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ÖZET
Vergi sistemlerinde gelir vergilendirilirken adil bir sistem yaratmak esas amaçt›r. Türk Gelir Vergisi Sistemi'nde de gelir unsurlar›
aras›nda Anayasal buyruklar gere¤i eﬂitlik ilkesi baﬂta olmak üzere temel vergilendirme ilkeleri, mutlaka ve özenle dikkate al›nmak
durumundad›r. Ancak gelir unsurlar› aras›nda, özellikle de ücretler üzerinden al›nan vergi sisteminde, ücretliler aleyhine uygulamalar
ve eksiklikler dikkat çekmektedir. Ücretlilerin a¤›rl›kl› olarak tevkifat (kayna¤›nda kesme, stopaj) yöntemi ile vergilendirilmesi,
beyanname vermesine izin vermeyen düzenlemeler olmas›, gelir vergisi sisteminin a¤›rl›kl› olarak, ücretliler üzerine y›¤›lmas›na
neden olmaktad›r. Oysa ücretlilere yönelik beyanname verme olana¤›n›n getirilmesi ve mali gücün ölçülmesinde gerekli olan sistem
eksikliklerinin tamamlanmas› ile, söz konusu etmeye çal›ﬂt›¤›m›z ücretliler aleyhine olan baz› hususlar›n ve uygulamalar›n bertaraf
edilmesi ve daha adil bir vergi sisteminin uygulanmas› kan›m›zca mümkündür. Bu tebli¤de önce söz konusu uygulamadaki
adaletsizliklere, eﬂitsizliklere neden oldu¤una inand›¤›m›z vergisel hususlar vurgulanmakta ve akabinde de baz› de¤erlendirmeler
ve düzenleyici ve denetleyici ba¤lamda öneriler sunulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmam›zda, Türk Vergi Sistemi'ndeki münhas›ran
ücretlerin vergilendirilmesi konusu, seçilmiﬂ baz› yabanc› ülkelerin vergi sistemlerinde ücretlilerin vergilendirilmesi sistemleri ile
mukayese edilmek suretiyle, analiz edilmeye ve de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
ABSTRACT
The main objective is to create a fair system to excise and to apply income tax systems. Items of income of the Income Tax System
in Turkey in accordance with the principle of equality, especially between the fundamental precepts of Constitutional principles
of taxation, must necessarily be taken into consideration and carefully. However, among the elements of income, especially fees
received through the tax system, applications, and lack of attention the expense of wage earners. Mainly of wage withholding
(welding, cutting, withholding tax) by the method of taxation, and, therefore, declaration that regulations do not allow to give a
significant portion of the tax burden on wage earners, such as collection of reasons, as mainly income tax system, leads to congestion
on wage earners. However, the possibility of making tax return for the introduction of wage-earners are required to measure the
financial strength and with the completion of system deficiencies, some of these issues and practices that we try to eliminate the
expense of wage earners, and it is possible in our opinion the implementation of a tax system fairer. In this paper the application
before the injustices, inequities in the tax issues that we believe to be caused by the stresses and subsequently tried to make some
suggestions assessments, and regulatory and supervisory context. In our study, Turkish Tax System is exclusively in the taxation
of wages, wages in selected foreign countries' tax systems by being compared with the taxation systems, and have been evaluated
to be comparatively analyzed.
1. G‹R‹ﬁ
Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku'nun temel kurallar› uyar›nca, bedensel ve zihinsel eme¤in bedeli olan ücretlerin vergilendirilmesi
esnas›nda, vergilemede eﬂitlik ve buna ba¤l› olarak mali güce göre vergilendirme ilkelerinin göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir.
Sermaye gelirleri karﬂ›s›nda, yap›sal niteli¤i itibariyle gözetilmesi gereken ücretlerin, Türk Vergi Sistemi'nde yeterince korunamad›¤›,
vergide eﬂitlik hedeflenmesine karﬂ›n, di¤er gelir türleri karﬂ›s›nda dezavantajlar› oldu¤u gözlenmektedir. Ayr›ca günümüzde kamu
gelirleri aras›nda, Gelir Vergisi'nden elde edilen gelirlerin önemli bir k›sm›n›n ücretlilerin gelirlerinden oluﬂtu¤u ve bunun önemli bir
k›sm›nda da kaynakta kesme yönteminin kullan›ld›¤› dikkate al›nd›¤›nda, ücretliler karﬂ›s›nda, di¤er gelir türlerinin yeterince kavranamad›¤›
da aç›k olarak anlaﬂ›lmaktad›r. A¤›rl›kl› olarak ücretlilerin kaynakta kesme yöntemiyle vergilendirilmesi neticesinde, beyanname verme
ve belge toplama gibi yükümlülükler ve buna ba¤l› olarak da vergi bilinci yeterince ve gerekti¤i gibi oluﬂamamakta, bu durum da
ekonominin önemli ve köklü sorunlar›ndan birisini teﬂkil eden kay›t d›ﬂ›l›¤› körüklemektedir. Oysaki bu gelir grubuna giren bireylere,
beyanname verme yükümlülü¤ü getirilir ve belge toplama ödevleri yüklenirse, kay›t d›ﬂ› ekonominin azalaca¤› ve Türk Vergi Sistemi'nin
temel unsurlar›ndan olan belge düzeninin daha sa¤l›kl› olarak yerleﬂebilece¤i kanaatindeyiz.
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Bu ba¤lamda çal›ﬂmam›z›n ilk bölümünde Türk Vergi Sistemi'nde ücret gelirlerinin vergilendirilme esaslar› teorik bazda, ayr›nt›l› olarak
ele al›nm›ﬂ, karﬂ›laﬂ›lan sorunlar, aksakl›klar vergileme prensipleri göz önünde tutularak, de¤erlendirme ve eleﬂtirilerde bulunulmuﬂtur.
‹kinci bölümde ise, ücret gelirlerinin y›ll›k beyannameye tabi tutuldu¤u OECD ülkelerinden Amerika Birleﬂik Devletleri, ‹ngiltere, ‹talya,
Kanada, Avustralya, Japonya ve Fransa Vergi Sistemleri ile ilgili bilgiler verilmiﬂtir. Son olarak da, söz konusu seçilmiﬂ ülke uygulamalar›
dikkate al›narak, Türk Vergi Sistemi ba¤lam›nda, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili eleﬂtiri ve aksakl›klar›n giderilmesine yard›mc›
olabilecek öneri ve de¤erlendirmelerde bulunulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
2. TÜRK‹YE'DE ÜCRET GEL‹RLER‹N‹N VERG‹LEND‹R‹LME ESASLARI
2.1. Vergi Ödemelerinin Gerçek ‹ktisadi Esas›: Gelir Kavram› ve Gelirin Belirlenmesinde Kullan›lan Teoriler
Vergiler seçilen vergi konusunun niteli¤i esas al›narak, gelir, gider ve servet vergileri ﬂeklinde ayr›ma tabi tutulmaktad›r3.
Ancak, vergi ödemelerinin gerçek iktisadî esas›n› gelir ve servet oluﬂturmaktad›r. Baz› maliyecilere göre ise, verginin temel kayna¤›
'gelir'dir4. Di¤er bir ifadeyle, ödenen tüm vergilerin kayna¤›n› 'gelir' oluﬂturmaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, “kamu mallar›n›n ana
finansman kayna¤›n›, elde edilen ya da tasarruf edilen gelirin oluﬂturmas›”, gelir üzerinden al›nan vergilerin önemini ortaya
koymaktad›r5. Bu ba¤lamda, kiﬂilerin söz konusu vergi kaynaklar›na sahip olmalar›, bunlardan her birini k›smen veya tamamen
tüketim için kullanmalar›, modern vergilemede, ödeme gücünün göstergeleri olarak kabul olunmaktad›r6.
Ödenen tüm vergilerin kayna¤›n› 'gelir'in oluﬂturmas› nedeniyle, maliye bilimi aç›s›ndan gelir kavram›n›n aç›klanmas› gereklili¤ini
ortaya koymuﬂ ve bunun için doktrinde temel olarak iki teori üzerinde yo¤unlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bunlardan ilki “kaynak teorisi”, di¤eri ise
“safi art›ﬂ teorisi”dir. Bunlardan kaynak teorisi, geliri dar kapsaml› olarak ele almakta ve mali gücün büyük k›sm›n› d›ﬂar›da b›rakmas›
sebebiyle7, göreceli olarak daha geniﬂ bir gelir kavram›n› kabul eden safi art›ﬂ teorisi8 ile birlikte “karma bir teorik yaklaﬂ›m›n” kural
olarak kabul edildi¤i de görülmektedir9. Kaynak teorisine göre gelir, sürekli gelir yaratan bir kaynaktan elde ediliyor ve bir üretim
faktörüne atfediliyor10 ise, vergi bak›m›ndan ödeme gücünün belirlenmesinde dikkate al›nmal› ve vergilendirilmelidir. Burada görüldü¤ü
üzere, gelirin vergilendirilmesinde esas al›nan kriter, gelirin süreklili¤idir. Di¤er deyiﬂle devaml› bir kaynak olmas›d›r11. Safi art›ﬂ
teorisinde ise, kaynak teorisinin aksine, bir kayna¤›n mevcudiyetine lüzum olmay›p12, düzenli ve sürekli özellik göstermeyen iktisadi
de¤erler de gelirin konusuna dahil edilmekte ve dolay›s›yla da gelir, kaynak teorisinin tersine daha geniﬂ olarak kavranmaktad›r13.
Bu teoriye göre, kiﬂinin harcamalar›na ve tasarrufuna (servetindeki art›ﬂlara) kaynak oluﬂturan her türlü unsur, gelir vergisinin
konusunu oluﬂturmaktad›r. Tan›m›n dayand›¤› temel unsur, bireyin bir dönem içerisinde sat›n alma gücünde meydana gelen net
art›ﬂ›n “gelir” olarak kabul edilmesidir.
Haig-Simons Yaklaﬂ›m› olarak da bilinen bu yaklaﬂ›mda sat›n alma gücünde meydana gelen bu net art›ﬂ, bireyin bir dönem içinde yapm›ﬂ
oldu¤u tüketimin de¤eri (öz tüketim dahil-gelirin elde edilmesi için yap›lan harcamalar hariç) ile servetine yapt›¤› net ilavelerin
(tasarruflar›n-dönem baﬂ› ve sonunda servette meydana gelen net art›ﬂ) toplam›ndan oluﬂur14.
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Ancak uygulamada, bireyler taraf›ndan yap›lan tüketim miktar›n›n ve de¤erinin belirlenmesindeki güçlükler, bu teorinin uygulanabilirli¤ini
güçleﬂtirmektedir. Almanya ve ‹sviçre'de yap›lan uygulamalar, teorinin uygunlama ﬂans›n›n çok az oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu nedenle
uygulamada bir çok ülke, safi art›ﬂ teorisi ile kaynak teorisinin aksayan yönlerini ortadan kald›rmak amac›yla gelirin belirlenmesinde
her iki teoriye de yer vererek karma bir sistem oluﬂturmuﬂtur15.
2.2. Türk Gelir Vergisi Sisteminde Gelir Kavram›, Tan›m› ve Unsurlar›
Türk Gelir Vergisi Kanunu'nda, vergiye tabi gelir kural olarak, bir üretim faktörü sahibinin, sahip oldu¤u faktörü üretime arz etmesi
karﬂ›l›¤›nda elde etti¤i kazanç olarak dikkate al›nmaktad›r. Söz konusu kazançtan giderler ve amortismanlar› indirildikten sonra,
kalan k›s›m safi gelir olarak kabul edilmektedir. Dolay›s›yla kaynak teorisi gelirin kavranmas› hususunda temel al›nm›ﬂt›r. Di¤er
yandan safi art›ﬂ teorisine de yer verildi¤i ve di¤er kazanç ve iratlar baﬂl›¤› alt›nda, bu kurama yönelik olarak baz› kazançlar›n da
kavranmaya çal›ﬂ›ld›¤› farkedilmektedir16. K›sacas› uygulamada her iki teorinin birbirine kat›ld›¤› karma bir sistem kullan›lmaktad›r.
Öyle ki, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 1. maddesinin 2. f›kras›nda, genel bir gelir tan›m› yap›lmakta, 2. maddesinin
1. f›kras›nda, kavram›n kapsam›na giren gelir unsurlar› tek tek say›lmakta ve nihayet GVK'nun 37-82. maddeleri aras›nda da bu
unsurlar ortaya konulmaktad›r. Böylece gelir kavram› belirlenirken, bu düzenlemelerin tamam›n›n birlikte ele al›nmas› gerekmektedir17.
Bu aç›klamalar ›ﬂ›¤›nda gelir kavram›, GVK md 1'de, bir gerçek kiﬂinin bir takvim y›l› içinde elde etti¤i kazanç ve iratlar›n safi tutar›
ﬂeklinde ifade edilmektedir. Söz konusu madde hükmü, bünyesinde, gelir unsurunun niteliklerini ve özelliklerini de ihtiva etmektedir.
Buradan ç›kar›labilecek ilk unsur, “gelirin kiﬂisel olmas›”d›r. Yani gelir, “bir gerçek kiﬂiye aittir ve kiﬂiseldir”. Dolay›s›yla gelir vergisi
subjektif bir vergi olup, subjektif vergilerde bireyin gerçek ödeme gücü kavranmaya çal›ﬂ›ld›¤›ndan, y›ll›k net durumu bir bütün olarak
yükümlendirilmek istenmektedir18. Di¤er bir husus ise, “gelirin y›ll›k” olmas›d›r. Buna göre, gelir bir takvim y›l›nda elde edilen kazanç
ve iratlar›n toplam› olarak kabul edilmektedir. Nitekim GVK'nun 108. maddesi, gelir vergisinde “vergilendirme dönemi”ni “takvim y›l›”
olarak düzenlemiﬂtir. Ancak ayn› maddede, vergilendirme döneminin y›ll›k olma esas›ndan farkl› kabul edildi¤i durumlar da belirtilmiﬂtir.
Öte yandan Kanun'un y›ll›k beyannameyi (madde 84) ve gelirin toplanmas›n› (madde 85) düzenleme alt›na ald›¤› hükümlerden de gelirin
y›ll›k olma niteli¤i aç›kça anlaﬂ›lmaktad›r.
Gelirin unsurlar› aras›nda “y›ll›k olma” ilkesinin varl›¤›na ra¤men, tevkifat (stopaj) yöntemi ile vergilendirmede y›ll›k olma ilkesinden
sap›ld›¤› görülmektedir19. Bu ba¤lamda, (tek iﬂverenden al›nan ücretler ve birden fazla iﬂverenden ücret al›nsa dahi kanuni s›n›r›
aﬂmayan ücretler için) ücretlerin vergilendirilmesinde genel olarak tevkifat yönetiminin geçerli olmas› da, bu ilkeden sap›ld›¤›n›n
en tipik örne¤ini teﬂkil etmektedir.
Di¤er bir gelir niteli¤i de, “gelirin safi miktar üzerinden vergilendirilmesi”dir. Gelirin safi olmas›, çeﬂitli kaynaklardan elde edilen
kazanç ve iratlar›n elde edilmesi için yap›lan masraflar›n, gayri safi has›lattan indirilmesini gerektirmektedir20. Bu nitelik ayn› zamanda
gelir vergisinin matrah›na da ulaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Yani gayri safi has›lattan, onun elde edilmesi için yap›lan giderlerin
indirilmesi suretiyle bulunan miktar, geliri ve vergi matrah›n› vermektedir21. Böylelikle “gerçek ödeme gücüne” yaklaﬂ›lm›ﬂ olmaktad›r.
Bu anlamda, ilerdeki bölümlerde ayr›nt›lar› anlat›lacak olan ücretlerin vergilendirilmesinde kabul edilen indirimlerin, gerçek anlamda
safi miktara tam ve adil olarak ulaﬂ›lmas›na yeterli olamad›¤› fikri hep tart›ﬂ›lagelmiﬂtir22. Biz de, GVK yap›s›nda, özellikle ücretlilere
yönelik olarak gelirin elde edilmesi için yap›lan masraflar› dikkate alan bir düzenlemeye ihtiyaç oldu¤u kan›s›nday›z.
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Bir di¤er önemli unsur ise, “gelirin gerçek miktar› üzerinden vergilendirilmesinin gerekli oldu¤u'' hususudur. Baﬂka bir anlat›mla,
verginin matrah›n› oluﬂturan safi miktar›n gerçek usulde saptanmas›n›n as›l oldu¤udur. Buradan yola ç›karak, GVK'nun ilke olarak
esas ald›¤› vergilendirme tekni¤inin, beyan çerçevesinde, matrah›n gerçek usule göre saptanmas› oldu¤u görülmektedir. Gerçek
usulde tüm has›lat›n ve tüm giderlerin belgelere dayanmas›, bunlar›n kayda ve defterlere geçirilmesi as›ld›r. Dolay›s›yla bu usulde
matrah yani safi gelir, do¤ru bir miktar olarak saptanabilmektedir. Oysa ki, ücretlerin gerçek usulde vergilendirilmesinde “indirilecek
giderler” de ilke olarak itibari miktardan oluﬂtu¤undan, gerçek usulün bir istisnas› niteli¤indedir23 ve bu hali ile ücretliler aleyhine
durum yaratmaktad›r.
Son olarak gelirin “y›ll›k toplam olarak düﬂünülmesi, hesaplanmas› ve vergilendirilmesi” gerekmektedir. GVK'ndaki gelir tan›m›ndan,
gelir vergisinin üniter bir yap›ya sahip oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Üniter gelir vergisi sisteminde, de¤iﬂik baﬂl›klar veya kategoriler
(sedüller) ba¤lam›nda elde edilen gelirlerin toplam› üzerinden vergilendirme yap›l›r. Her gelir unsurundan elde edilen gelirin
vergilendirilmeye esas al›nacak k›sm›n›n belirlenmesinde, çeﬂitli muafiyet, istisna ve indirim uygulamalar›na yer verilebilmektedir.
Gelir unsurlar› baz›nda belirlenen vergilendirilebilir gelirin toplanmas› ile üniter gelir vergisi aç›s›ndan toplam vergilendirilebilir
gelire ulaﬂ›lmaktad›r24. Di¤er bir ifadeyle, gerçek kiﬂinin çeﬂitli kaynaklardan elde etti¤i kazanç ve iratlar toplanmak suretiyle vergiye
tabi tutulmaktad›r. Gelir vergisi için beyanname verilirken, mükellefin her türlü geliri beyannameye dahil edilmek suretiyle gösterilir
ve birleﬂtirilir (toplama ilkesi/prensibi). E¤er y›l içinde tevkifat yoluyla, baz› irat ve kazançlar vergilendirilmiﬂ ise, y›l sonunda
beyannamede bu kesintiler de ayr›ca hesaplanmakta ve vergiden mahsup edilmektedir.
GVK da beyan usulü çerçevesinde genel kural olarak, tüm kazanç ve iratlar›n birlikte gösterilmesini kabul etmek suretiyle yukar›daki
anlay›ﬂ› benimsemiﬂ bulunmaktad›r25. Ancak tek iﬂverenden al›nan ücretlere yönelik uygulamada, söz konusu genel kuraldan
sap›lmakta, bu ücret gelirleri, baﬂka gelirler için beyanname verilse dahi, beyannameye dahil edilmemektedir (GVK md.86).
Dolay›s›yla nihai vergilendirme, tevkifat usulüyle gerçekleﬂmiﬂ olmaktad›r. Bu da genel kurala bir istisna teﬂkil etmektedir.
Küresel ba¤lamda, günümüz gelir vergisi sistemlerinin hemen hemen tamam›nda ücretler, kaynakta kesinti yöntemine göre vergilendirilirken,
ticari ve s›nai kazançlar ile serbest meslek kazanc› gibi gelir kategorileri ise “beyan yöntemine” göre vergilendirilmektedir. Vergilendirme
zaman› aç›s›ndan, her iki yöntem aras›nda belirgin bir zaman fark› do¤makta, bu da, geliri geç vergilendirilenler lehine bir durum
yaratmaktad›r. Verginin bir y›l veya daha fazla süre geç ödenmesi halinde, bu ﬂekilde geç vergi ödeyenlerin, -en az›ndan- y›ll›k banka
mevduat faizi ve enflasyon oran›nda ek bir gelir sa¤lamalar› veya bu miktar kadar vergiyi az ödeme olana¤›na sahip olmalar› pek
mümkündür. Bu ﬂekildeki beyanlar aksi kan›tlanana kadar do¤ru olarak kabul edilmekte ve bu beyanlar üzerinden vergi al›nmaktad›r.
Üstelik yeterli vergi denetiminin sa¤lanamamas› da, beyan sistemine tabi olanlar aç›s›ndan baﬂka bir önemli avantaj oluﬂturmaktad›r.
Kaynakta kesme yöntemine göre vergilendirilen ücretlilerin bu say›lan olanaklardan mahrum olmas›, onlar için parasal aç›dan önemli
bir dezavantaj teﬂkil etmektedir. Bu durumun hukuki aç›dan eﬂitlik ilkesine ters düﬂtü¤ü ve Anayasa hükümlerine ayk›r›l›k oluﬂturdu¤u
doktrinde ileri sürülmekte ve tart›ﬂ›lagelmektedir26.
2.3. Türkiye'de Gelir Vergisi Kanunu'nda Ücretlilerin Vergilendirilme Esaslar›
2.3.1. Ücret Kavram›, Tan›m› ve Hukuki Dayanaklar›
Ücret, iﬂ görme amac› güden sözleﬂmelerden (akitlerinden) “hizmet sözleﬂmesi” çerçevesinde insan eme¤i karﬂ›l›¤›nda elde edilen
bir gelir türünü oluﬂturmaktad›r27. Bu aç›dan ücret genel olarak, çal›ﬂan›n, bir iﬂi gerçekleﬂtirmek üzere zihinsel, bedensel ya da her
iki ﬂekilde sundu¤u emek karﬂ›l›¤›nda ald›¤› bedel olarak tan›mlanabilir28. Ücret kavram›n›n gerek özel hukuk, gerekse kamu hukukunda
farkl› dallar içerisinde, farkl› anlamlarda ve tan›mlarda kullan›ld›¤› görülmektedir. Yukar›da ücret kavram›n›n “hizmet sözleﬂmesi”
çerçevesinde tan›mlanmas› ve tüm hukuk dallar›nda ortak unsur teﬂkil etmesi bak›m›ndan izah› gerekmektedir.

