkeler arasõndaki vergi rekabeti ve 
sermayeye sağlanan kolaylõklar çokuluslu şirketlerin vergilenmesinde ülkeler için endişe 
kaynağõ olan birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle firma içi ticaret ve transfer 
fiyatlamasõ bu tür şirketlerin vergilendirilmesiyle ilgili, (firma içi ticaretin hacmini büyüklüğü 
ve doğurduğu vergi kayõplarõnõn boyutu doğrultusunda) temel ilgi alanlarõndan biridir. 

Çokuluslu şirketlerin27 vergi yükünü azaltmak amacõyla karlarõnõ yüksek oranlõ 
vergilerden kaçõrõp düşük oranlõ vergilere yönelmek için fiyatlarõ maniple  etmeleri, bu amaçla 
firma içi ticareti ve transfer fiyatlarõnõ kullanmalarõ çokça görülen ve ülkeler tarafõndan çokça 
şikayet edilen bir husustur. Örneğin çok uluslu bir şirket, yüksek vergi oranõ olan bir ülkedeki 
bağlõ şirketine yüksek fiyatla mal satarak veya düşük fiyatla mal alarak bu firmanõn karõnõ ve 
ödeyeceği vergiyi azaltabilmektedir. Uluslararasõ şirketlerin transfer fiyatlamasõ yoluyla 
kaynaklarõnõ ülkeler arasõnda ve bazõ ülkeler aleyhine yeniden dağõtmasõnõn, ilgili ülkelerde 
milli gelir, işsizlik, tüketici fiyatõ, üretim girdileri fiyatõ ve ödemeler dengesi gibi ekonomik 
değişkenler üzerinde olumsuz etkilere neden olacağõ28, devletleri bir yandan küresel 
şirketlerin vergilenmesinden adil pay almalarõnõ engellerken, diğer yandan çokuluslu 
şirketlerin çifte vergilenmesine yol açabileceği ileri sürülmektedir.  Sonuçta şirketlerin, böyle 
bir yolla kamusal hizmetlerden yararlanõrken, ülkelerin kamu hizmetlerinin finansmanõna 
katõlmamalarõ önemli bir adaletsizlik sorunudur. Dünya ticaretinin %60�õndan fazlasõnõn 
çokuluslu şirketlerin kendi içinde gerçekleştiği29 göz önüne alõnacak olursak konunun önemi 
daha da açõk hale gelecektir. 

 
 
 

                                                        
24 Vito Tanzi ve Howell H. Zee, �Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries�, IMF Woking Paper  
WP/00/35, March 2000, s.24 vd. Tanzi ve Zee bu açõdan vergi teşviklerinin de önemli bir unsur olmakla birlikte yabancõ 
yatõrõmcõ için değerinin muğlak olduğunu, özellikle yatõrõmcõnõn ülkesinde teşviklerin indirilip indirilmemesi ve çifte 
vergilenmesi gibi unsurlarõn vergi teşvik ve kolaylõklarõnõn değerini azaltabileceğini belirtmekle birlikte, sözkonusu olan 
başõboş olarak ifade edilen ve çoğu zaman spekülatif olan sermaye akõmlarõ olduğunda vergi sisteminin önemi daha belirgin 
olmaktadõr. 
25 James R. Hines, Jr, �Lessons from Behavioral Responses to International Taxation� National Tax Journal, Vol. 52 No:2 
(June 1999), s. 318 
26 Jacques Morisset ve Neda Pirnia, a.g.e., s.22-23 
27 Aslõnda transfer fiyatlamasõ sorunu sadece büyük şirketlere mahsus değildir. Sorunu ortaya çõkaran esas unsur birden fazla 
vergileme yetki alanõnda bir şirketin değişik bölümlerinin bulunmasõdõr. Şirket, birimleri arasõnda alõcõ-satõcõ ilişkisi 
çerçevesinde vergi yükünü asgari kõlacak fiyatlar belirlemektedir. Ancak küreselleşme ve büyük çok uluslu şirketlerin 
muazzam miktarlarda mal/hizmet transferi ile konu daha önemle ortaya çõkmaktadõr. (William K. Carter ve M. David, �The 
Problems of Transfer Pricing�, Journal of Accountancy, Vol. 186 Issue:1, July 1998, s.37) 
28 TOBB , Vergilemede Global Eğilimler: AB ve Türk Vergi Sistemi, TOBB Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara: 
Mayõs 2001, s.22. 
29 John Neighbour, �Transfer Pricing: Keeping It Arm�s Length�, OECD Observer, Jan. 2002, s. 29 
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Tablo: Çokuluslu şirketlerde transfer fiyatlamasõ, gelir transferi ve vergi idaresi ilişkisi: Çokuluslu şirketler her biri 
farklõ bir ülkenin vergi mükellefi olan bağlõ kuruluşlarõ arasõnda vergi oranlarõnõ dikkate alarak ve transfer fiyatlarõnõ 
kullanarak gelir transfer etmektedir. Böylece her bir bağlõ kuruluş kamusal hizmetlerinden yararlandõğõ idareye uygun ve 
doğru miktar vergi ödememekle bir �free rider�(bedava kullanõcõ) sorunu da doğurmakta ki sorunun çözümü idareler 
arasõnda bir eşgüdümü gerekli kõlmaktadõr. 