23 Muallâ
24 Fevzi

Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.247.

R›fat Ortaç, s.111-112.

25 Ayr›nt›l›

bilgi için bkz. Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.248.

26 Bu konuda daha geniﬂ bilgi için bkz: Kamil Mutluer, “Kazand›kça Öde Yöntemi ve Gelir ve Kurumlar Vergilerimizde Ödeme Süreleri”, Eskiﬂehir ‹ktisadi
ve Ticari ‹limler Akademisi, Cilt:15, Say›:2, s.134-136; aktaran Ahmet Bumin Do¤rusöz, Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme “Stopaj”, ‹stanbul:
‹stanbul Serbest Muhasebeciler Odas› Yay›nlar›, No:3, 1992, s.31-32.
27 Turgut Ak›ntürk ve Derya Ateﬂ Karaman, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Özel Borç ‹liﬂkileri, 6098 Say›l› Yeni Borçlar Kanunu ile Karﬂ›laﬂt›rmal›, Onyedinci
Bask›, ‹stanbul: Beta Bas›m Yay›m Da¤›t›m A.ﬁ., 2011, s.303.
28 Özlem Çak›r, “Ücret Adaletinin ‹ﬂ Davran›ﬂlar› Üzerindeki Etkikeri, Ankara: 2006, Kamu ‹ﬂletmeleri ‹ﬂverenleri Sendikas›, http://www.kamuis.org.tr/pdf/ucretadaletinin.pdf., s.11. (eriﬂim: 02.02.2012).
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Hizmet sözleﬂmesinin hukuki dayana¤›n›n Borçlar Kanunu'nda yer ald›¤›n› söylemek mümkündür. 6098 Say›l› Borçlar Kanunu'nun29
393. maddesinde ifadesini bulan hizmet sözleﬂmesi, iﬂçinin iﬂverene ba¤›ml› olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iﬂgörmeyi
ve iﬂverenin de ona zamana veya yap›lan iﬂe göre ücret ödemeyi üstlendi¤i sözleﬂmedir30. Borçlar Kanunu'ndaki tan›ma paralel
olarak, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu'nda da ücret kavram›n› ihtiva eden bir hizmet sözleﬂmesinin tan›m› yer almaktad›r31. Gelir Vergisi
Kanunu, Borçlar Kanunu ve ‹ﬂ Kanunu'nda emek karﬂ›l›¤› elde edilen gelir için “ücret” kavram› kullan›lm›ﬂsa da, 657 say›l› Devlet
Memurlar› Kanunu'nda “ayl›k” ifadesi kullan›lm›ﬂt›r32. Söz konusu Kanun'un 147/1. maddesinde ayl›k, memurlara hizmetlerinin
karﬂ›l›¤›nda, kadroya dayan›larak ay itibariyle ödenen para olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Yukar›da izah edilen, Borçlar Kanunu'nda genel çerçevesi çizilen hizmet sözleﬂmelerini, kamu hizmetinde devlet memurlu¤u, özel
sektörde de iﬂçi olarak adland›rabiliriz. Devlet memurlu¤unda Devlet Memurlar› Kanunu'ndaki usule göre atama, iﬂçilikte ise hizmet
sözleﬂmesinde yer alan koﬂullar›n kabul edilmesiyle hizmet iliﬂkisi kurulmaktad›r. Buna ba¤l› olarak da, 'ücret geliri elde edilmekte'dir33.
2.3.2. Gelir Vergisi Kanunu Ba¤lam›nda Ücretlerin Vergilendirilme Esaslar›
2.3.2.1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Ücretin Yeri, Tan›m›, Kapsam› ve Unsurlar›
GVK, gerçek kiﬂilerin, bir takvim y›l› içinde elde ettikleri kazanç ve iratlar›n, yani gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelerin
yer ald›¤› bir kanundur (GVK md.1). Kanun gerçek kiﬂilerin vergilendirilecek gelirlerini de 2. maddesinde belirlemiﬂtir. Ücret gelirleri
konusunda ise, GVK, 61 ile 65. maddelerinde temel aç›klamalarda bulunmaktad›r.
GVK'n›n 61. maddesi ücreti, iﬂverene tabi ve belirli bir iﬂyerine ba¤l› olarak çal›ﬂanlara hizmet karﬂ›l›¤› verilen para ve ay›nlar ile
sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ﬂeklinde tan›mlam›ﬂt›r. Yine devam›nda ise, ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminat›
(mali sorumluluk tazminat›), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakk›, prim, ikramiye, gider emsal kiras›na veya menfaatin emsal
bedeline göre de¤erlenece¤i ﬂeklinde bir aç›klamaya yer vermektedir.
GVK'nun 61. maddesinde yap›lan tan›mda “iﬂverene tabiyet” unsuruna yer verilmek suretiyle, ücretin ba¤›ml› eme¤in kazanc›
oldu¤u34, baﬂka bir anlat›mla, ister hizmet akdinin karﬂ›l›¤› olsun, ister baﬂka adlar alt›nda ödenmiﬂ olsun, isterse bir ortakl›k
münasebeti niteli¤inde olmamak ﬂart› ile kazanc›n belli bir yüzdesi ﬂeklinde tayin edilmiﬂ olsun mahiyetinin de¤iﬂmeyece¤i belirtilmiﬂtir.
GVK hizmet akdinden do¤an gelirleri ücret ad› alt›nda vergilendirdi¤i s›rada, özel sektör ya da kamu sektöründe de¤iﬂik adlarla
yap›lan benzeri ödemelerin tümünü içerecek ﬂekilde ücret kavram›n› esas almaktad›r35. Bu anlamda, kanun ilk önce, ücretin genel
tan›m›n› yapmakta ve devam›nda ise, ücret olarak nitelendirilemeyecek bir tak›m ödemeleri de saymak suretiyle, verginin kapsam›
içine alma yoluna gitmektedir. Ayr›ca ücret ad› alt›nda hizmet akdi çerçevesinde emek karﬂ›l›¤›nda elde edilen gelirin para ﬂeklinde
olabilece¤i gibi aynî veya menfaat gibi para ile temsil edilebilen ﬂeyler de bu kapsama dahildir. Bu hizmet akdinin özel hukuk alan›na
giren bir iliﬂkiye tekabül etmesi ya da kamu hukuku kapsam›nda bir hizmet iliﬂkisini karﬂ›lamas› GVK aç›s›ndan elde edilen gelirin
ücret olarak vergilendirilmesi anlam›nda bir fark›l›l›k yaratmayacakt›r. Ayn› ﬂekilde iliﬂkinin ‹ﬂ Kanununa, Sosyal Güvenlik Hukukuna
tabi olup olmamas› da, ücret olarak nitelendirmede GVK aç›s›ndan önem taﬂ›mamaktad›r36.
GVK'n›n 61.maddesinden ücretin tan›m›ndan, ücretin unsurlar›n› da ç›karmam›z mümkündür. Buna göre ücret gelirini meydana getiren
unsurlar ﬂunlard›r37: (a) ‹ﬂverene tabi olma, (b) ‹ﬂyerine ba¤l› olma, (c) Hizmet karﬂ›l›¤› olarak ödeme yap›lmas›'d›r.

29

04.02.2011/27836 Resmi Gazete.

30 818 Say›l› Borçlar Kanunu, 359 say› ve 29.04.1926 tarihli Resmî Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r.
“Hizmet Sözleﬂmesi”, 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü¤e girecek olan 6098 say›l› Türk Borçlar Kanunu'nun 393. maddesinin birinci f›kras›nda, “iﬂçinin
iﬂverene ba¤›ml› olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iﬂgörmeyi ve iﬂverenin de ona zamana veya yap›lan iﬂe göre ücret ödemeyi üstlendi¤i sözleﬂme”
ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r.
31 ‹ﬂ Kanunu (madde 8)- iﬂ sözleﬂmesi, bir taraf›n (iﬂçi) ba¤›ml› olarak iﬂ görmeyi, di¤er taraf›n (iﬂveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluﬂan sözleﬂmedir.
‹ﬂ Kanunu (madde 32/1)- ücreti, bir kimseye bir iﬂ karﬂ›l›¤›nda iﬂveren veya üçüncü kiﬂiler taraf›ndan sa¤lanan ve para ile ödenen tutard›r.(4857 Say›l› ‹ﬂ
Kanunu, 25134 S.ve 10.06.2003 T. RG.)
32

657 Say›l› Devlet Memurlar› Kanunu, 12056/23.07.1965 Resmî Gazete.

33

Nihal Saban, Vergi Hukuku, 5. Bask›, ‹stanbul: Beta Yay›nlar›, Nisan 2009, s.334.

34

Nihal Saban, s.333

35

Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.287.

36

Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.287.

37 Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, Ücret Kazançlar› Vergi Rehberi (Mart 2011),
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2011_Ucret_Kazanclari.pdf., s.7.
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GVK'n›n 61. maddesi “belirli bir iﬂyeri” kavram›n› kullanmaktad›r. Bundan kastedilen, iﬂverenin gösterdi¤i ve hizmetin üretildi¤i
yerdir38. Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 156. maddesinde iﬂyeri baﬂl›¤› alt›nda, ma¤aza, yaz›hane, imalathane, ﬂube, depo, tarla gibi
belirli yerlerin iﬂyeri oldu¤u belirlemesini yapm›ﬂt›r. Bunun yan›nda ‹ﬂ Kanunu'nun 2. maddesinde de iﬂyeri tan›m›na yer verildi¤i
görülmektedir. Buna göre iﬂyeri, iﬂveren taraf›ndan mal veya hizmet üretmek amac›yla maddi olan ve olmayan unsurlar ile iﬂçinin
birlikte örgütlendi¤i birimdir.
Tüm bu iﬂyeri tan›mlar›nda ortak noktan›n, iﬂin ya da faaliyetin icra edildi¤i yani yürütüldü¤ü yer oldu¤u sonucuna ulaﬂ›lmaktad›r.
‹ﬂyeri olarak kabul edilen yerlere ba¤l›l›ktan kastedilen ise, hukuki bir ba¤l›l›kt›r, yoksa fiilen o iﬂyerinde çal›ﬂmak zorunlu de¤ildir39.
GVK'n›n 61. maddesi genel niteli¤i itibariyle ücret kabul edilemeyecek veya tereddüte mahal verebilecek baz› ödemeleri de ücret
olarak kabul etmiﬂtir40.
2.3.2.2. Ücret Gelirinin Elde Edilmesi
GVK'nun 1.maddesinde tan›mlanan gelir kavram› “elde etme” ile iliﬂkilendirmiﬂtir. Bu aç›dan vergilendirilecek ana unsur “gelir”
oldu¤una göre, verginin do¤du¤u an, gelirin elde edildi¤i an olarak kabul edilecektir41.
Ücret geliri aç›s›ndan elde etme, “hukuki tasarruf” imkân›n›n do¤du¤u anda gerçekleﬂmektedir. Yani ücret geliri elde eden aç›s›ndan,
talep edilebilir hale geldi¤i durumda, elde etmenin gerçekleﬂti¤i kabul edilmektedir. Zira ayn› tarihte, ekonomik tasarruf imkân›na
da kavuﬂulmuﬂ oldu¤u kabul görmektedir42. Her ne kadar GVK'nun 61. maddesinde ücret tan›mlan›rken “… verilen para ve ay›nlar
ile sa¤lanan… menfaatler…” ibareleri kullan›lsa da, ücret, hizmet erbab›n›n emrine amade tutulmuﬂ, yani ekonomik tasarruf imkân›
do¤muﬂsa, sahibince tahsil edilmemiﬂ olsa bile elde edilmiﬂ say›l›r43. Ancak uygulamada tereddüt yaratan husus, GVK'nun 'vergi
tevkifat›'n› düzenleyen 94. maddesinde yer alan “…ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yapt›klar› s›rada..”
tevkifat›n yap›laca¤› ifadesidir. Bu hükümde yer alan “hesaben” kelimesi, tevkifata tabi ücret gelirlerinin elde edilmesinde 'tasarruf
esas›n›n' geçerli oldu¤u yönünde görüﬂler ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r44. Bu da ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, henüz
gelir elde edilmeden, yani ekonomik ve hukuki tasarruf gerçekleﬂmeden, verginin, bordro düzenlendi¤i esnada hesaplanmas› (VUK.
md. 238) sonucunu do¤urmaktad›r ki, bu durum da sistemde var olan önemli bir aksakl›kt›r.
Bu noktada konumuzu ilgilendiren ve sorunlu bir alan olarak ifade edilebilecek bir durum da, hizmet sözleﬂmesine dayal› olarak
“ücretin elde edilme” zaman›n›n, devlet memurlar›nda farkl›, özel sektörde çal›ﬂanlarda farkl› olarak düzenlenmesi ve gerçekleﬂmesi
halidir. Nitekim Devlet Memurlar› Kanununa göre memurlar, ücretlerini her ay›n 15'inde ve peﬂin henüz çal›ﬂma dönemini
tamamlamadan elde etmektedirler.

38

Nihal Saban, s.332.

39

Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.287; Ücret Kazançlar› Vergi Rehberi, s.7.

40 a) Kanunla kurulan emekli sand›klar› ile 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesinde belirtilen bankalar, sigorta ve reasürans ﬂirketleri,

ticaret odalar›, sanayi odalar›, borsalar veya bunlar›n teﬂkil ettikleri birliklerin personelinin malûllük, yaﬂl›l›k ve ölümlerinde yard›m yapmak üzere, kurulmuﬂ
bulunan sand›klar taraf›ndan ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim ayl›klar› (söz konusu ödenen ayl›klar›n toplam›, en yüksek devlet memuruna ödenen
en yüksek ödeme tutar›ndan fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur);
b) Evvelce yap›lm›ﬂ veya gelecekte yap›lacak hizmetler karﬂ›l›¤›nda verilen para ve ay›nlarla sa¤lanan di¤er menfaatler;
c) TBMM, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlar›na veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonlar›n üyelerine
ve yukar›da say›lanlara benzeyen di¤er kimselere bu s›fatlar› dolay›s›yla ödenen veya sa¤lanan para, ay›n ve menfaatler;
d) Yönetim ve denetim kurullar› baﬂkan› ve üyeleriyle tasfiye memurlar›na bu s›fatlar› dolay›s›yla ödenen veya sa¤lanan para, ay›n ve menfaatler;
e) Bilirkiﬂilere, resmî arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yar›ﬂma jürisi üyelerine ödenen veya sa¤lanan para, ay›n ve menfaatler;
Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yap›lan ödemeler ve sa¤lanan menfaatler.
41 Gelirin elde edilmesinde “tahakkuk, hukuki tasarruf, ekonomik tasarruf ve fiili tasarruf” olmak dört safha vard›r ve elde etmede as›l ve temel ölçü, “hukuki
ve ekonomik tasarruftur”. Doktrinde hukuki tasarrufun do¤mas› ile, ekonomik tasarrufun da do¤du¤u kabul edilmektedir. Bunun sebebi, gelirin sahibinin
emrine amade k›l›nmas›n› ifade eden “ekonomik tasarruf” an›n›n tespitinin güç olmas›d›r. Bu aç›dan tespiti daha kolay olan, gelirin sahibi taraf›ndan talep
edilebilir hale gelmesi anlam›na gelen “hukuki tasarruf” an›nda ekonomik tasarrufun da do¤du¤u kabul görmektedir.(Y›lmaz Özbalc›, Gelir Vergisi Kanunu
Yorum ve Aç›klamalar›, Feryal Matbaac›l›k, Ankara: 1997, s. 519).
42 Y›lmaz

Özbalc›, s. 520.; N.Semih Öz, Gelir Vergisinde Vergiyi Do¤uran Olay (Elde Etme), Maliye ve Hukuk Yay›nlar›, Ankara: Mart 2006, s.20.

43 Y›lmaz

Özbalc›, s.520.

44

Ayn› yönde görüﬂ için bkz. N. Semih Öz, s. 121.
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Buna karﬂ›l›k, özel sektörde çal›ﬂanlar ise, ücretlerini, çal›ﬂma dönemlerinin sonunda almaktad›rlar. Burada özellikle vergilemede adalet
(eﬂitlik) ilkesi45 ba¤lam›nda ortaya ç›kan sorun, hukuksal statüye göre de¤iﬂen ödeme ve elde etme zaman› farkl›l›¤›d›r46. Bu aç›dan,
ayn› konu içine giren ücret ödemelerinin vergilendirilme zaman› farkl›l›¤› ortaya ç›karak, belli çal›ﬂan gruplar› için haks›z bir düzenleme
konusu olmaktad›r. Baﬂka bir ifadeyle, adalet ya da eﬂitlik ilkesine ayk›r› olarak, ücret geliri üzerinden eﬂit veya benzer durumlarda
bulunan ﬂah›slar, ad› geçen vergi konusunda ayn› vergi rejimine (vergilendirilme zaman› aç›s›ndan) tabî tutulmamaktad›rlar47. Sonuç
olarak da, ücretliler ile di¤er gelir unsurlar›n›n vergilendirilme usulü ve zaman› aç›s›ndan ve ayn› unsurundan (emek) elde edilen gelirler
aras›nda da ödeme ve elde etme zamanlar› aç›lar›ndan farkl›l›klar olmas› sebebiyle, haks›zl›k ve eﬂitlik ilkesine ayk›r›l›k söz konusudur.
2.3.2.4. Ücretlerde Matrah›n Tespiti Yöntemleri : Gerçek Usul ve Di¤er Ücret
2.3.2.4.1. Gerçek Usul: Gerçek Ücretler
2.3.2.4.1.1. Gerçek Ücretler ve Safi Gerçek Ücretin Tespiti
GVK'nun ücretlere iliﬂkin 63. maddesi “gerçek ücretler” baﬂl›¤› alt›nda, ücretin gerçek safi de¤erinin hesaplanmas› gerekti¤ini belirtmek
suretiyle, ücretlerde matrah›n “gerçek usulde” vergilendirilmesini ortaya koymaktad›r. Gerçek usulde vergilendirmenin de, iﬂveren
taraf›ndan verilen para ve ay›nlarla sa¤lanan menfaatlerin toplam›ndan yani gayri safi ödemelerden, maddede say›lan indirimlerin
yap›lmas› suretiyle gerçekleﬂtirilece¤ini saptamaktad›r. 63. madde hükmünde, gerçek safi ücrete ulaﬂmada, gayri safi ücretten yap›lacak
indirimleri maddeler halinde s›ralanm›ﬂt›r. Genel olarak söz konusu indirimlerin, sosyal güvenlik kurumlar›na yap›lan ödemelerden, belli
kurum ve birliklere ödenen aidat ve primlerden, Türkiye'de kâin sigorta ve emeklilik ﬂirketlerine ödenen katk› paylar›ndan ve sendikalara
ödenen aidatlardan oluﬂtu¤u ve bu anlamda da son derece s›n›rl› oldu¤u görülmektedir.
Bu noktada belirtilmesi gereken di¤er bir indirim, 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu'na göre hesaplanarak
iﬂçiden kesilen “sosyal güvenlik destekleme primi” dir. Bu prim de ücretin gerçek safi tutar›n›n hesaplanmas› s›ras›nda indirim
konusu yap›lmaktad›r.
GVK'nun 63. maddesinde düzenleme alt›na al›nan ve gerçek safi ücrete ulaﬂmada indirilecek giderler d›ﬂ›nda, GVK'nun çeﬂitli hükümlerinde
düzenlenmiﬂ olan ve safi ücret tutar›n›n tespitinde indirim konusu yap›labilecek bir tak›m di¤er özel durumlar da mevcuttur.
Bunlardan biri “sakatl›k indirimi”dir ki, söz konusu indirim, verginin kiﬂiselleﬂtirilmesinin48, yani mali güce göre vergilendirme
ilkesinin gerçekleﬂmesinin en önemli örne¤ini teﬂkil etmektedir. Sakatl›k indirimi, GVK'nun 31. maddesinde düzenleme alt›na
al›nm›ﬂt›r. Sadece gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, engelli bireylerin korunmas› amac›yla geliﬂtirilmiﬂ bir müessesedir.
Gerçek safi ücrete ulaﬂ›lmas› için GVK'nda düzenlenen ve verginin ﬂahsileﬂtirilmesini sa¤layan di¤er önemli bir düzenleme de
“asgari geçim indirimi”dir. GVK'nun 32. maddesi “asgari geçim indirimi” müessesesini düzenleme alt›na almaktad›r ‹ndirimi
uygulamak için kanunda aç›klanan yüzdelere göre hesaplanan ücret tutar›, gelir vergisi tarifesinin ilk dilimine ait oranla (% 15)
çarp›l›r. Bulunan vergi miktar›, mükellefin hesaplanan vergisinden mahsup edilir.

45 Doktrinde “vergilemede adalet ilkesi” ile “vergilemede eﬂitlik ilkesinin” ayn› anlamlarda kullan›lmakta oldu¤u görülmektedir. Turhan,vergilemede eﬂitlik
ilkesini izah ederken, “genellikle adalet prensibi diye adland›r›lan bu kural, gerçekte vergi yükünün da¤›l›m› anlam›nda 'adalet- equity' de¤il, iktisadi
anlamda bir “eﬂitlik- equality”nin gerçekleﬂmesini amaçlar” ifadelerini kullanm›ﬂt›r (Salih Turhan, s. 293.).
Kumrulu eﬂitlik ilkesinin kamu maliyesi aç›s›ndan anlam›n›n, vergi kanunlar› önünde eﬂitlik oldu¤unu ve bunu gerçekleﬂtiren maliye disiplini ilkesinin de
“vergi adaleti” oldu¤unu belirttikten sonra, “vergi adaleti”nin, tüm kiﬂilerin toplam kamu yükümlerine, kendi ödeme güçleri ölçüsünde kat›lmalar›n› amaçlayan
bir ilke oldu¤unu da ifade etmiﬂtir. Devam›nda, “ 'eﬂit durumdakilerin eﬂit vergi yükümüne tabi olmas›' ﬂeklinde de nitelenebilecek vergide eﬂitlik ilkesi
incelendi¤inde, biri hukuki, di¤erinin de mali olmak üzere iki yönünün bulundu¤unun görülece¤ini; eﬂitlik ilkesinin hukuki yönünün 'vergi kanunu önünde
eﬂitlik'i ifade etti¤ini; mali yönünün ise, 'ödeme gücünde eﬂitli¤i' ifade etti¤ini vurgulamaktad›r (Ahmet Kumrulu, “Vergi Hukukunun Birk›s›m Anayasal
Temelleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1979-36-01-04-Kumrulu.pdf., s156.).
46

Nihal Saban, s.334.

47 Fritz Neumark(1), s.129.
Neumark, Vergilemede eﬂitlik ilkesini ﬂu ﬂekilde izah etmiﬂtir: “Eﬂitlik Prensibine göre herhangi bir vergiyi ödemekle mükellef olan ve vergi bak›m›ndan
önemli eﬂit veya benzer durumlarda bulunan ﬂah›slar, ad› geçen vergi konusunda ayn› vergi rejimine tabi tutulmaktad›rlar; bunun mant›kî bir neticesi olarak
ortaya eﬂit olmayan durumlarda bulunan ﬂah›slar›n eﬂit olmayan muameleler görmeleri prensibi ç›kar.”
48 Veysi Sevi¤ (1),“Mali Güce Göre Vergilendirme”,
15.12.2011, http://www.bumindogrusoz.com/m.aspx?id=681., s.3.
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Bunlar›n d›ﬂ›nda, GVK'nun 89. maddesi, ücretlerin gerçek safi gelirinin tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilen gelirlerden
indirim konusu yap›labilecek bir tak›m ödemeleri düzenleme alt›na alm›ﬂt›r. Sözü geçen ödemeler, ücretli bak›m›ndan “elde edilmiﬂ
gelir”in vergilendirilmesini yani verginin mali güçle orant›l› olmas› ilkesini49 hayata geçiren ve verginin kiﬂiselleﬂmesini sa¤layan
düzenlemeler mahiyetindedir. 89. maddede düzenleme alt›na al›nan, özetle ücretlinin kendisi, eﬂi ve küçük çocuklar›na iliﬂkin e¤itim
ve sa¤l›k harcamalar›n›n beyan edilen gelirin % 10'unu aﬂmayan k›sm› ile, genel olarak kamu kurumu niiteli¤indeki birimlere yap›lan
her türlü nakdî ve aynî ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n tamam› beyannamede bildirilen gelirlerden indirim konusu yap›labilmektedir.
Gerçek safi ücrete ulaﬂmada, gayri safi ücretten, GVK md. 63 kapsam›nda yap›lacak indirimlerin, s›n›rl› konu ve say›da düzenlenmiﬂ
oldu¤unu görmekteyiz. Söz konusu indirimlerin, gelirin elde edilmesi için yap›lan giderleri tam anlam›yla karﬂ›lamad›¤› kan›s›nday›z50.
Bu ba¤lamda ücret gelirleri için kabul edilen “safi ücret” kavram›n›n di¤er gelir unsurlar›ndaki safi kazanç kavram›ndan farkl›l›k arz
etmekte oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu ﬂekilde dar kapsaml› bir indirim mekanizmas› düzenlenmesi ile, ücretlilerin gerçek safi gelirine
ulaﬂ›lmas›, özellikle serbest meslek erbaplar›na tan›nan indirimler ile k›yasland›¤›nda, oldukça zor görünmekle birlikte, vergilemenin
en temel ilkelerinden olan, eﬂitlik (adalet) ilkesini de ihlâl etmektedir. Zira daha evvel de ifade edilmeye çal›ﬂ›ld›¤› üzere, vergilemede
eﬂitlik ilkesinin mali yönü, ödeme gücüne, yani mali güce iliﬂkindir. Ayr›nt›lar› aﬂa¤›da izâh edildi¤i üzere, mali güce uygun vergilendirme
yap›labilmesi için, ücretlilerin (mükelleflerin) ekonomik ve kiﬂisel durumlar›n› dikkate alan bir vergilendirmenin yap›lmas› esast›r51. Baﬂka
bir anlat›mla, bu ilkenin uygulanabilmesi için verginin kiﬂiselleﬂtirilmesi52, yani mükelleflerin vergi dolay›s›yla katlanacaklar› öznel
özverinin en düﬂük düzeye indirilmesi53 gerekmektedir. Üstelik Anayasa Mahkemesinin bu konuda ve ayn› yönde kararlar› mevcuttur54.
Oysaki ücretlilerin vergilendirilmesinde karﬂ›m›za ç›kan önemli sorunlardan birisi, bu konuda hukuki düzenlemenin yetersizli¤idir. Baﬂka
bir deyiﬂle, ücretlilerin gerçek safi gelirlerine ulaﬂ›l›rken, sakatl›k indirimi ve asgari geçim indirimi d›ﬂ›nda, ücretlinin ﬂahs›na veya
bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilere ait ve mesleklerinin icras› için yap›lan giderlerin kanun hükümlerinde yer almas› gerekmektedir.
Ücretlilerin vergilendirilmesi aç›s›ndan sorun teﬂkil etti¤ini düﬂündü¤ümüz “mali güce (ödeme gücüne) göre vergilendirme” ilkesi ve
bu ilkenin sonuçlar›na iliﬂkin aﬂa¤›da izâh etmeye çal›ﬂt›¤›m›z teorik ayr›nt›lar›n, ücretlilerin vergilendirme tekni¤i aç›s›ndan vergi
kanunlar›nda dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Neumark “Gelir Vergisi-Teori, Tarihçe, Pratik” adl› eserinde, ticarî olmayan gelirlerin (emek geliri: ücretler gibi) hesab› s›ras›nda, gayri
safi gelirden indirilebilecek olan “iktisap masraflar›”n›n tayini hususunda büyük bir anlaﬂmazl›¤›n mevcut olmad›¤›n› vurgulad›ktan
sonra, ücretler bak›m›ndan da tart›ﬂmal› bir durumun olmad›¤›n›, örne¤in meskenden iﬂyerine kadar nakil masraflar›n›n, meslekî faaliyetin
icras› için gerekli olan elbise masraflar›n›n, belli bir dereceye kadar da hayat sigortas› primlerinin iktisap masraf› olarak kabul edilmekte
oldu¤unu, 1946 y›l›nda yazd›¤› eserinde dile getirmiﬂtir55. ‹leriki bölümlerde izâh edildi¤i üzere, pek çok ülke uygulamas›nda bu indirimlerin
kanunlarda yer ald›¤› görülmektedir. Oysaki yürürlükteki GVK'da, ücretlerin gerçek safi tutar›n›n hesab›nda 1946 y›l›nda dahi üzerinde
mutabakat›n oldu¤u gider unsurlar›n›n hâlâ yer almad›¤› farkedilmektedir.
Yukar›da da belirtti¤imiz üzere, gerçek ücretin, baﬂka bir ifadeyle gerçekten “elde edilmiﬂ gelir”in vergilendirilmesi, verginin mali
güçle orant›l› olmas› ilkesinin bir gere¤i ve emridir56. Maliye doktrininde, gelir vergisi matrah›n›n tespitinde verginin mali güçle
orant›l› olmas› ilkesinin iki temel alt ilkeyi, “objektif safilik ilkesi” ve “subjektif safilik ilkesi”ni ortaya koydu¤u, genel kabul görmüﬂ
bir husustur. Objektif safilik ilkesi, gayri safi gelirden safi gelire geçiﬂi düzenleyen bir ilkedir. ‹lkenin iki alt sonucu bulunmaktad›r:
(1) gelirin elde edilmesi için yap›lan giderler, elde edilen gayri safi gelirden indirilecek, (2) e¤er hâlâ arta kalan miktar varsa, bu da
ya ayn› dönemin pozitif gelirlerinden (zarar dengelemesi), ya gelecek y›llar›n gelirlerinden (ileriye do¤ru zarar mahsubu), ya da geçmiﬂ
y›llar›n gelirlerinde (geçmiﬂe dönük zarar mahsubu) mahsup edilecektir. Bu ikinci durum, ön koﬂul olarak verginin mali güçle orant›l›
olmas›n›n baﬂka bir alt ilkesini gündeme getirmektedir ki, bu da “toplama ilkesi”dir. Yukar›da izâh edildi¤i üzere, toplama ilkesine
göre, mali güce ulaﬂmak için, öncelikle elde edilen tüm gelirlerin toplanmas› gerekmektedir.
49

Funda Baﬂaran Yavaﬂlar, s.49.

50

Öncel- Kumrulu- Ça¤an benzer ﬂekilde, GVK'n›n 63. maddesinde say›lan gider kalemlerini “itibarî indirimler” olarak nitelemekte; bu indirimlerin, ücret
gelirlerinin niteli¤inden kaynakland›¤›n› ve bu uygulama ﬂekliyle ücretlerdeki gerçek usulü gelirin temel niteliklerinden olan safi gelir kavram›ndan
uzaklaﬂt›rmakta oldu¤unu, bu sebeple de ücretlerin gerçek usulde vergilendirilmesinin, bir tür “gerçek usul benzeri” bir yöntem olarak düﬂünülebilece¤ini
belirtmiﬂlerdir (Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.290.).

51

Benzer görüﬂler için bkz. Funda Baﬂaran Yavaﬂlar, s.67., Nami Ça¤an, Vergilendirme Yetkisi, ‹stanbul: Kazanc› Hukuk Yay›nlar›, 1982, s.192.

52

“Kiﬂiselleﬂtirme” ifadesi için bkz. Veysi Sevi¤ (1), s.3

53

S. Ateﬂ Oktar, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiﬂ ve Güncelleﬂtirilmiﬂ 5. Bask›, ‹stanbul: Türkmen Kitabevi, 2010, s.15.