 
Transfer fiyatlandõrmasõnõ ele alan ilk yasal düzenlemeler hem dünya çapõnda faaliyet 

gösteren büyük çok uluslu şirketlere, hem de federal yapõdan dolayõ farklõ vergileme yetki 
alanlarõna sahip olan ABD�de yapõlmõştõr30. OECD de konuyla ilgili uluslararasõ bir uyum 
sağlayõp, çok taraflõ bir anlaşmaya varabilmek ve sorunlarõ çözebilmek için 1995 yõlõnda bir 
rehber yayõnlamõştõr ki diğer ülkeler tarafõndan da bu rehber esas alõnmaktadõr. OECD�nin 
transfer fiyatlandõrmasõna ilişkin temel yaklaşõmõnõ �emsallere uygunluk ilkesi� (arm�s length 
principle)31 teşkil etmektedir. Bu ilke çerçevesinde transfer fiyatlarõnõn revize edilmesinde bir 
çok yöntem önerilmektedir. Ancak �emsallere uygunluk ilkesi�nin uygulandõğõ piyasa tabanlõ 
yöntemlere ilişkin eleştiriler de bulunmaktadõr32. Zaten OECD�de ilkenin uygulanmasõnõn 
kolay olmadõğõnõ, makul transfer fiyatlarõnõn belirlenmesinin zaman alabileceğini ve kimi 

                                                        
30 OECD yaklaşõmõnõn da esasõnõ teşkil eden �emsallere uygunluk ilkesi� de, transfer fiyatlandõrmasõnõn belirlenmesine 
yönelik olarak belirlenen yöntemler de evvela ABD�de uygulanmaya başlanmõştõr. (Transfer fiyatlamasõna ilişkin yasal 
düzenlemelerle ilgili ayrõntõlõ bir inceleme için bkz. Tuncay Kapusuzoğlu, �Transfer Fiyatlamasõna İlişkin Olarak ABD�de 
Yapõlan Yasal Düzenlemeler (I)�, Vergi Dünyasõ. Sayõ: 214, Haziran 1999, ss. 57-70 ve �Transfer Fiyatlamasõna İlişkin 
Olarak ABD�de Yapõlan Yasal Düzenlemeler (II)�, Vergi Dünyasõ. Sayõ: 215, Temmuz 1999, ss. 89-108) 
31 OECD Model Vergi Anlaşmasõnõn 9. maddesinde açõklanan bu ilkeye göre; transfer fiyatlarõ aynõ kurumsal yapõnõn bir 
parçasõ olarak değil, gerçekten bağõmsõz iki kuruluş arasõnda olmasõ gereken gibi tesbit edilmelidir. 
32 Buckley ve Hughes, OECD yaklaşõmõnõn uygulanmasõnõn çok güç olduğunu, şirketler ve işlemler hakkõnda muazzam bir 
dokümantasyon gerektirdiği, transfer fiyatlarõnõ belirlemekte kullanõlan metodlar, dokümantasyon ihtiyacõna yaptõğõ vurgu, 
emsallere uygunluk sağlamak için karşõlaştõrõlabilir işlemler ve şirketler olduğu varsayõmõ, anlamõ belirsiz kalan bir 
fonksiyonel analiz ifadesi ile Batõ/Avrupa düşüncesinin bir yansõmasõ olduğunu ileri sürmekte, hipotetik örneklerle bu 
yaklaşõmõn pratik ve teorik zorluklarõnõ göstermektedir. (Peter J. Buckley ve Jane Frecknall Hughes, �Transfer Pricing and 
Economic Functions Analysis: The Japanese Paradigm� Applied Economics, Vol 30, Issue 5, May 1998, s. 624). Lebowitz 
ise emsallere uygunluk ilkesinin uygulanamazlõğõyla ilgili deliller ileri sürmekte, ilkenin iktisadi açõdan mantõkdõşõ ve yapõsõ 
itibariyle uygulanamaz olduğunu, belli bir deneyim sonucunda yetersizliğinin görüleceğini ve daha basit ve daha dolaysõz 
araçlara yerini terk edeceğini ileri sürmektedir. (Brian E. Lebowitz, �Transfer Pricing and the End of International Taxation�, 
www. tax.org/text/international/International_reading/International_Readings_frames.htm.) 
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zaman mümkün olamayabileceğini kabul etmektedir33. Yine de çok uluslu şirketlerin 
işlemlerinin denetlenmesi ve suiistimallerin yol açtõğõ vergi kayõplarõnõn önlenmesi ve çok 
taraflõ kabul görebilecek ilkeler bütünü sağlamaya yönelmesi açõsõndan önemli ve şimdilik 
küresel anlamda tek kayda değer çabadõr. 