54 Anayasa Mahkemesi'nin E.2006/95, K.2009/144 ve T. 15.12.2009 Karar›; Anayasa Mahkemesi'nin E.1999/51, K.2001/63 ve T 29.03.2002 Karar›; Anayasa
Mahkemesi'nin E.1995/6, K.1995/29 ve R.G. T-Say›: 10.02.1996- 22550 Karar›.
55

F. Neumark(2), s.27-28.

56

Funda Baﬂaran Yavaﬂlar, s.49.
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Burada gelirin elde edilmesi için yap›lan giderden kastedilen ise, gelir ile gider aras›nda nedensellik ba¤›n›n varl›¤›d›r. Buna göre, giderin
yap›lmas›n›n nedeni gelirin elde edilmesi ise, nedensellik ba¤› gerçekleﬂmiﬂ demektir. Türk GVK'nun 1/2. maddesi ve 2/2. maddesinde
“kazanç ve iratlar›n safi tutar›”n›n dikkate al›nmas› emredilmek suretiyle kanunen öngörülmüﬂ olan bu ilke, GVK'nun gelir unsurlar›n›n,
özellikle de ücret gelirlerinin safi tutar›n›n hesaplanmas›na iliﬂkin düzenlemelerinde yeterli ﬂekilde gözetilmemiﬂtir57.
Ücrete iliﬂkin GVK'nun 63. maddesi, gayri safi ödemelerden, maddede belirtilen indirimlerin yap›lmas› suretiyle, gerçek safi de¤ere
ulaﬂ›laca¤› ve gerçek safi de¤er üzerinden vergilendirmenin yap›laca¤›n› düzenlemek, ve yine “zararlar›n kârlara takas ve mahsubu”
baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 88. maddesi ile zararlar›n, di¤er kazanç ve iratlardan indirilmesi, indirilemeyen k›s›mlar›n ise müteakip y›llar›n
gelirlerinden indirilmesini düzenlemek suretiyle, verginin mali güçle orant›l› olmas› ilkesinin alt temel ilkesi olan objektif safilik
ilkesine uygun yasal yap›n›n, görünürde mevcut oldu¤unu söyleyebiliriz. Ancak ayr›nt›lara girildi¤inde, ücretliler aç›s›ndan indirimlerin,
gerçek mali güce (ödeme gücüne) ulaﬂmada yetersiz oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r58.
Verginin mali güçle orant›l› olmas› ilkesinin di¤er bir alt unsuru da “subjektif safilik ilkesidir”. ‹lke gere¤ince, mükellefin kendisi ve
bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂiler için yapmak zorunda oldu¤u giderlerin matrahtan indirilmesi gerekmektedir. ‹nsan hayat›na yak›ﬂ›r
bir yaﬂam›n sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari mebla¤›n (asgari yaﬂam haddinin) herhangi bir mali gücü sa¤lamad›¤› gerekçesiyle
vergi d›ﬂ› b›rak›lmas› gerekti¤i genel kabul görmektedir. Ayn› zamanda Anayasam›zda güvence alt›na al›nan “maddi ve manevi varl›¤›n
korunmas› (A. md.5, md17/1) ile sosyal devlet ilkesinin de (A. md.2) bir emri olan, asgari yaﬂam haddinin vergi d›ﬂ› b›rak›lmas›, maliye
doktrinin de “en az geçim indirim esas› (ya da asgari geçim indirimi)” ﬂeklinde ifadesini bulmaktad›r. Oysa ki, mevcut hukuki yap›da
gelirin elde edilmesiyle nedensellik ba¤› içinde olan pek çok giderin dikkate al›nmas› yasaklanm›ﬂt›r [Bkz. GVK md.85- Gelirin Toplanmas›
ve Beyan› (toplama ilkesi), GVK md. 88- Zararlar›n Kârlara Takas ve Mahsubu (zarar mahsubu)]59 . Buna karﬂ›l›k, asgari yaﬂam haddinin
sadece e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›yla ba¤lant›l› k›sm›n› ve sadece belli bir miktara kadar dikkate alan Türk Vergi Sisteminde (GVK
md.89, b.5) subjektif safilik ilkesi bak›m›ndan yetersizlik söz konusudur60.
2.3.2.4.1.2. Gerçek Usule Tabi Ücretlerin Vergilendirilme Esaslar›
Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesinde iki yöntem söz konusudur. Bunlardan ilki, iﬂveren taraf›ndan ücretten “tevkifat
(vergi kesintisi)” yap›lmas›, di¤eri ücretin “y›ll›k beyanname” ile beyan edilmesidir.
a. Tevkifat Yoluyla Vergilendirme Yöntemi
Ücretin ödenmesi s›ras›nda sorumlular taraf›ndan verginin kesilerek vergi dairelerine yat›r›lmas›na tevkifat (kesinti) yöntemi denilmektedir61.
Genel kural gere¤i, gerçek usule tabi ücretler tevkifat yöntemiyle vergilendirilmekte ve vergilendirme tevkifatla tamamlanmaktad›r62.
Dolay›s›yla yap›lan kesinti, nihai vergilendirme anlam›na gelmektedir63. Bu durumun yasal dayana¤›n›, GVK'nun 86. maddesinde görmek
mümkündür. Sözü geçen 86/1-b madde uyar›nca, “tek iﬂverenden al›nm›ﬂ ve tevkif suretiyle vergilendirilmiﬂ ücretler ve yine birden fazla
iﬂverenden al›nan ücretlerde, birden sonraki iﬂverenden ald›klar› ücretlerinin toplam›, 103. maddede yaz›l› tarifenin ikinci gelir diliminde
yer alan tutar› (2012 y›l› için 25.000 TL64) aﬂmayan ücretlilerin, tamam› tevkif suretiyle vergilendirilmiﬂ ücretleri” için y›ll›k beyanname
verilmeyece¤i belirtilmek suretiyle, söz konusu tevkifat›n nihai vergilendirme oldu¤u aç›kça ortaya koyulmaktad›r.
GVK'n›n 94. madde baﬂl›¤› “vergi tevkifat›” olup, ilk f›kras›nda, maddede say›lan kamu veya özel kurum veya kuruluﬂlar, dernek veya
vak›flar ve di¤er gerçek ve tüzel kiﬂilerin, nakden veya hesaben ödeme (avans olarak yap›lanlar dahil) yapt›klar› esnada, tevkifat
yapmaya mecbur olduklar› belirtilmiﬂtir.

57

Ayn› yönde görüﬂ için bkz. Funda Baﬂaran Yavaﬂlar, s.50.

58

Ayn› yönde görüﬂ için bkz. Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.290

59 Bkz. GVK md.85-Gelirin Toplanmas› ve Beyan› (Toplama ‹lkesi), GVK md. 88-Zararlar›n Kârlara Takas ve Mahsubu (Zarar Mahsubu), Funda Baﬂaran
Yavaﬂlar, s.51.
60

Ayn› yönde görüﬂ için bkz. Funda Baﬂaran Yavaﬂlar, s.52.

61

Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, Ücret Kazançlar› Vergi Rehberi (Mart 2011), s.9.

62

Ayn› yönde görüﬂ için bkz. Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.292.; Veysi Sevi¤ (2),“Kesinti Suretiyle Vergilendirme Ça¤daﬂ Bir Uygulama
De¤ildir”, Prof.Dr. Adnan Tezel Günleri: Vergi Hukuku, Feridun Yenisey ve Gülsen Güneﬂ (Ed.), ‹stanbul: Ar›kan Bas›m Yay›m Da¤›t›m Ltd.ﬁti., 14-15 Ocak
2004, s.58., Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.292.

63

Veysi Sevi¤ (2),s.292.;DPT Sekizinci Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› Vergi Özel ‹htisas Komisyonu Raporu, Ankara: 2001, DPT:2597,Ö‹K:608,
http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi/oik608.pdf., s.27.

64 280

Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i, 28154 S. ve 26.12.2011 T. RG'de yay›mlanm›ﬂt›r.
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Maddenin devam›nda ise, tevkifata tabi tutulmas› gereken ödemelerden birisi de, “hizmet erbab›na ödenen ücretler ile 61. maddede
yaz›l› olup, ücret say›lan ödemeler (istisnadan faydalananlar hariç)” olarak belirtilmiﬂtir. Sözü geçen ücret veya ödemelerin nakden
veya hesaben yap›ld›¤› esnada, GVK'n›n 103. maddesindeki tarifede yer alan tutar ve oranlara göre hesaplanarak vergi kesintsi
yap›lmas› gerekti¤i aç›klanm›ﬂt›r. Verginin de yine GVK'n›n 104. maddesinde yer alan “Y›ll›k gelir vergisi, vergiye tabi gelirlerin y›ll›k
toplam›ndan 31. maddedeki (sakatl›k indirimi) indirimler düﬂüldükten sonra 103. maddedeki nispetler uygulanmak suretiyle hesaplan›r.”
ifadesine istinaden hesaplanmas› gerekti¤inin alt› çizilmiﬂtir.
Uygulamada ve teoride ücretlerin tevkifat yöntemi ile vergilendirilrnesinin ortaya ç›kard›¤› sak›nca ve aksakl›klar ﬂu ﬂekilde izâh
edilebilir65:
Tevkifat suretiyle yap›lan vergilendirmenin nihai vergilendirme ﬂekline dönüﬂmesi halinde, tevkifat konusu ücreti elde eden ücretlilerin
vergi idaresi ile iliﬂkisi kesilmekte, bu durum da ücretliler aç›s›ndan vergi psikolojisi ve bilincinin oluﬂturulmas›na, vergi ödevinin
ulusal nitelikte bir görev oldu¤u bilincinin yerleﬂmesine engel oluﬂturmaktad›r.
Yine tevkifat yoluyla vergilendirme yönteminin alt›ndaki temel düﬂünce, verimlili¤in ve iﬂ yükünün azalt›lmas› olmas›na ra¤men,
tevkifat yönteminin vergi sisteminde kay›t d›ﬂ›l›¤› artt›rd›¤› genel kabul gören bir gerçektir. Nitekim bu konuda, Devlet Planlama
Teﬂkilat› taraf›ndan yay›mlanan “Sekizinci Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› Kay›td›ﬂ› Ekonomi Özel ‹htisas Komisyonu Raporu”nda,
Türkiye'de kay›td›ﬂ›l›¤a, dolay›s›yla vergi kay›p ve kaça¤›na sebep olan ve önlenmesinde denetimi etkisiz k›lan en önemli unsurlardan
birisinin, belge düzeninin sa¤l›kl› çal›ﬂamamas› oldu¤u belirtildikten sonra, belge ve kay›t düzeninin sa¤l›kl› çal›ﬂmas›n› sa¤lamak
amac›yla al›nmas› gereken önlemler aras›nda, “Türkiye'de ücretli ücretsiz bütün gelir elde eden kesimlerin beyannameli
mükellef haline getirilmesi gerekti¤i, bu kesimlerin tüm masraflar› için belge al›nmas›n›n teﬂvik edilmesinin ﬂart oldu¤u”
vurgulanmaktad›r66.
Bir di¤er sorun da, tevkif edilen vergi, iﬂveren taraf›ndan, tevkifat›n yap›ld›¤› ay› izleyen ay›n yirmi üçüncü günü mesai saati bitimine
kadar beyan edilmekte ve yirmi alt›nc› gücü mesai saati bitimine kadar ödenmektedir. Bu da, ücretlinin geliri üzerinden yap›lan
vergi tevkifat› sebebiyle, ücretlinin kendisinden tevkifat suretiyle al›nm›ﬂ verginin 'finansman yükü' ile karﬂ› karﬂ›ya kalmas›na neden
olmaktad›r. Bir baﬂka anlat›mla, kendisinden tevkifat yap›lan ücretlinin eline, kesinti miktar› kadar eksik bir ödeme (pay) geçerken,
baﬂka bir gelir konusunu elde eden kiﬂi, kesintisiz olarak alm›ﬂ bulundu¤u gelirini genel beyan döneminde bildirerek, elde etme ve
beyan etme süresi kadar bir mali olana¤› kullanma hakk›na sahip olmaktad›rlar. Bu da sonuçta, ücret geliri elde eden ﬂah›slar›n,
di¤er mükellefler karﬂ›s›nda bütün ﬂartlar ayn› olmas›na ra¤men, eﬂit olmayan bir muamele ile karﬂ› karﬂ›ya kalmas›na neden
olmaktad›r. Yukar›da da ifade edilmeye çal›ﬂ›ld›¤› gibi, üstelik vergisi kaynakta kesilmeyen (tevkif edilmeyen) mükellefler, ücretlilere
nazaran daha fazla ve/veya uzun bir zaman vergi kontrolünden saklanma imkân›na da sahip olmaktad›rlar67.
Yine kaynakta kesme yönteminde, verginin ve/veya matrah›n hesaplanmas›nda, yükümlünün kiﬂisel durumu göz önünde bulundurulmak
suretiyle yap›lan hesaplamada, gerekli avantajlar›n tam olarak ele al›nmas› da gerçekleﬂtirilememektedir. Kan›m›zca, hakça bir
hesaplama ancak, kaynakta kesme yönteminin bir ön-tarh yöntemi olarak kullan›lmas› ve dolay›s›yla da gelirlerin toplanmas›
(birleﬂtirilmesi) ilkesinin uygulanmas› ile mümkün olabilecektir68.
Bütün bu sak›nca ve aksakl›klar›n giderilmesini sa¤layacak bir sistemin oluﬂturulmas›, gelir vegisi has›lat› dikkate al›nd›¤›nda, toplam
vergi has›lat›n›n önemli bir bölümünün tevkifata dayal› oldu¤u ve üstelik bu tevkifat›n önemli bir bölümünün de ücretlilerden yap›lan
tevkifattan oluﬂtu¤u göz önüne al›nd›¤›nda ﬂart görünmektedir69. Vergilendirme tekni¤inin sadece gelir getirici amaca yani mali
amaca yönelmiﬂ olmas›, baﬂka bir anlat›mla, vergi adaleti ilkesinin göz ard› edilmesi bu sonucu do¤urmaktad›r. Nitekim vergi
politikalar›n›n temel amac›, mükellef haklar›na sayg›l›, vergi kay›p ve kaça¤›n› azaltan, mali güce göre vergilendirme ilkesine uygun
ﬂekilde vergi yükünün adil ve dengeli da¤›t›m›n› gözeten, kamu giderlerini karﬂ›larken iktisadi etkinli¤i bozmayan bir vergi sistemine
ulaﬂmakt›r70.

65 Söz

konusu aksakl›klara yönelik aç›klamalar için Veysi Sevi¤ (2), s.58-59-60'dan faydalan›lm›ﬂt›r.

66 DPT Sekizinci Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› Özel ‹htisas Komisyonu Raporu, Ankara:2001, DPT:2603- Ö‹K:614, http://www.kayitdisiekonomi.com/files/oik614.pdf.
67

Fritz Neumark(1), s.111.

68

Ayn› yönde görüﬂ için bkz. Ahmet Bumin Do¤rusöz, s.34.

69 Ayr›nt›l› blgi için bkz. Yunus Demirli, Vergi Reformlar› ve Türkiye'de Gelir Üzerinden Al›nan Vergiler Aç›s›ndan De¤erlendirme”, Ankara: Temmuz 2011,
Maliye Bakanl›¤› Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤› Yay›n No:2011/412,
httpwww.sgb.gov.trYaynlar2011-412%20Yrd.Do%C3%A7.Dr.%20Yunus%20Demirli.pdf., s.40.
70

Dokuzuncu Kalk›nma Plan› (2007-2013), s.64 (26125 S. ve 01.07.2006 (mükerrer) RG.)
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Tablo 1