Konunun gelişmekte olan ülkeler açõsõndan ayrõca önemli bir tarafõ, çok uluslu 
şirketlerin transfer fiyatlamasõnõ suiistimal ederek döviz kontrollerinden kurtulmakta ve 
vergisiz bir şekilde kârlarõnõ ana ülkeye nakletmekte kullanõyor olmalarõdõr. Gelişmekte olan 
ülkelerde son dönemde yapõlan ticari liberalizasyon reformlarõ bunu daha da 
kolaylaştõrmaktadõr. 
 

C. Elektronik Ticaret 
 
İnternet ve elektronik ticaret alanõnda yaşanan teknolojik gelişmeler, bir yandan 

geleneksel biçimden farklõ ürünler (fiziksel olmayan dijital ürünler ) ve geleneksel olandan 
farklõ bir dağõtõm kanalõ  ortaya çõkarmasõ, diğer yandan buna da bağlõ olarak vergi idaresi 
açõsõndan mükellefin kimliğinin tesbiti, vergilemeyi yapacak idarenin belirlenmesi, vergi 
konusu ve mükellefle ilgili kayõtlarõn izlenmesi (yazõlõ evrak, imza, mühür, fatura, fiş vs. 
bulunmamasõ dikkate alõndõğõnda) ve verginin toplanmasõ gibi konularda önemli sorunlar 
doğurmaktadõr. 

Ülkeler açõsõndan sorun, bu yeni ekonomik çevrenin ve bu çevrede ortaya çõkan gelir 
ve karlarõn mevcut vergi kanunlarõ çerçevesinde nasõl sistem içine alõnacağõ veya eğer 
değiştirilecekse nasõl bir yeni sistem ortaya konulacağõ34 ve en azõndan bu geçiş sürecinde 
vergi matrahõnõn erimesiyle ortaya çõkacak gelir kayõplarõnõn mali etkisi ve nasõl telafi 
edileceği konularõ üzerinde yoğunlaşmaktadõr. 