Yukar›daki tablodan da görülece¤i üzere71, 2010 y›l› vergilendirme döneminde muhtasar beyanname arac›l›¤› ile beyan edilen gelir
vergisi kesintisi sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, muhtasar beyannamelerde beyan edilen gelirin % 66,13'ü (54,10+12,03) ücretlilerden
yap›lan kesintilerden oluﬂmaktad›r. Bu da tevkifat yönteminin önemli bir k›sm›n›n ücretliler üzerinden elde edildi¤i, gelir vergisi
kesintisi ifade edildi¤i vakit, ücretlilerden elde edilen gelirler olarak alg›laman›n yanl›ﬂ olmayaca¤›n› net bir ﬂekilde göstermektedir.
Dar mükellef gerçek kiﬂilerin, tevkif suretiyle vergilendirilmiﬂ ücret gelirleri için beyanname vermeyeceklerdir. Bu uygulamada, ücret tutar›n›n
ve iﬂveren say›s›n›n bir önemi bulunmamaktad›r. Yani dar mükellef ücretlilerin gelirleri de kural olarak, tevkifat yöntemi ile vergilendirilmektedir.
Bunun için hizmetin Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de de¤erlendirilmesi koﬂulu aranmaktad›r (GVK md.7/3,a-b)72.
b. Y›ll›k Beyanname ile Beyan Yöntemi
GVK'nun 85.maddesine göre beyan› gereken gelirlerin y›ll›k beyannamede toplanmas› zorunludur. Nitekim gelir vergisinin subjektif bir
vergi olmas›, vergilendirme s›ras›nda yükümlünün kiﬂisel durumunu bir bütün olarak ele alan tekniklerin ugyulanmas›n› gerektirmektdir.
Bu nedenle gerçek ödeme gücünü kavramaya yönelik üniter gelir vergisi sisteminde toplama yap›lmas› sistemin zorunlu sonucudur
(toplama ilkesi)73 . Kural böyleyken, GVK'nun 86. maddesinde “toplama yap›lmayan haller” baﬂl›¤› alt›nda, toplama ilkesinin istisnalar›n›
belirlemiﬂtir. Dolay›s›yla istisna kapsam›nda olan ve yukar›da belirtti¤imiz bu gelirler için y›ll›k beyanname verilmemekte, di¤er gelirler
için beyanname verilmesi halinde dahi bu gelirler beyannameye dahil edilmemektedir. Ancak sözü geçen madde hükmünün mefhumu
muhalifinden, baz› ﬂartlar› haiz ücret gelirleri için y›ll›k beyanname verilmesi gerekti¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bu düzenleme ba¤lam›nda,
birden fazla iﬂverenden ücret al›nmas› halinde, birden sonraki iﬂverenden al›nan ücretlerinin toplam›, 103. maddede yaz›l› tarifenin ikinci
gelir diliminde yer alan tutar› (25.000 TL'yi) aﬂmayan ücretlilerin, tamam› tevkif suretiyle vergilendirilmiﬂ ücretleri için y›ll›k gelir vergisi
beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, y›ll›k beyannamede hesaplanan vergiden, tevkifat usulüyle
ödenmiﬂ vergilerin mahsup edilece¤idir. Buradaki önemli nokta ise, y›l içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari
geçim indirimi düﬂülmeden önceki tutar›n›n mahsup edilece¤idir74.
Gerçek safi ücret geliri, yani matrah belirlendikten sonra, matrah›n yukar›daki bölümlerde belirtilen GVK md. 103'de yer alan tutarlara
tekabül eden oranlar ile çarp›lmas› suretiyle gelir vergisi hesaplanm›ﬂ olmaktad›r. Tarifede yer alan tutar ve oranlara bak›ld›¤›nda,
birinci ve ikinci gelir dilimindeki tutar ve oranlar›n, hem ücret gelirleri hem de di¤er gelir unsurlar› aç›s›ndan ayn› oldu¤u görülmektedir.
Üçüncü ve dördüncü gelir dilimlerindeki tutarlar bak›m›ndan, ücret gelirleri lehine bir düzenleme getirilmiﬂ, ücret gelirlerinin di¤er
gelir unsurlar›na nazaran daha yüksek tutarlar› için, ayn› oran uygulamas› benimsenmiﬂtir. Bu tür bir benimseme elbette, ücret
gelirlerinin di¤er gelir unsurlar›na göre salt eme¤e dayal› olarak elde edilen gelir niteli¤inde olmas›, di¤er üretim faktörlerine göre
getirisinin daha düﬂük olmas›75 ve vergi bask›s›n›n yüksekli¤i nedeniyle, özellikle ücret geliri elde edenlerin ekonomik durumlar›
ile vergi oranlar› aras›nda do¤rudan bir ba¤lant› kurulmas› ve ücretlilerden vergi al›n›rken mali gücün göz ard› edilmemesi gerekti¤inin
do¤al olarak sonucudur. Ancak ayn› düﬂünce tarz›n›n özellikle ilk iki gelir dilimine giren tutarlar için de uygulanmas› gerekti¤i
kanaatindeyiz. Üstelik ilk iki dilime giren tutarlar düﬂük gelir gruplar›na yönelik oldu¤undan, özellikle bu gelir gruplar›n›n lehine
düzenlemelere yer verilmesi daha da önemli bir hâl almaktad›r. Bu ba¤lamda diyebiliriz ki, mali güce göre vergilendirmenin en
önemli göstergelerinden birisi olan ve emekten sa¤lanan gelirin, sermaye gelirlerine k›yasla korunmaya ihtiyaç göstermesi
düﬂüncesinden hareketle76, emek gelirlerinden servet ve sermaye gelirlerine k›yasla daha düﬂük oranda vergi al›nmas› anlam›na
gelen “ay›rma kuram›”, GVK'da tam olarak uygulanamamaktad›r. Dolay›s›yla mali güce göre vergilendirme ilkesi ücret gelirleri
aç›s›ndan tam olarak, bu anlamda da sa¤lanamad›¤›ndan vergi adaletinin gerçekleﬂmesinden uzaklaﬂ›lm›ﬂ olmaktad›r77. Nitekim
Anayasa'n›n 73. maddesindeki 'mali güç' ilkesi ile 55. maddesindeki 'adaletli bir ücret elde etme' ilkesi bir arada de¤erlendirildi¤inde,
ücret gelirlerinin ücret d›ﬂ›nda elde edilen gelirler ile ayn› oranda vergiye tabi tutulmas› “adalet ilkesini” zedelemektedir78.
71 Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, Faaliyet Raporu 2010, Strateji Geliﬂtirme Daire Baﬂkanl›¤›, Ankara, 2010, s.103,
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/faaliyetraporlari/2010/Faaliyet_raporu_2010.pdf, 15.02.2012.
72

Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü Gelir Vergisi Sirküleri/16, GVK-16/2004-8/Gelirin toplanmas› ve beyan›-1 say› ve 11.02.2004 T.
sirküler,http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028.

73

Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an, s.319.

74

Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, Ücret Kazançlar› Vergi Rehberi (Mart 2011), s.9.

75 Bunun sebebi, emek faktörünün hastalanabilmesi, sakatlanabilmesi, iﬂten ç›kar›labilmesi veya kriz gibi bir ortamda ekonomik nedenlerden ötürü iﬂsiz

kalabilmesidir. Tüm bu durumlar eme¤in vergilendirilmesinde gelir vergisine, di¤er gelirler unsurlar›na göre bir ayr›cal›k verilmesini gerektirmektedir (Murat
Ayd›n ve Timur Türgay, “Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikas› ve Türkiye”, Süleyman Demirel Üniversitesi ‹‹BF Dergisi, Y.2011, C.16, S.1,s.249-274, s.261).
76

F. Neumark(2), s.154.

77

Ümit Süleyman Üstün, “Anayasa Mahkemesinin Ücret Gelirlerine ‹liﬂkin Gelir Vergisi Tarifesi ‹ptal Karar› ve De¤erlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, C.XIV, Y.2010, Sa.2, s.599 ve s. 603.

78 Anayasa Mahkemesi'nin E.2006/95, K.2009/144 ve T. 15.12.2009 Karar›; Bunin Do¤rusöz, “Ücretlerin Vergilendirilmesinin Esaslar›”, 11.01.2010,
http://bumindogrusoz.com/m.aspx?id=487.
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2.3.2.4.2. Di¤er Ücretler
GVK bir k›s›m ücretlerde de matrah›n saptanmas› konusunda gerçek usulden ayr›larak, gelirin gerçek, elde edilmiﬂ safi tutar› üzerinden
vergilendirilmesi ilkelerinden sapmaktad›r. Ücrete iliﬂkin bu özellikli durum GVK'nun 64. md. de düzenlenmiﬂtir. Madde hükmünde
say›lan ücretlilerin79 gelirleri, takvim y›l› baﬂ›nda geçerli olan ve sanayi kesiminde çal›ﬂan 16 yaﬂ›ndan büyük iﬂçiler için uygulanan
asgari ücretin y›ll›k brüt tutar›n›n % 25'i olarak kabul edilecektir. Görüldü¤ü üzere, ücretlerin tespitinde götürü bir yöntem uygulama
alan› bulmaktad›r. GVK ayr›ca 'di¤er ücretler' için y›ll›k beyanname verilmeyece¤ini di¤er gelirler nedeniyle beyanname verilmesi
halinde de bunlar›n beyannameye de dahil edilmeyece¤ini hüküm alt›na alm›ﬂt›r. Ayr›ca di¤er ücretler kapsam›ndaki ücretlerin vergi
ödeyebilmeleri için Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 247. maddesine göre “vergi karnesi” almalar› gerekmektedir80.
3. SEÇ‹LM‹ﬁ ÜLKELERDE ÜCRETL‹LER‹N VERG‹LEND‹R‹LME ESASLARI
3.1. Amerika Birleﬂik Devletleri
Federal devlet yap›s›nda örgütlenen Amerika Birleﬂik Devletleri'nde eyaletler aras› farkl›l›klar olmakla birlikte, ayr›ca federal devlet
taraf›ndan tahsil edilen bir gelir vergisi bulunmaktad›r. Herkesin beyanname verdi¤i sistemde öncelikle, mükellefin gelirini oluﬂturan
unsurlar›n toplanmas› ile brüt gelir elde edilmekte (all income), bu gelirden verginin konusuna girmeyen gelirler (istisna ve muafiyetler)
ç›kar›lmakta (gross income), daha sonra bulunan rakamdan da belirli kalemler (certain items) belirli s›n›rlamalar dahilinde indirim
konusu yap›lmakta ve ayarlanm›ﬂ hesaplanan gelir (adjusted gross income) tutar›na ulaﬂ›lmaktad›r. Bu tutardan da kanunen belirlenmiﬂ
belirli kalemler indirim konusu yap›labilmektedir. Sonuçta matraha ulaﬂ›larak (taxable income), vergi oranlar›n›n uygulanmas›yla
ödenecek vergiye ulaﬂ›lm›ﬂ olunmaktad›r81.
Ücretlilerin de beyanname verdi¤i sistemde; ücretliler, iﬂverenleri taraf›ndan kendilerinden yap›lan tevkifatlar› (kesintileri) hesaplad›klar›
vergiden mahsup edebilmektedirler. Di¤er yandan gayri safi gelirden matraha ulaﬂ›rken beyanname üzerinde kazançlar›ndan
düﬂebilecekleri harcamalar ise ﬂunlardan oluﬂmaktad›r82: “Ticarî ve iﬂle ilgili giderler (trade and business deductions), çal›ﬂanlara
yönelik baz› ticari ve iﬂ giderleri (örne¤in; mesleki e¤itim ve yetiﬂtirme giderleri, sanatla faaliyet gösterenlerin giderleri, ordu
personelinin baz› giderleri, ilkö¤retim ö¤retmenlerinin baz› giderleri gibi), emlak al›m-sat›m ya da takas zararlar› (losses from sale
or exchange of property), kiralama iﬂlemleri ve gayrimaddi haklara yönelik giderler, kirac›lar›n yapm›ﬂ oldu¤u giderler, kendi iﬂinin
sahibi olanlar›n emeklilik, sigorta ödemeleri, emeklilik tasarruflar›na yönelik ödemeler, fonlardan zaman›ndan önce çekilen bedeller,
a¤açland›rma giderleri, taﬂ›nma harcamalar›, e¤itim borçlanmalar›na (kredi) yönelik faiz ödemeleri, yüksek ö¤renim harcamalar›,
sa¤l›k harcamalar›”d›r.
Bu indirimler yan›nda 'hesaplanan gelir'e ulaﬂt›ktan sonra konular›na göre ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ harcamalar› (itemized deductions) da ayr›ca
indirmek mümkün olabilmektedir. Söz konusu harcamalar ise ﬂunlardan ibarettir: “tibbî ve diﬂ tedavi harcamalar›, vergiler, faiz ödemeleri,
ba¤›ﬂlar, ola¤an zararlar ve h›rs›zl›k kay›plar›, çeﬂitli indirimler (mesleki oda aidatlar›, beyanname haz›rlatma ücretleri gibi)”. Ücretliler
ayr›ca sosyal güvenlik düzenlemeleri gere¤i sigorta ödemesine katk›da bulunmaktad›rlar. Ücretlilerden hem iﬂçi pay› hem de iﬂveren
pay› olarak ayr› ayr› % 6,2 sosyal güvenlik primi hesaplanmaktad›r. Ayr›ca bu oranlara ilave olarak hastane sigorta bak›m vergisi (hospital
insurance (medicare) tax) ad› alt›nda %1,45 oran›nda kesinti dikkate al›nmaktad›r .
Mükelleflere tan›nan ödeme gücüne ulaﬂ›lmada dikkate al›nan indirimlerden birisi, standart indirim olarak her mükellefin yararland›¤›
'en az geçim indirimi'; di¤eri ise, 'kiﬂisel muafiyet miktar›' ad› verilen indirimdir. En az geçim indirimi (standart deduction) sadece
beyanname veren mükelleflerin yararland›¤› bedeldir. En az geçim indirimi rakamlar› aﬂa¤›da tablo halinde gösterilmiﬂtir84:
79

Maddede belirtilen söz konusu ücretliler : (1) Kazançlar› basit usulde tespit edilen ticaret erbab› yan›nda çal›ﬂanlar; (2) Özel hizmetlerde çal›ﬂan ﬂoförler;
(3) Özel inﬂaat sahiplerinin ücretle çal›ﬂt›rd›¤› inﬂaat iﬂçileri; (4) Gayri menkul sermaye irad› sahibi yan›nda çal›ﬂanlar; (5) Gerçek ücretlerinin tespitine imkan
olmamas› sebebiyle, Dan›ﬂtay›n müsbet mütülaas›yla, Maliye Bakanl›¤›nca bu kapsama al›nanlar.

80

GVK'nun 108. md. göre, gelir vergisinde vergilendirme dönemi geçmiﬂ takvim y›l› olarak belirlenmiﬂ olsa da, GVK'n›n 118. md.de di¤er ücretler için ayr›
bir düzenleme ile, vergilendirme dönemi, hizmetin ifa olundu¤u takvim y›l› olarak tespit edilmiﬂtir.

81

Kiﬂilerin medeni durumu, sahip olduklar› çocuk say›s›, bakmakla yükümlü olduklar› kiﬂilerin say›s› ve bunlara yönelik harcamalara göre matrah›n (taxable
income) belirlendi¤i sistemde, ayr›ca dikkate al›nmas› gereken iki uygulama daha bulunmaktad›r: 'Kullan›labilir gelir'in vergilendirildi¤i sistemde, herkesin
yararlanabildi¤i 'asgari geçim indirimi' olarak uygulanan standart bir indirim (standart deduction), hesaplamalarda kullan›lmaktad›r. ‹kinci uygulama ise,
yine herkese yönelik kiﬂisel muafiyet miktarlar›d›r (personal exemption). Her iki uygulama da 'ayarlanm›ﬂ matrah (adjusted gross income)' rakam›na
ulaﬂ›ld›ktan sonra, indirim konusu yap›lmaktad›r. Gelir Vergisi Kanunu (Internal Revenue Code) uyar›nca, gelir tan›mlanm›ﬂ ancak katalog ﬂeklinde çeﬂitli
gelir unsurlar› s›ralanm›ﬂt›r. Gelirin tan›mlanmas›nda safi (net) art›ﬂ teorisinin farkl› bir hali olarak kabul edilen “haig-simons” gelir tan›m› dikkate al›nm›ﬂt›r.
Di¤er yandan gelirin tan›mlanmas›nda meydana gelen matrah boﬂluklar›n› doldurmak için alternatif 'asgari vergi uygulamas›'n›n (alternative minimum tax)
getirilmiﬂ oldu¤u görülmektedir. Geliri oluﬂturan unsurlar ﬂunlard›r: (26 USC § 61 (a)) “Hizmet gelirleri (ücret, maaﬂ, yan ödemeler vb.), “ticari kazançlar
(gross income derived from business), gayrimenkul gelirleri (gains derived from dealing in property), faiz gelirleri, kiralar, gayrimaddi haklar, kâr paylar›,
nafaka vb. gelirler, özel sigortalardan al›nan ödemeler, emekli maaﬂlar›”d›r.( Joseph Bankman, Thomas D. Griffith, Katherine Pratt, Federal Income Tax,
Examples&Explanations, 4.Ed., Apsen Publishers, 2005, s.221.)

82 John

K. McNulty, Federal Income Taxation of Individuals, 6.ed., West Group, St.Paul, Minnesota, 1999, s.30 vd.

83

John K. McNulty, s.50.

84

http://taxes.about.com/od/deductionscredits/qt/standard.htm, (Eriﬂim: 08.01.2012).
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Kiﬂisel muafiyetler ise, aile bireylerini oluﬂturan her bir kiﬂi için yararlan›lan miktard›r. Di¤er bir deyiﬂle, ailedeki kiﬂi say›s› ile kiﬂisel
muafiyet miktar›n›n çarp›m› ile bulunacak miktar toplam yararlan›lacak indirim miktar›n› göstermektedir. 2010 y›l› için kiﬂisel muafiyet
miktar› 3.700 $'d›r85. Dolay›s›yla 4 kiﬂilik bir aile (3.700x4)= 14.800 $ bir indirimden yararlanabilmektedir86.
ABD vergi sisteminde gelir vergisi evli olmayanlar, evliler, ortak beyanname verenler vb. ﬂeklinde ayr›ma tabi tutularak farkl› vergi
tarifeleri üzerinden hesaplanmaktad›r87.
3.2. ‹ngiltere
‹ngiltere gelir vergisi üç dilimli artan oranl› tarife esas al›narak hesaplanmaktad›r88. Ayr›ca 'asgari geçim indirimi' uygulamas› mevcut
olup, söz konusu indirim mükellefin yaﬂ›, medeni durumu ve fiziksel yetersizliklerine (engelli vb.) göre belirlenmektedir89. Söz konusu
bilgilere aﬂa¤›da yer verilmiﬂtir:
Matrah (taxable income) de¤iﬂik vergi oranlar›na tabidir. Aﬂa¤›da gelir vergisi oranlar›na yer verilmiﬂtir90:

85 IR-2010-127, “In 2011, Many TaxBenefits Increase Slightly Due to Inflation Adjustments”, http://www.irs.gov.tr/newsroom/atrticle/0,,id=2334615,00.html,
(Eriﬂim: 08.01.2012).
86

Marvin A. Chirelstein, Federal Income Taxation, 11.Ed., Foundation Pres, 2009, s.4.

87 2011 y›l›nda geçerli olan evli ve ortak beyanname veren kiﬂiler ile evli olmayan (bekar) kiﬂiler için geçerli olan gelir vergisi oranlar› aﬂa¤›da tablo halinde verilmiﬂtir:

88 ‹ngiltere Vergi Sisteminde gelir unsurlar› ﬂunlardan ibarettir: “‹stihdam gelirleri (ücret vb.) (employment profits), serbest meslek gelirleri (self-employment),

iﬂsizlik gelirleri (unemployment benefit), emekli maaﬂlar› (pension payments during retirement), ticari kazançlar (profits from business), gayrimenkul gelirleri
(Income from property), faiz gelirleri, kâr paylar›”d›r. ‹ngiltere'de herkes standart bir indirime sahiptir (Personal allowance) (Lucy Chennells, Andrew Dilnot,
Nikki Roback, A Survey Of The UK Tax System, The Inst›tute For Fiscal Studies, Briefing Note No:9, Version: August 2000, s.2.). En az geçim indirimi
mahiyetinde olan bu indirim, mükellefin yaﬂ›na göre belirlenmektedir (Ayr›nt›l› bilgi için bkz. http://www.hmrc.gov.uk/incometax/personal-allow.htm,
(Eriﬂim: 08.01.2012), konu ile ilgili örnekler için bkz. http://www.hmrc.gov.uk/incometax/adjusted-net-income.pdf, (Eriﬂim: 08.01.2012). Standart indirim
miktarlar› aﬂa¤›da tablo halinde gösterilmektedir:
89 Tamer
90

Budak, Türk Vergi Hukukunda Anayasal Ölçüt: Mali Güç, XII Levha Yay›nc›l›k, Kas›m 2010, ‹stanbul, s.173.

Luck Chennells, Andrew Dilnot, Nikki Roback, s.3.
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Tablodan görülece¤i üzere, artan oranl› tarifeye sahip olan sistemde en alt gelir dilimine % 10 gibi düﬂük oran›n uyguland›¤›, asgari
geçim indirimi miktar›n›n da dikkate al›nmas› durumunda en alt ve orta gelir grubundaki mükelleflerin vergi yükünün hafifletildi¤i
görülmektedir91. Bunun yan›nda ‹ngiltere Vergi Sisteminde tevkifat yöntemiyle vergilendirme de s›kl›kla uygulanmaktad›r. Ücretliler de
bu ﬂekilde vergilendirilmektedir. ‹ﬂverenler ödemeler s›ras›nda gelir vergisi kesintisi yapmaktad›rlar. Mükellefler beyanname vermekte
ve kendilerinden y›l içinde yap›lan vergi kesintilerini hesaplad›klar› vergilerinden mahsup etmektedirler92. Di¤er yandan çal›ﬂanlar, iﬂ
ile ilgili harcamalar›n› vergiden indirebilmektedirler. ‹ﬂle ilgili seyahat harcamalar› çal›ﬂan taraf›ndan ödenmek ﬂart›yla vergi indirimine
konu edilebilir. Yine iﬂle ilgili olmak üzere di¤er harcamalar da bu kapsamdad›r93. Vergilerle beraber kesinti yap›lan di¤er bir kalem ise
sigorta kesintileridir. Ulusal sosyal güvenlik sistemi uyar›nca iﬂverenler taraf›ndan ücretlerden kesilmektedir. Genel oran olarak iﬂçi
pay› %6,5 ila % 10, iﬂveren pay› ise % 12.2 ila % 13,5 olarak uygulanmaktad›r94.
3.3. Fransa
Fransa'da Gelir vergisi düzenlemelerinde geliri oluﬂturan unsurlar tek tek s›ralanm›ﬂ olup, 7 adet gelir unsuru bulunmaktad›r95: “Ticari
kazançlar (business profits), mesleki kazançlar (professional profits), zirai kazançlar (agricultural profits), gayrimenkul kazançlar›
(Income from real property), ücretler (Wages, salary, pensions, annuties), menkul sermaye kazançlar› (Income from capital assets),
sermaye kazançlar› (capital gains)”d›r96. Tam ve dar mükellefiyet uygulamas›n›n bulundu¤u Frans›z vergi sisteminde, Fransa'da
mukim say›lan tam mükellefler dünya çap›ndaki tüm kazançlar› üzerinden vergilendirilirken, Fransa'da ikamet etmeyen dar mükellefler
yaln›zca Fransa'da elde ettikleri gelirleri üzerinden vergilendirilmektedir97.
Ücret, maaﬂ, emekli maaﬂ› gibi gelirler vergilendirilirken, gelir vergisi kesintileri, sosyal güvenlik ödemeleri dikkate al›nmakta, y›ll›k
gelir vergisi beyannamesi hesaplamalar›na dahil edilmektedir. Gayri safi gelir hesaplan›rken ayni ve nakdi ödemelerin tamam›
dikkate al›nmaktad›r. Gelir vergisi tarifesi aﬂa¤›da tablo halinde gösterilmiﬂtir98. Tablodan da anlaﬂ›laca¤› üzere, 5.963 Euro'ya kadar
vergi al›nmamakta, dolay›s›yla bu miktar 'en az geçim indirimi' mahiyetini kazanmaktad›r.

Gayri safi gelir bulunduktan sonra giderler dikkate al›nmakta, ödenecek vergiye ulaﬂ›l›rken mahsuplar indirim konusu yap›lmaktad›r.
Ba¤›ﬂlar, kamu kurumlar›na yap›lan hibeler, çocuklar için yap›lan okul harcamalar› gibi belirli harcamalar›n belirli oranlardaki miktarlar›
kazançlardan indirilebilmektedir99. Ücretler üzerinden yap›lan di¤er kesintiler ise, sosyal güvenlik sistemi nedeniyle yap›lan kesintilerdir.
Söz konusu kesintilere aﬂa¤›da tablo halinde yer verilmiﬂtir100:

91

Tamer Budak, s.174.

92

Lucy Chennells, Andrew Dilnot, Nikki Roback, s.6.

93

http://www.hmrc.gov.uk/incometax/intro-tax-allow.htm, (Eriﬂim: 08.01.2012).

94

Lucy Chennells, Andrew Dilnot, Nikki Roback, s.7.

95

The French Tax System, Public Finances General Directorate, Tax Policy Directorate, (Situation as at 31 August 2009), s.17.

96

Fransa vergi sistemi oldukça komplike bir yap›ya sahiptir. Çok say›da iﬂlem ve hukuksal eylemler belirli vergilerin konusunu oluﬂturmaktad›r. Vergilerin
hesaplanmas›nda pek çok kurum görev almakta, gelirlerin da¤›l›m›, muafiyet ve istisna uygulamalar›, çeﬂitli uygulamalar etkin bir rol oynamaktad›r. Asl›nda
bu durum Fransa'da vergi tahsilat›nda verimlili¤in düﬂük oldu¤u ve maliyetlerin yüksek oldu¤unun göstergesi say›lmaktad›r. Fransa'da gelir vergisi, artan
oranl› bir yap› sergilemektedir. Ancak verginin taban›n geniﬂ olmad›¤› eleﬂtiri konusu olmaktad›r. Gelir vergisi (personal income tax) gerçek kiﬂilerin gelirleri
üzerinden al›nmaktad›r ve çocuklu ailelere yönelik vergi indirimleri mevcuttur. Fransa'da ikamet eden ve vatandaﬂ olan herkes gelir vergisi beyannamesi
düzenlemek ve vermek zorundad›r. (http://www.french-property.com/guides/frances/finance-taxation/taxation/income-tax-return/, (Eriﬂim: 08.01.2012)).

97

The French Tax System, s.18.

98 http://www.french-property.com/guides/frances/finance-taxation/taxation/soscial-security/employers-employees/,
99

The French Tax System, s.32.

100

http://www.french-property.com/guides/frances/finance-taxation/taxation/.
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Ücretliler üzerinden yap›lan vergilendirmede tevkifat “stopaj” yöntemi kullan›lmaktad›r. Bordro vergileri (payroll taxes) olarak isimlendirilen
bu vergiler, ücret vergisi (wage tax), ç›rakl›k vergisi (appenticeship tax) ve çal›ﬂan katk› paylar› olmak üzere kategorize edilmiﬂtir. Ücret
vergisi artan oranl› bir yap› içinde ücretlerden yap›lan kesinti ﬂeklinde uygulanmaktad›r. 2009 y›l› rakamlar›na göre ücret vergisi kesinti
(stopaj) oranlar› ﬂöyledir101: (a) 7.461 €’ya kadar y›ll›k ücret gelirleri için % 4.25; (b) 7.461 € ile 14.901 € aras› y›ll›k ücret gelirleri için
% 8.5; (c)14.901 €’yu aﬂan y›ll›k ücret gelirleri için % 13,6'd›r.
Ücret vergisi kiﬂisel gelir vergisi hesaplamas› s›ras›nda hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir102.
3.4. ‹talya103
‹talya'da gelir vergisi, Gelir Vergisi Kanunu (Testo Unico Delle Imposte sui Redditi - TUIR) çerçevesinde yap›lan kurallara göre tahsil
edilmektedir. Gelir vergisi oranlar› artan oranl› uygulanmakta olup, % 23 ila % 43 aras›ndad›r. Herkes gelir vergisi beyannamesi
vermek durumundad›r. Beyannameler ilgili y›l› izleyen y›l›n Eylül ay› sonuna kadar verilmektedir. Geliri oluﬂturan unsurlara bak›ld›¤›nda
ﬂu kategorilerle karﬂ›laﬂ›lmaktad›r: “Gayrimenkul gelirleri, yat›r›m gelirleri (kar paylar›, faiz vb.), emek gelirleri (compensation of
employees) (ücretler vb.), serbest meslek kazançlar›, kurum kazançlar›, di¤er gelirler”.

‹talya'da mukim kiﬂiler tam mükellef olarak dünya çap›ndaki tüm gelirleri üzerinden vergilendirilirken, dar mükellefiyet kapsam›ndaki
kiﬂiler sadece ‹talya'da elde ettikleri kazançlar› üzerinden vergilendirilmektedirler.
Vergi hesaplan›rken öncelikle 'gayr› safi has›lat' tespit edilir. Kanunen kabul edilen giderler düﬂülür ve matraha ulaﬂ›l›r (net taxable
income). Daha sonra hesaplanan vergiden mahsuplar sonras› ödenecek vergiye ulaﬂ›l›r. S›n›rl› uygulamalar d›ﬂ›nda herkes ayr› ayr›
beyanname doldurur. Eﬂler belirli durumlarda ortak beyanname doldurabilirler.
Kazançtan indirilecek kalemler ise ﬂunlard›r: “Sosyal güvenlik ödemeleri (tamam›yla indirilebilir), engelli vatandaﬂlar›n t›bbi harcamalar›
(tamam›yla indirilebilir), nafaka ödemeleri (tamam›yla indirilebilir), ikâmet edilen konuta iliﬂkin giderler (tamam›yla indirilebilir)”.
Hesaplanan vergiden yap›labilecek mahsuplar ﬂunlard›r: “‹stihdam vergisi indirimi, aile indirimi, harcamalar için di¤er vergi indirimi.
(Aﬂa¤›daki harcamalar gayri safi gelirin % 19'unu aﬂamaz), mortgage faizleri (maksimum 4.000 €), sa¤l›k harcamalar› (129,11 €
dan fazla harcamalar için), e¤itim harcamalar› (kamu okullar›na yap›lan harcamalar› geçemez.), hayat ve kaza sigortalar› (maksimum
1.291,44 €), 5-18 yaﬂ aras› çocuklar için spor aktiviteleri abonelik ve kay›t ücretleri (maksimum 210 €), toplu taﬂ›ma için ödenen
abonelik bedelleri (maksimum 250 €), bak›m harcamalar› (çocuk bak›c›s›: maksimum 632 € her bir çocuk için), e¤itim, sa¤l›k
harcamalar›”d›r. Mortgage faizlerinin giderleﬂtirilmesinde di¤er bir yol ise gelirden indirim yoludur. Vergiden mahsup (%19 s›n›r›
alt›nda) d›ﬂ›nda mükellef isterse gelirden de düﬂebilir.

101

The French Tax System, s.41.

102

The French Tax System, s.42.

103 http://www1.agenziaentrate.gov.it/inglese/italian_taxation/income_tax.htm,
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Aile ‹ndirimi
Aile indirimi, eﬂ, çocuklar ve bakmakla yükümlü olunan kiﬂiler için sa¤lanan indirimlerdir. 2.840,51 €'dan fazla olamaz. Aile indirimi
ayl›k olarak hesaplan›r ve kiﬂiye kulland›r›l›r104.

Çocuklar için yararlan›labilecek miktarlar (evlatl›klar dahil) ise, “Her bir çocuk için 800 €; 3 yaﬂ›ndan küçük her bir çocuk için
900 €” olarak belirlenmiﬂtir.
‹talya'da çal›ﬂan herkes bir sosyal güvenlik numaras› almak durumundad›r. ‹ﬂçinin ücreti üzerindeki sosyal güvenlik ödemesinin toplam
oran› yaklaﬂ›k % 40 civarlar›ndad›r. Bunun % 30'u iﬂveren % 10'u ise iﬂçi taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r. Ayr›ca iﬂverenler ücret ödemesi
yaparken 'gelir vergisi kesintisi' yaparlar. Her bir iﬂveren tevkifat yapmakla yükümlü tutulmuﬂlard›r (withholding agent).
3.5. Kanada
Kanada'da uygulanan federal gelir vergisi oranlar› aﬂa¤›da tablo halinde gösterilmiﬂtir105:

- Temel kiﬂisel muafiyet miktar› (en az geçim indirimi) 10,527 $'d›r106.
Mükellefler bakmakla yükümlü olduklar› alt› yaﬂ›ndaki çocuklar› için 100 $ “çocuk bak›m yard›m›” (Universal Child Care Benefit)
alabilirler. Ayr›ca zihinsel veya fiziksel engelli çocuklar›n bak›mlar› için yap›lan harcamalar da kazançtan indirim konusu yap›labilmektedir.
Ücretlerde y›ll›k beyanname esas›n›n geçerli oldu¤u ülkede, iﬂverenler ücret ödemelerini yaparken gelir vergisi tevkifat› ve sosyal
güvenlik prim kesintisi uygulamaktad›rlar. Sosyal güvenlik kesintisinde Kanada'daki bölgelere göre farkl› oranlar uygulanmaktad›r.
Örne¤in, Ontario Bölgesinde kazanc›n % 1,73'ü sosyal güvenlik prim kesintisi olarak dikkate al›n›rken, bu oran Quebec'de % 1,36
olarak uygulanmaktad›r. Ayr›ca sosyal güvenlik prim kesintilerinde tavan ücret uygulamas› mevcut olup, kiﬂilerden kesintiye u¤rat›lacak
maksimum s›n›r belirlenmiﬂtir. Buna göre, 43.200 $ (2010 y›l› için) uygulanacak maksimum tavan ücret miktard›r. Örne¤in, ücretli
olarak çal›ﬂan biri Ontorio'da 30.000 $ üzerinden sosyal güvenlik primi hesaplanabilir gelir elde etmiﬂ, ayn› kiﬂi ayn› iﬂverenden
Quebec'de ek gelir de elde etmiﬂtir. Mükellef toplamda 70.000$ elde etmesine karﬂ›n maksimum ücret devreye girerek, primler
43.200 $ üzerinden hesaplanacakt›r107.
Kanada'da ikamet eden herkes y›ll›k 'asgari geçim indirimi'nden yararlanabilir. Y›ll›k miktar 10.527 $'d›r (2010 y›l› için). Bunun yan›
s›ra, yararlan›labilecek di¤er indirimler ﬂunlardan oluﬂmaktad›r: “1994 ve sonras› do¤umlu çocuklar için y›ll›k yararlanabilecek çocuk
indirimi: 2.131 $; 65 ve daha yukar› yaﬂtaki kiﬂiler için yaﬂl›l›k indirimi: 6.537 $; Emeklilik fonlar›ndan düzenli emeklilik geliri elde
edenler: 2.000 $; Ö¤renci olanlar (kolej-üniversite) : 100 $; Özürlü ‹ndirimi: 7.341 $”.
Eﬂ için yararlan›labilecek miktarlar ﬂu ﬂekilde tespit edilmiﬂtir: 15.000 €'ya kadar 800 €; 15.001-29.000 €'ya kadar 690 €; 29.001-29.200 €'ya kadar
700 v; 29.201-34.700 €'ya kadar 710 v; 34.701-35.000 €' ya kadar 720 €; 35.001-35.100 €'ya kadar 710 €; 35.100-35.200 €'ya kadar 700 €; 35.20140.000 €'ya kadar 690 €; 40.001-80.000 v'ya kadar 690 €.
104

105

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-eng.html?=slnk (E. 27.01.2012).

106

General Income Tax and Benefit Guide, Canada Revenue Agency, 2011, s.33, http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/5000-g/5000g-11e.pdf (E. 27.01.2012).

107 Dolay›s›yla : Toplam sigorta hesaplanacak kazanç (total insurable earnings) : 43.200 $; Ontorio: 519 $ (30.000 x 1,73 %); Quebec: 179,52 $ (13.200x
1.36 %) Toplam prim: 698,52 $'d›r.
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3.6. Avustralya
Avustralya'da ücret, maaﬂ, iﬂveren taraf›ndan sa¤lanan di¤er yan ödemeler, ücret niteli¤inde emekli maaﬂlar›, devlet ödemeleri
beyannameye dahil edilmek zorundad›r108. Belli bir hizmet akdi ile sözleﬂme yap›lm›ﬂ olarak bir iﬂverene ba¤l› olarak edinilen
gelirlere, di¤er bir ifadeyle, ücret niteli¤indeki ödemelere “istihdam vergisi” uygulanmaktad›r. Bunun yan›nda, iﬂveren taraf›ndan
sa¤lanan 'menfaatler' de gelir olarak kabul edilmektedir.