Tüketim vergileri açõsõndan ana sorun verginin hangi idare tarafõndan uygulanacağõdõr. 
Geleneksel tüketim vergileri tüketiciden perakendeci tarafõndan tahsil edilmekteyken, internet 
ara toptancõlarõ ve yerel perakendecileri ortadan kaldõrmakta (gerçi internet servis 
sağlayõcõlarõ, bankacõlõk ve ödeme sistemi sağlayõcõlarõ ve kredi kartõ şirketleri, 
telekomünikasyon şirketleri potansiyel yeni aracõlar olarak ortaya çõkmakta) ve kullanõcõnõn 
bölgesini belirlemeyi güçleştirmekte, satõcõ bir idari bölgedeyken tüketici başka bir bölgede 
olmaktadõr35.  
 Gelir vergisi açõsõndan ise, ülkeler arasõnda web tabanlõ gelirlerin nasõl 
değerlendirileceği, hangi vergi rejimine tabi tutulacağõ hala belirsizlikler taşõyan bir konudur. 
Vergileme tekniğinin temel unsurlarõ olan, ticari faaliyetin belirlenmesinden, elde edilen 
gelirin niteliğinin (ticari kazanç mõ yoksa royalti olarak mõ değerlendirileceği), mükellefiyetin 
ve matrahõn saptanmasõna kadar bir çok alanda boşluklar bulunmaktadõr36. Gelirin dolaysõz 
vergilemesiyle ilgili olarak, OECD Model Anlaşmasõnõn 5. maddesinde de yer alan �daimi 
işyeri�nin tesbiti elektronik ticaretin vergilenmesinde temel sorunlardan biridir. Siberboşlukta 
daimi olarak nitelenecek bir işyerinin belirlenmesi önemli güçlükler taşõmaktadõr37.  
                                                        
33 John Neighbour, a.g.e, s. 3 
34 Hughes ve Glaister, bu hususu yuvarlak bir deliğe (vergi sistemi) çakõlmaya çalõşõlan bir kare çivi (e-ticaret) olarak 
nitelemekte ve konu hakkõndaki görüşleri ya deliğin birazcõk kare haline getirilmesi veya �kare�nin tanõmõnõn biraz 
düzeltilmesi şeklinde sõnõflamaktadõr. Ayrõca yeni kanunlarõn bu mali kaosa çözüm olmaktan ayrõ, zeki (ya da ahlaksõz) 
mükelleflerce kullanõlmaya müsait bir çok boşluk da ortaya koyacağõna işaret etmektedir. (Jane Frecknall Hughes ve Keith 
Glaister, �Elektronic Commerce and International Taxation: A Square Peg in a Round Hole?�, European Management 
Journal, Vol: 19, No: 6, 2001, s.657 
35 Susanne Teltscher, �Electronic Commerce and Development: Fiscal Implications of Digitized Goods Trading�, World 
Development Vol: 30, No: 7, 2002, s.1142 
36 TOBB, a.g.e., s.17 
37 OECD ülkelerinde genelde, eğer bir daimi işyeri belirlenmişse kaynak esaslõ (source-based) yani ekonomik faaliyetin 
bulunduğu idarede, aksi halde ikamet esaslõ (residence-based) yani kişinin veya kurumun uyruğunun vergi idaresince 