Örne¤in, tahsis edilen bir araç veya prim niteli¤indeki yan ödemeler bunlardand›r. Ayr›ca iﬂten ayr›l›rken iﬂveren taraf›ndan ödenen
ödemeler (tazminat vb. gibi) beyannameye dahil edilecektir. Bu bildirimlerin tamam› beyannamede detayl› bir ﬂekilde gösterilmektedir109
. 2010-2011 ve 2011-2012 döneminde dikkate al›nacak gelir vergisi tarifesi yukar›da tablo halinde gösterilmektedir110. Tablodan
anlaﬂ›laca¤› üzere ilk 6.000 Avustralya Dolar›na kadar s›f›r vergi oran› uygulanmakta, di¤er bir anlat›mla, bu miktar 'en az geçim
indirimi' miktar› olarak dikkate al›nmaktad›r.
3.7. Japonya
Beyan üzerine tarhiyat esas›n› benimsemiﬂ olan Japon Vergi Sistemi'nde, vergi mükellef taraf›ndan hesaplanmaktad›r. Gelir
unsurlar› 10 (on) baﬂl›k alt›nda say›lm›ﬂt›r. Gelir vergisi “ﬂematik sistem” (schedule system) ad› verilen, her biri farkl› hesaplamalara
tabi on farkl› unsur üzerinden hesaplanmaktad›r. Bunlar› ﬂöyle saymak mümkündür111: “Faiz Gelirleri, kâr paylar›, gayrimenkul gelirleri,
ticari kazanç, ücretler, emeklilik gelirleri, ormanc›l›k gelirleri, transfer gelirleri, geçici gelirler, çeﬂitli gelirler”. Bu on gelir unsuru
aras›nda, 'Faiz Gelirleri, Kâr Paylar›, Gayrimenkul Gelirleri, Ticari Kazanç, Ücretler, Transfer Gelirleri, Geçici Gelirler ve Çeﬂitli
Gelirler”den oluﬂan (sekiz unsur) grup, toplam matrah› (aggregate taxable income) oluﬂturarak beyanname üzerinden toplama yoluyla
hesaplanmaktad›rlar. Kalan di¤er iki unsur olan 'Emeklilik Gelirleri ve Ormanc›l›k' ayr› ﬂekilde vergiye tabidirler. Vergi miktar› her
bir vergi matrah›na ilgili oran›n uygulanmas› suretiyle hesaplanmaktad›r. Vergi tahsilat›n›n etkinli¤ini sa¤lamak amac›yla gelir
unsurlar›ndan baz›lar› 'kaynakta kesinti' yöntemi ile vergilenmektedir. Söz konusu gelir unsurlar› ﬂunlard›r112: “Faiz gelirleri, kâr
paylar›, ücretler, emeklilik gelirleri, sosyal güvenlik gelirleri, hizmet karﬂ›l›¤› al›nan bedeller, özel sigorta kapsam›nda ödenen özel
emeklilik gelirleri, tasarruf sözleﬂmelerinden elde edilen kârlar, ticari ortakl›klardan elde edilen kazançlar, tahvillerinden elde edilen
kazançlar, yat›r›m araçlar›ndan elde edilen gelirler”.
Genel kural itibariyle, tevkifat yöntemi ile ödenen vergiler beyanname üzerinde gösterilmekte ve nihai hesaplama s›ras›nda hesaplanan
vergiden mahsup edilmektedir113.
Japonya'da ikâmet eden ya da beﬂ y›l veya daha fazla süre ile Japonya'da ikâmet eden kiﬂiler “mukim” (permanent resident)
say›lm›ﬂlard›r ve tam mükellef olarak tüm dünya çap›ndaki kazançlar› üzerinden vergilendirilmektedirler. Japonya'da sürekli kalma
niyetinde olmayanlar ve/veya 5 y›la kadar Japonya'da (iﬂi nedeniyle zorunlu) ikamet edenler “geçici ikamet eden” (non-permanent
resident) olarak kabul edilmiﬂtir. Bu mükellefiyet kapsam›nda giren kiﬂiler Japonya'dan elde ettikleri gelirleri yan›nda Japonya'da
ödenen yabanc› kaynakl› gelirleri üzerinden de vergilendirilmektedirler. Japonya'da ikamet etmeyen ve bir y›ldan daha az süre ile
ikamet edenler ise mukim kabul edilmemiﬂtir (non-resident). Bu gruptaki kiﬂiler sadece Japonya'dan elde ettikleri gelirleri üzerinden
vergi ödemektedirler114.
108

Guide To Income You Must Declare, Australian Taxation Office, www.ato.gov.au, (E. 25.01.2012).

109

Bunun yan›nda beyannameye kiﬂisel geliri oluﬂturan di¤er gelir unsurlar› (faiz, kar pay›, kira geliri vb.) varsa dahil edilecektir.

110

http://www.ato.gov.au/content/12333.htm (E. 27.01.2012)

111

Masatami Otsuka, Ichiro Otsuka, Eiichiro Nakatani, Tax Law in Japan, Kluwer Law International, 2006, Netherlands, s.23.

112

Masatami Otsuka, Ichiro Otsuka, Eiichiro Nakatani, s.24.

113 Bunun yan› s›ra, aﬂa¤›da belirtilen gelirler beyannamelere dahil edilmez, bu gelirlerden kesilen vergiler de beyannamede mahsup konusu yap›lamaz.
Bunlar : “Faiz gelirleri, Tahvillerden elde edilen kazançlar, Kâr paylar›ndan elde edilen kazançlar, Tasarruf sözleﬂmelerinden elde edilen kârlar”d›r.
114 Elçiler, konsolosluklar, bakanlar ve diplomatlar ile bu kiﬂilerin eﬂleri kiﬂisel olarak gelir vergisinden muaf tutulmuﬂlard›r (Diplomat Muafiyeti). Bunun
yan›nda, çeﬂitli nedenlerden dolay› baz› gelir türleri de gelir vergisinden istisna edilmiﬂtir. Örne¤in, zarar tazminatlar›, ölüm nedeniyle ödenen (sigorta)
tazminatlar, kaza nedeniyle al›nan özürlülük tazminatlar›, ölüm nedeniyle emekliye verilen yard›mlar, yaﬂl› insanlar›n küçük miktardaki tasarruflar›na verilen
faiz gelirleri gibi (Masatami Otsuka, Ichiro Otsuka, Eiichiro Nakatani, s.26.).
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Ücret kazançlar›, aynî ve nakdi menfaat ve para karﬂ›l›¤›nda, belli bir iﬂverene ba¤l› ﬂekilde elde edilen gelirlerden oluﬂmaktad›r.
Ücretler d›ﬂ›nda, maaﬂlar, ikramiyeler, yan ödemeler ve benzeri menfaatler de ücret kabul edilmektedir. Y›ll›k kâr pay› verilmesi
de ücret kapsam›ndad›r. Y›ll›k ücret geliri 20 milyon Yen ve daha az olan ücretliler beyanname vermek zorunda de¤illerdir. Bunlar›n
stopajlar› nihai vergileme mâhiyetindedir. Japonya'da ücretlilerin önemli bir k›sm› (ço¤u), bu s›n›r›n alt›nda kald›¤›ndan beyanname
vermemekte olduklar› görülmektedir115. Bu aç›dan Türkiye uygulamas›na benzer bir özellik arz etmektedir. Ayr›ca beyanname üzerinden
baz› harcamalar›n116 indirim konusu yap›lmas›na ve baz› kalemler çerçevesinde117 vergiden mahsup yap›lmas›na izin verilmektedir.
Vergi matrah› hesaplan›rken 3 farkl› kategoride ayr› ayr› hesaplama yap›lmaktad›r118: (1) Ormanc›l›k Faaliyetlerinden Elde Edilen
Gelir, (2) Emeklilik Gelirleri, (3) Toplam Vergilenebilir Gelir (Yukar›daki iki gelir d›ﬂ›ndaki tüm gelirlerin toplanmas›)119.
Aﬂa¤›daki tabloda artan oranl› bir özelli¤e sahip gelir vergisi oranlar› ve bu oranlar›n uyguland›¤› gelir dilimlerine yer verilmiﬂtir120.

115

Masatami Otsuka, Ichiro Otsuka, Eiichiro Nakatani, s.31.

116 (1) Kaza Kay›plar›: 50.000 Yen'e kadar hanehalk› mallar›nda meydana gelen zararlar; (2) Sa¤l›k Harcamalar›: T›bbi tedavilere yönelik harcamalar,
maksimum 100.000 Yen; (3) Sosyal Sigorta Primleri: Ulusal sa¤l›k sigortas›, iﬂsizlik sigortas›, emeklilik sigortas› gibi primler indirim konusu yap›labilir; (4)
Küçük ölçekli firmalar için karﬂ›l›kl› (mutual) sigorta primleri; (5) Hayat sigortas› primleri: 50.000 Yen'e kadar özel hayat sigortas› primleri indirim konusu
yap›labilir; (6) Hayat Sigortas› D›ﬂ›ndaki Sigorta Primleri: 10 y›la kadar olan sigortalarda indirim konusu yap›labilecek maksimum miktar 10.000 Yen; 10
y›ldan daha uzun sigortalarda 15.000 Yen'dir; (7) Ba¤›ﬂlar: Kamu kurumlar›na yap›lan ba¤›ﬂlar beyan edilen gelirin % 30'una kadar indirim konusu yap›labilir.
‹ndirilecek miktar 10.000 Yen'i aﬂamaz; (8) Engelli ‹ndirimi: Engelli mükelleflerin yararlanabilece¤i indirimdir. Normal indirim miktar› 270.000 Yendir. Özel
ihtiyaçlar› olan engelliler 400.000 Yen'e kadar ç›kan indirimden yararlanabilir; (9) Yaﬂl›l›k ‹ndirimi: 65 yaﬂ ve üzerindeki mükelleflerin yararlanabilece¤i
bir indirimdir. Bu indirimden yararlanabilmek için “yaﬂl›” statüsündeki mükellefin y›ll›k gelirinin en fazla 10.000.000 Yen olmas› gerekir. Yararlan›labilecek
indirim miktar› 500.000 Yen'dir; (10) Dul ‹ndirimi: Dul eﬂler (erkek-bayan) için getirilmiﬂ indirimdir. ‹ndirim miktar› 270.000 Yen'dir; (11) Çal›ﬂan Ö¤renci
‹ndirimi: Kanunlar çerçevesinde belirlenmiﬂ okullarda e¤itim gören y›ll›k geliri 650.000 Yen'i geçmeyen ö¤rencilerin yararlanabildi¤i indirimdir. ‹ndirim
miktar› 270.000 Yen'dir; (12) Eﬂ ‹ndirimi: Aile Kütü¤ü'ne kay›tl› eﬂler için getirilen, y›ll›k geliri 380.000 Yen'i aﬂmayan ve ayn› evde ikamet eden mükelleflere
yönelik indirimlerdir. Y›ll›k indirim miktar› 380.000 Yen'dir; (13) Eﬂler için Özel ‹ndirim: 10.000.000 Yen'i aﬂmayan gelire sahip aile kütü¤üne kay›tl›, birlikte
yaﬂayan eﬂlere yönelik indirimdir. Eﬂin gelirine yönelik de¤iﬂmekle birlikte indirim miktar› 380.000 Yen'e kadar yükselmektedir; (14) Çocuklar ve Bakmakla
Yükümlü Olunan Kiﬂilere Yönelik ‹ndirim: Yasal akrabal›k iliﬂkisi olup bakmakla yükümlü olunan kiﬂiler veya çocuklar için yararlan›labilen indirimdir. Y›ll›k
geliri 380.000'i aﬂmayan mükellefler 380.000 Yen'e kadar indirimden yararlanabilir. 16-22 yaﬂ aras› çocuklar ve 70 yaﬂ ve üstü özel bak›ma muhtaç yaﬂl›lar
için ekstra indirimlerden de yararlanmak mümkündür . (15) Temel ‹ndirim (Asgari Geçim ‹ndirimi): Tüm mükellefler y›ll›k 380.000 Yen standart indirimden
yararlanabilir. Di¤er deyiﬂle Japonya'da vergileme 380.000 Yen ve sonras› gelir üzerinden hesaplanmaktad›r.Masatami Otsuka, Ichiro Otsuka, Eiichiro
Nakatani, s.37-38.
117 - Kar pay› kazançlar› indirimi (Credit for dividend): Özellikle çifte vergilemenin önlenmesi aç›s›ndan daha önce elde edilen bir kar pay›ndan kesinti yoluyla
ödenen bir vergi söz konusu ise ya da yabanc› ülkelerden elde edilen kar paylar› üzerinde kesinti yap›lm›ﬂsa bu kesinti miktarlar› vergiden mahsup edilir.
- D›ﬂ ülkelerde ödenen vergi indirimi: Yabanc› ülkelerden elde edilen gelirler üzerinden vergi ödenmiﬂse bu vergiler mahsup edilir.
- Konut iktisap harcamalar› indirimi: Konut edindirmeyi teﬂvik etmek amac›yla getirilen bu uygulamaya göre mükellef taraf›ndan borçlanma yoluyla edinilen
konut için belli oranda belirli ﬂartlarda yararlan›lan indirimdir. Y›ll›k yararlan›labilecek miktar 350.000 Yen'den fazla olamaz.
- Özel ‹ndirim: 250.000 Yen'i geçmemek koﬂuluyla ekonomik konjonktüre göre belirlenen nihai verginin % 20 oran›nda yap›lan indirimdir.
118

Masatami Otsuka, Ichiro Otsuka, Eiichiro Nakatani, s.39-42.

119

Bu üç hesaplama yöntemine ilave olarak beyan yöntemine göre hesaplanan çeﬂitli gelir unsurlar› da bulunmaktad›r. Örne¤in, emlak sat›ﬂlar›ndan elde
edilen gelirler gibi.

120 Mükellefler beyannamelerini 15 Mart tarihine kadar vermek ve ayn› süre içinde vergilerini ödemek zorundad›rlar. Beyannameler mükellefin ikamet etti¤i
yerdeki vergi dairelerine verilecektir. E¤er mükellefin bir ikametgah› yoksa, bu durumda geçici olarak ikamet edilen yerdeki yetkili vergi dairesine beyanname
verilir.
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Kesinti yapan mükellefler stopaj beyannamelerini kesinti yapt›klar› ay› izleyen ay›n 10'una kadar beyan etmek ve ödemekle yükümlüdürler.
Japonya çeﬂitli programlardan oluﬂan bir sosyal güvenlik sistemine sahiptir. ‹ﬂverenler ve çal›ﬂanlar Sa¤l›k Sigortas› Program›na
katk› sa¤lamak, prim ödemek durumundad›rlar. Bunun yan›nda Hastane Bak›m Sigortas› Program› (Nursing Care Insurance Program),
Refah Emeklilik Sigorta Program› (Welfare Pension Insurance Program), ‹ﬂsizlik Sigortas› Program› (Employment Insurance Program),
‹ﬂ Kazas› Tazminat Sigortas› Program› (Worker's Accident Compensation Insurance Program) ve Çocuk Yard›m› Program› (Child
Allowance Program) gibi çeﬂitli programlar da mevcuttur. Ayr›ca kendi iﬂinde çal›ﬂanlar veya çal›ﬂmayanlar da sigorta programlar›n›n
bir k›sm›ndan prim ödemeleri koﬂuluyla yararlanabilirler121.
3.8. Hollanda122
Ücret vergisi, kâr pay›, stopaj vergisi, katma de¤er vergisi beyan üzerine tarhiyat yöntemi ile hesaplanmaktad›r. Beyannameler ayl›k
vergilendirme dönemini müteakip ay›n sonuna kadar verilirler ve ayn› süre içinde ödenirler. Ücret vergileri de ayl›k olarak beyan edilir
ve ödenir123. Zamanaﬂ›m› süresi 5 y›ld›r. Takvim y›l›n›n bitiminden itibaren 5 y›l içinde tarhiyat› gerçekleﬂmeyen vergilerin tahsil edilmesi
mümkün de¤ildir. Bu nedenle mesela 2003 y›l› içinde ödenmesi gereken ücret vergisinin son tahsil edilebilece¤i tarih 31 Aral›k 2008'dir.
2001 tarihli Gelir Vergisi Kanunu uyar›nca gerçek kiﬂiler artan oranl› (istisnai sabit oranl›) tarifeye göre gelir vergisi öderler124. Farkl›
kaynaklardan elde edilen kazançlardan hesaplanan gelir vergisi üç farkl› kategoriye ayr›lm›ﬂt›r125.
Merkezi hükümet taraf›ndan hesaplanan gelir vergisi y›ll›k beyannamede bildirilen gelir türlerinin toplam›ndan oluﬂan matrah
üzerinden hesaplanmaktad›r. Y›ll›k gelir vergisi beyannamesi her y›l 1 Nisan'a kadar verilmek zorundad›r. Gelir vergisi tam ve dar
mükellef ayr›m›na göre tahsil edilmektedir. Di¤er deyiﬂle, tam mükellefler dünya çap›ndaki gelirleri üzerinden vergilenirken, dar
mükellefler sadece Hollanda'dan elde ettikleri gelirleri üzerinden vergi öderler126.
1965 tarihli Ücret Vergisi Kanunu'nda belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanan ücret vergisi (wage tax) ise, çal›ﬂanlar, sanatç›lar,
profesyonel sporcular ve di¤er baz› gruplar ile kanunda say›lan kiﬂiler taraf›ndan ödenmektedir. Genel kural itibariyle, ücret vergisi
(wage tax) gelir vergisinin (income tax) bir türüdür ve maaﬂ vb. ödemelerden kesinti yoluyla tahsil edilmektedir. Böylece tahsilat›n
h›zland›r›lmas›na katk› sa¤lanmaktad›r. Kesinti yoluyla al›nan vergi, nihai vergiyi aﬂarsa aradaki fark iade edilmektedir.

121 Beﬂ kiﬂi ve daha fazla çal›ﬂana sahip bir yerde çal›ﬂan bir iﬂçi Sa¤l›k Sigortas› Kanunu uyar›nca, sa¤l›k sigortas› program›ndan yararlanmak durumundad›r.