vergileme yapõlmaktadõr. Çifte vergilemeyi önlemek için de karşõlõklõ anlaşmalar yapõlmaktadõr. �Sabit bir iş yeri� ilkesine 
dayanan uygulamanõn taslağõ 1963�e kadar uzanmaktadõr ve fiziksel bir varlõğa esas almaktadõr. Dolayõsõyla yeni gelişmelere 
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 Artan bir hõzla genişleyen elektronik ticaretin, ülkelerin vergi yapõlarõna, gelişmişlik 
düzeylerine bağlõ olarak farklõ düzeylerde olmak üzere vergi matrahõnõn erimesine ve vergi 
gelirlerinin kaybõna neden olacağõ endişesi bir çok yazar tarafõndan paylaşõlmaktadõr. 
Özellikle tüketim vergileri açõsõndan e-ticaretin tüketicilerin satõnalma davranõşlarõnõ ve 
tüketimin yerli ve yabancõ satõcõlar arasõnda dağõlõmõnõ değiştireceği dikkate alõndõğõnda 
toplam gelirleri içinde tüketim vergilerinin ağõrlõk taşõdõğõ ülkelerde sorun doğuracağõ 
söylenebilir. Bu açõdan vergi sistemi ağõrlõklõ olarak KDV gibi satõş vergilerine dayanan AB 
ve çoğu gelişmekte olan ülke için durum daha ciddidir. Halbuki elektronik ticarette net 
ihracatçõ olan ABD vergi sistemi açõsõndan da ağõrlõklõ olarak gelir vergilerine dayanmaktadõr. 
Gelişmekte olan ülkeler açõsõndan ayrõca ithalat ve gümrüklerden alõnan vergi ve sair 
yüklerden (ki bunlar bu ülkeler için hem önemli bir politik enstrüman hem önemli bir gelir 
kaynağõdõr) kayõplar da önemli bir sorundur38. Tüketim ve gümrük vergilerinde yaşanan 
kayõplar gelişmekte olan ülkelerde bir yandan zaten güçlükler içinde olan bütçe dengesini 
sarsarken, diğer yandan gelir azalõşlarõnõn etkisini gidermek için girişilecek çabalar (dolaylõ 
vergilemenin artõrõlmasõ gibi) vergi adaletini daha da bozacaktõr. İnternet üzerinden alõş-veriş 
yapanlarõn genelde yüksek gelirli kişiler olduğu ve internetin vergilenmesinde yaşanan 
güçlükler ve vergi kaçõrma imkanlarõnõn bolluğu dikkate alõndõğõnda vergi adaleti sorunu daha 
belirgin olacaktõr39. Bu ülkelerin elektronik ticarette payõnõn çok düşük olduğu ve üstsel bir 
hõzla da arttõğõ dikkate alõndõğõnda ilerde gelir kayõplarõ ve ticari denge sorunlarõ gelişmekte 
olan ülkeler için daha da ciddi olacaktõr. 
 Sonuçta eletronik ticaret (dijital ürün ve hizmetler bağlamõnda) özellikle internet 
üzerinden yürütülen finansal işlemler ve offshore bankacõlõkla birlikte ele alõndõğõnda 
vergileme alanõnda küreselleşmeyle ortaya çõkan en önemli sorunlardan biridir ve bu alanda ki 
sorunlarõn çözümü farklõ öneriler olmakla birlikte40, küresel bir koordinasyonu gerekli 
kõlmaktadõr.  
 

IV. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
Sonuçta küreselleşme evvela ortaya çõkardõğõ yeni sorunlarla, vergi sisteminin 

yapõsõnõ, vergi politikasõnõn rolünü ve dolayõsõyla devletin rolünü yeniden 
biçimlendirmektedir. Küreselleşmenin oluşturduğu veya biçimlendirdiği �ve oldukça da hõzlõ 
gelişen- yeni ekonomik ve politik çevre, devletleri de bu değişime ayak uydurmasõnõ gerekli 
kõlmaktadõr. Gelişmiş ülkeler �belki sorunlarla ilk karşõlaşan olduklarõndan- vergi 
politikasõnda ortaya çõkan sorunlarõ çözmek üzere girişimlerde bulunmaktadõrlar. ABD vergi 
sistemini bu yeni ekonomik çevreye uygun değişiklikler yapmakta, Avrupa Birliği zaten 
ekonomik birliğin gereği uyumlaştõrmalarõ ve uluslarüstü bağlayõcõ düzenlemeleri 
                                                                                                                                                                             
tamamiyle uygun olduğu söylenemez. Bir web sunucu daimi bir işyeri olarak değerlendirilirse, sunucu ve bilgisayar 
ekipmanlarõnõn düşük vergili ülkelere kaymasõ (ve tabi bu alanda da bir rekabet) da sözkonusu olabilir ki bu noktada 
dünyanõn en çok sunucusunun bulunduğu ABD�yi bu husus endişelendirmekte ve internetin vergilenmesi konusunda 
minimalist bir tutum almaktadõr. (Susanne Teltscher, a.g.e., s.1143-1144) 
38 Gelişmekte olan ülkelerin dijital ürün ithalatõndan payõ %18.5 iken ithalattan gümrük gelirlerinin payõ %64.5�dur. Ve 
mutlak rakamlarla gümrük geliri kayõplarõ gelişmiş ülkelerde 265 milyon$ iken, bu ülkelerde 600 milyon $ olarak 
hesaplanmaktadõr (Susanne Teltscher, a.g.e., s.1154) 
39 Richard Jones ve Subhajit Basu, �Taxation of Electronic Commerce: A Developing Problem�, International Review of 
Law Computers&Technology, Vol:16, No: 1, 2002, s.43 
40 Genel olarak adalet ve etkinlik açõsõndan geleneksel ticaretle elektronik ticaret vergileme açõsõndan aynõ şartlarda olmasõ 
gerektiği, internet vergisinin bir fark doğurmamasõ gerektiği ileri sürülmektedir. OECD tarafõndan kabul edilen tarafsõzlõk, 
etkinlik, belirlilik ve basitlik, etkinlik ve adalet ve esneklik ilkelerinin elektronik ticaret için de aynen uygulanmasõ gerektiği 
savunulmaktadõr. (Georgi Smatrakalev, �Taxation and Tax Policy in The E-World�, www.ssrn.com., s.9). Bazõ yazarlar ise, 
mevcut vergi sistemine adaptasyonla ilgili pratik zorluklara işaret ederek tamamen internete özgü �bit tax� gibi alternatif 
öneriler getirmektedir. OECD ve AB�de de tartõşõlan, BM�nin bir raporunda da anõlan bu vergi ile internet kullanõcõlarõnõn, 
veri yayma hacimlerine bağlõ olarak vergilenmesi esas alõnmaktadõr. Ancak ticari amaçlõ internet kullanõmlarõnõn yanõsõra 
kişisel kullanõmlarõnda izlenmesi sonucunu doğuracağõ ve kişilik haklarõnõ zedeleyeceği eleştirilerine maruz kalmaktadõr 
(Hume Papers on Public Policy, �Tax and Internet�, Vol: 7, I: 4, 1999, s.35) 
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gerçekleştirmekte ve OECD konuyla ilgili çok taraflõ girişimleri organize etmektedir. 
Gelişmekte olan ülkeler ise gerek idari kapasitenin yetersizliklerinden gerek iç ekonomik ve 
politik kõsõtlardan dolayõ bu gelişmelerin dõşõnda kalmõş görünmektedir. Uluslararasõ kurallar 
oluşturulurken ülkeler arasõndaki çetin çõkar mücadeleleri -OECD düzenlemelerinin 
müzakerelerinde de görüldüğü gibi- açõsõndan da gelişmekte olan ülkeler dezavantajlõ 
durumdadõrlar41.   

Küresel sermaye ve yatõrõmdan pay kapma yarõşõ olarak nitelenebilecek vergi rekabeti 
ise bütün ülkelere zarar veren bir unsur olarak, devletin finansmanõnda ve etkin ve adaletli bir 
vergi yapõsõnõn önünde bir sorun olarak durmaktadõr. Gelişmekte olan ülkeler bütçe 
dengesizlikleri dikkate alõndõğõnda bir yandan gelir ihtiyaçlarõ diğer yandan kalkõnmalarõ için 
yabancõ yatõrõm ve sermayeye duyduklarõ ihtiyaç dikkate alõndõğõnda bir ikilem 
karşõsõndadõrlar. Vergi sisteminin uluslararasõ yatõrõmõn yerleşme kararlarõndaki etkisi ile ilgili 
belirsizlik ve bu konuda diğer ülkelerin vergi politikalarõnõn da önemli bir belirleyici olduğu 
da göz önüne alõnõrsa sonucun pek de belirgin olmadõğõ görülecektir. Ancak sonuçta böyle bir 
rekabetin bütün ülkeler için net faydasõnõn olmadõğõ hususunda genel bir uzlaşma 
sözkonusudur. 

Vergi rekabeti başta olmak üzere incelediğimiz tüm uluslararasõ vergi sorunlarõnda, 
henüz kesin çözümler ortaya konulamadõğõnõ ve sorunlarõn çözümünün esas olarak çok taraflõ 
bir çabayõ gerekli kõldõğõnõ belirtmek gerekir42. Çünkü küreselleşme artõk bir ülkenin diğer 
ülkelerin vergi sistem ve politikalarõnõ dikkate almaksõzõn bir vergi politikasõ belirlemeyi 
imkansõz kõlmaktadõr ve ülkeler tek başlarõna hareket ettiklerinde sorunlar daha da 
derinleşmektedir. Ülkelerin rekabetçi ekonomik çevrede isteksizlikleri de göz önüne 
alõndõğõnda küresel hale gelmiş bu sorunlarõn çözümü için bütün ülkelerin katõlacağõ küresel 
bir çabanõn gereği daha da belirgin olmaktadõr. 
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