Bu program Japon Hükümeti ya da ulusal bir sigorta taraf›ndan yürütülmektedir. Hükümet taraf›ndan yürütülen programda çal›ﬂan sigorta priminin yar›s›n›
karﬂ›lamak zorundad›r. Di¤er yar›s› ise, iﬂveren taraf›ndan ödenmektedir. Ödenecek prim miktar›, ayl›k ücrete kanunen belirlenen sigorta primi oran›n›n
uygulanmas› suretiyle bulunur. Halen geçerli olan sa¤l›k sigortas› prim oran› % 8,2'dir. Prim iﬂçinin pay› da dahil olmak üzere iﬂveren taraf›ndan her ay›n sonuna
kadar ödenmek zorundad›r. ‹ﬂveren iﬂçiye ödeme yaparken onun ödemesi gereken primi ücretinden keser.
Bir baﬂka program ise Refah Emeklilik Sigorta Program›d›r. 70 yaﬂ alt›ndaki kiﬂilerin yararlanabildi¤i bu program ilgili Kanuna göre düzenlenmiﬂtir. ‹ﬂçi primin
yar›s›n› ödemek durumundad›r. Di¤er yar›s› da iﬂveren taraf›ndan karﬂ›lan›r. Bu program›n prim oran› % 13.934 ile % 18.3 aras›nda de¤iﬂen oranlarda
uygulanmaktad›r. ‹ﬂsizlik Sigortas› prim oran› ise % 1.95'tir. Baz› iﬂ türlerinde istisnai olarak % 2.15 ya da % 2.25 oranlar› uygulanmaktad›r. Bu sigorta oran›
ücret ad› alt›nda yap›lan ödemelerin (prim, ikramiye, yan ödemeler) toplam› üzerinden hesaplanmaktad›r. Bu oran›n % 0.8'i (ya da 0.9) iﬂveren taraf›ndan kalan›
iﬂçi taraf›ndan ödenmektedir.
Hastane Bak›m Sigortas›nda ise Japonya'da ikamet eden 40 yaﬂ ve üstü kiﬂiler belediyeler taraf›ndan yürütülen ilgili Kanun uyar›nca belli oranlarda ödeme
yapmaktad›rlar. 65 yaﬂ ve üstündekiler için prim oran› 0.5 ile 1.5 aras›nda de¤iﬂirken, 40 yaﬂ ve üstündekilerde bu oran sa¤l›k sigortas› ile ayn›d›r.Masatami
Otsuka, Ichiro Otsuka, Eiichiro Nakatani, s.62-65.
122 Hollanda'da vergi sistemini oluﬂturan temel vergiler ﬂöyle s›ralanabilir: (1) Gelir vergisi (income tax); (2) Kurumlar vergisi (corporate income tax); (3) Ücret
vergisi (wages tax); (4) (Kar pay›) Stopaj vergisi (dividend witholding tax); (5) Katma de¤er vergisi (value added tax); (6) Emlak ve ‹ntikal Vergisi (estate and
gift tax); (7) Yasal iﬂlemler vergisi (Tax on legal transactions); (8) Uluslararas› Avrupa Vergisi (international european tax); (9) Gümrük ve özel tüketim vergileri.
(Gerrit te Spenke, Taxation in the Netherlands, 4th. Ed., (updated by Mark de Vries), Wolters Kluwer, Law&Business, Netherlands, 2011, s.1).
Vergilerin tahsilat› 1990 tarihli Tahsilat Kanunu'na göre gerçekleﬂtirilmektedir. Yasal süresinde vergisini ödemeyen bir mükellef, son ödeme tarihinden k›sa
bir süre sonra bir uyar› al›r. Hâlâ ödeme yapmazsa cebri yollara gidilebilmektedir.
Gelir idaresi teﬂkilat› vergi yetkisini kullanan birimlerin baﬂ›nda gelmektedir. Bu birim Maliye Bakanl›¤›'na ba¤l› olarak çal›ﬂmaktad›r. Maliye Bakan›'n›n siyasal
bir sorumlulu¤u bulunmaktad›r. Maliye Bakanl›¤› direktifler yay›mlayarak kanuni yorumlar yapmakta ve uygulamaya yön vermektedir. Mükellefler bu direktiflere
uymak konusunda seçimlik hakka sahiptirler. Vergi incelemelerinde bu direktiflere uyulmad›¤› tespit edilirse mükellefin neden uymad›¤›na iliﬂkin aç›klama
istenir ve gerekirse yarg› yoluna gidilebilir. Mükellefin temyiz hakk› da bulunmaktad›r (Gerrit te Spenke, s.2-3.). Ço¤unlu¤u internet kanal› ile verilen beyannameler
online olarak doldurulmakta ve idareye bildirilmektedir. Mükellef online sistem kullan›p kullanmamakta, ka¤›t ortam›nda beyanname vermekte tercih hakk›n›
serbestçe kullanabilece¤i gibi, idare taraf›ndan da yerine göre birini kullanmas› için yönlendirilebilir. Beyanname verme zamanlar› ﬂöyle belirlenmiﬂtir: (a) Resen,
ikmalen tarhiyatlarda takvim y›l›n›n bitiminden itibaren 6,5 ay içinde, (b) Miras vergisinde ölümün gerçekleﬂmesinden itibaren 8,5 ay içinde, (c) ‹ntikal vergisinde
intikalin gerçekleﬂmesinden itibaren 2,5 ay içinde, (d) Beyan yönteminde göre hesaplanan vergilerde, son ödeme tarihinden once. (Gerrit te Spenke, s.9.).
Kiﬂisel gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisinde re'sen veya ikmalen tarhiyat uygulamas›na gidilebilmektedir. Vergi incelemeleri s›ras›nda
vergi müfettiﬂleri taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bu tarhiyatlarda ilgili vergi döneminde ﬁubat ay› içinde ilk inceleme gerçekleﬂir.
123

Gerrit te Spenke, s.9.
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Vergi cezalar›, ödenmeyen verginin en fazla % 100'ü (1 kat) kadar olmakla birlikte istisnai durumlarda % 300'üne (3 kat) kadar ç›kabilmektedir (Gerrit te Spenke, s.9).
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Gerrit te Spenke, s.19.
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Gelirin tan›m› yap›l›rken yukar›da ifade edildi¤i üzere 3 farkl› kategoriye ayr›lm›ﬂt›r.: (Birinci Grup): ‹ﬂgücü kazançlar› ve emlak gelirleri. (‹kinci Grup): Faiz
gelirleri. (Üçüncü Grup): Tasarruflar ve yat›r›mlardan elde edilen gelirler (Gerrit te Spenke, s.21-22).
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Vergi, çal›ﬂanlar taraf›ndan ödenmektedir (vergi mükellefi). Bir kiﬂinin çal›ﬂan olarak kabul edilebilmesi içi aﬂa¤›daki ﬂartlardan
birisini taﬂ›mas› gerekmektedir127: (a) Vergi sorumlusu statüsündeki bir kiﬂi taraf›ndan istihdam edilmesi, (b) Bir vergi sorumlusu
ile ba¤lant›l› olan baﬂka bir kurumdan ücret vb. ödeme almas›, (c) Çal›ﬂan kiﬂi statüsünde olman›n önemli bir kriteri de “hizmet
sözleﬂmesi”nin varl›¤›. Çal›ﬂan olarak kabul edilmenin ﬂart›, Medeni Kanun çerçevesinde belirlenmiﬂ bir hizmet sözleﬂmesi alt›nda
çal›ﬂmakt›r. Baz› iﬂ kollar›nda görev alanlar Kanunda say›lm›ﬂ ve do¤rudan çal›ﬂan olarak kabul edilmiﬂtir. Bunlar› ﬂöyle s›ralamak
mümkündür: (a) ‹nﬂaat iﬂçileri (construction workers); (b) Ev çal›ﬂanlar› (home workers); (c) Müdürler ve ana pay sahipleri (Director
and majör shareholder); (d) Dan›ﬂma/denetim kurulu üyeleri (members of the supervisory board)
Ücret vergisinin temeli gayri safi ücret has›lat›ndan oluﬂmaktad›r. Ücretler ayr›ca gelecek dönemler için yap›lan ödemeleri de kapsamaktad›r.
Ayr›ca ücretler nakdi olabilece¤i gibi aynî de olabilir. Bunun d›ﬂ›nda çal›ﬂan kiﬂinin istihkak›nda bulunan bedelsiz karﬂ›l›klar da ücret
vergisinin matrah›n› oluﬂturmaktad›r (free remunerations). Örne¤in, ev-iﬂ aras› verilen servis hizmeti, çal›ﬂma s›ras›nda verilen yemeiçme hizmetleri de ücret vergisinin matrah›na girer. Temel olarak ücret vergisinin oran› gelir vergisinin oran› ile ayn›d›r. Beyan üzerine
tarh edilen ücret vergisi ayl›k, 3 ayl›k ya da yerine göre y›ll›k olarak ödenebilir128.
Hollanda geniﬂ çapl› bir sosyal güvenlik sistemine sahiptir. Ücret vergisi ödeyen tüm çal›ﬂanlar ayn› zamanda sosyal güvenlik sistemi
kapsam›nda sigortal› olmak durumundad›r. Ulusal sigorta pirimi % 31.15 olarak uygulanmaktad›r. Sigortan›n tamam› çal›ﬂandan tahsil
edilmektedir. Primler iﬂverenler taraf›ndan ücret vergisi ile beraber kesinti yoluyla tahsil edilmekte ve idareye ödenmektedir129.
4. SONUÇ VE ÖNER‹LER
Çal›ﬂmam›zda, Türk gelir vergisi sistemi'nde ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde saptam›ﬂ bulundu¤umuz pek çok aksakl›kla ilgili
olarak, de¤erlendirmelerde, yorumlarda ve önerilerde bulunmaya gayret ettik. ‹nceleme konumuz olarak tespit etti¤imiz ücret gelirlerinin
vergilendirilmesinde söz konusu olan aksakl›klar›n a¤›rl›kl› olarak, kaynakta kesinti yönteminde odakland›¤› ve bunun da pek çok sorunu
beraberinde getirdi¤ini gözlemledik. Bu ba¤lamda, toplama ilkesi uyar›nca tüm gelir unsurlar›n›n beyana tâbi olmas›n›n hem vergi eti¤i
ve hem de vergi adaletinin sa¤lanmas› ba¤lam›nda gerekli oldu¤unu düﬂünmekteyiz. Ayr›ca, vergilendirilecek gerçek safi gelire ulaﬂ›l›rken,
meslekle (iﬂle) nedensellik ba¤› olan gider ya da harcamalar›n tümünün de di¤er gelir unsurlar›nda oldu¤u gibi, gelir vergisine esas
teﬂkil eden brüt matrahtan indirilmesi (mahsup edilmesi) gerekti¤i kan›s›nday›z. Türk GVK'nda ücret gelirleri ancak birden fazla iﬂverenden
al›nd›¤›nda ve belli bir s›n›r› aﬂt›¤›nda ücretler beyannameye dahil edilmektedir. Dolay›s›yla da ücret gelirlerinde çok s›n›rl› olarak beyan
usulü kullan›lmakta ve tevkifat nihai vergi haline dönüﬂmektedir.
Tevkifat yöntemi, verginin tahsilini kolaylaﬂt›rd›¤› ve vergi kaç›rma ya da vergiden kaç›nmay› en aza indirmeyi sa¤lad›¤› gerekçeleri
ile savunulabilirse de, ödeme gücünün (mali gücün) dikkate al›nmas›na engel olmas›, mükellef aç›s›ndan vergi kültürünü ya da vergi
bilincini yok etmesi, y›ll›k beyanname verenler ile tevkif yoluyla vergilendirilenler aras›nda zamansal ve finansal aç›dan farkl›l›k ve
dolay›s›yla haks›zl›¤a sebep olmas› ve kan›m›zca en önemlisi de harcamalar›n kay›t alt›na al›nmas›na engel olmas› (kay›t d›ﬂ›l›¤a
sebep olmas›) gibi sebeplerle eleﬂtiri ve tart›ﬂma konusu yap›lmaktad›r. Bu aç›dan, ABD, Avustralya, Japonya, ‹ngiltere, ‹talya'da
oldu¤u gibi, ücretlerin de tüm gelirlerle birlikte beyannameye dahil edilmesi gerekti¤i kan›s›nday›z. Ancak bu ﬂekilde eﬂitlik ilkesi
sa¤lanm›ﬂ ve kay›t d›ﬂ›l›¤a karﬂ› mücadelede etkili bir aﬂama sa¤lanm›ﬂ olacakt›r. Ayr›ca k›sa vadede böyle bir de¤iﬂiklik, vergi
gelirlerinde azalmaya sebep olacak gibi görünse de, harcamalar›n beyannameden indirilmesine izin verilmesi halinde, indirimlerin
belge ile tevsik edilmesi zorunlulu¤u, uzun vadede tüm belge veren kurum, kuruluﬂ veya kiﬂileri (di¤er mükellefleri) kay›t alt›na
almay› sa¤layaca¤›ndan, orta ve uzun vadede vergi tahsilat›nda art›ﬂa neden olaca¤› aç›kt›r. Çal›ﬂmam›zda, vergi sisteminde tevkifat
yönteminden tamamen vazgeçilmesini de¤il, seçilmiﬂ ülke uygulamalar›nda da görüldü¤ü gibi, belli tutarlara kadar tevkifat yap›lmas›na
olanak sa¤lanmas›n›, ancak tevkifat›n nihaî vergilendirme haline dönüﬂmemesini, yine bu tevkifat tutarlar›n›n da beyannameden
mahsup edilmesini sa¤layacak bir yöntem benimsenmesini önermekteyiz.
Genel hatlar›yla, Türk gelir vergisi sistemi'nde yap›lmas›n› önerdi¤imiz de¤iﬂiklikleri ﬂu ﬂekilde grupland›rarak ayr›nt›l› olarak izah edebiliriz:
Ücretlerin gerçek safi miktar›na ulaﬂmak için yap›lan iﬂ ya da mesleki giderlerin indirilmesine izin verilmelidir: Gerek doktrinde
gerekse kanuni düzenlemelerde net bir ﬂekilde görülebildi¤i gibi gelir, elde edilen kazanc›n safi miktar›d›r. Dolay›s›yla kazanc›n elde
edilmesi için yap›lan giderlerin gayri safi kazançtan indirilmesi gerekir. Kald› ki, bir mükellefin gelirini oluﬂturabilecek unsurlardan ticari
kazançlar, zirai kazançlar, serbest meslek kazançlar›, gayrimenkul sermaye iratlar›n›n safi tutar›na ulaﬂ›lmas›nda bir tak›m indirimlerin
kazançtan indirilmesine olanak sa¤lanmas› da bu nedenledir. Ancak geliri oluﬂturan unsurlardan ücret için ayn› olana¤›n sa¤land›¤›n›
görmek mümkün de¤ildir. Oysaki ücret de kaynak teorisine göre bir üretim faktörüdür ve onun elde edilmesi için yap›lan giderlerin
indirilmesine olanak tan›nmal›d›r.
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Gerrit te Spenke, s.79.
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Gerrit te Spenke, s.80-82.

129

Gerrit te Spenke, s.89-90.
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Örne¤in çal›ﬂmam›zda yer alan yabanc› ülkelerde de görüldü¤ü üzere, ücret geliri elde eden bireylere, ücreti elde etmesi esnas›nda yapmak
zorunda oldu¤u (ya da yapm›ﬂ oldu¤u) mesleki harcamalar›n› ya da iﬂle ilgili harcamalar›n› kazançlar›ndan indirilmesine olanak sa¤lanabilir.
ABD, ‹ngiltere, Japonya gibi ülkelerde bu uygulamalara örnekler görmek mümkündür. Bu ülkelerde s›n›rl› da olsa bir ücretlinin kendini
yetiﬂtirmesi aç›s›ndan ihtiyaç duydu¤u kitap, bas›l› yay›n vb. giderleri, her türlü e¤itim masraflar›, kurslar vb. masraflar› kazançlar›ndan
indirim konusu yapabilmektedir. Elbette ki, bu olana¤›n kullan›labilmesi için ad› geçen ülkelerde oldu¤u gibi ücretlilere beyanname verme
olana¤›n›n tan›nmas› ﬂartt›r. Bu husus ayn› zamanda vergilendirmede eﬂitlik ilkesi aç›s›ndan da zorunluluk arz etmektedir.
Gerçek safi ücrete ulaﬂ›labilmesi için, ücretlilerin gayri safi gelirlerinde indirilebilecek gider kalemlerinin geniﬂletilmesi
gerekmektedir: Çal›ﬂmaya dahil edilen yabanc› ülke uygulamalar›ndan da görülece¤i üzere, pek çok ülkede ücretliler için
kazançlar›ndan indirebilecekleri geniﬂ bir gider grubu kabul edilmiﬂtir. Örne¤in, ikamet edilen konuta iliﬂkin giderler (‹talya, ABD);
kirac›lar›n yapm›ﬂ oldu¤u giderler (ABD); taﬂ›nma harcamalar› (ABD) gibi masraflar örnek verilebilir. Hatta ABD'de diﬂ hekimine
yap›lan harcamalar dahi kazançtan indirim konusu yap›labilmektedir.
Anayasa'n›n 2. maddesinde yer alan sosyal devlet ilkesi gere¤i Türk Vergi Sistemi'nde de bu tür harcamalar›n dikkate al›nmas›
sadece ücretliler aç›s›ndan de¤il, tüm gelir unsurlar›n› elde eden mükellefler aç›s›ndan da önem arz etmektedir. Bu tür giderlerin
kazançtan belirli s›n›rlamalar içinde olsa dahi (örne¤in belirlenecek maktu tutarlar ya da beyan edilen gelirin % 10-20'si gibi)
indirilmesine olanak tan›nmas› sosyal devlet ilkesi ve mali gücün do¤ru ölçülebilmesi aç›s›ndan ﬂartt›r. Tabi bu olana¤›n kullan›labilmesi
için ad› geçen ülkelerde oldu¤u gibi ücretlilere beyanname verme olana¤›n›n getirilmesi gerekmektedir. Bu husus ayn› zamanda
vergilendirmede eﬂitlik ilkesi aç›s›ndan da zorunluluk arz etmektedir.
Tüm mükellefler için geçerli bir en az geçim indirimi miktar› tespit edilmelidir: Türk Vergi Sisteminin en önemli eksiklerinden
biri mali gücü ölçmede yeterli enstrümana sahip olmamas›d›r. Sadece artan oranl› tarifeye sahip olmak, mali gücün kavranmas›
aç›s›ndan yeterli olmamaktad›r. Mutlak surette kamu maliyesi doktrininde kabul edilen di¤er ödeme gücü enstrümanlar›na da yer
verilmelidir. Bunlardan biri de en az geçim indirimi miktar›n›n gerekti¤ince adil ve ça¤daﬂ uygarl›k düzeylerine uygun ﬂekilde kabul
edilmesi ve gerçekci olarak belirlenebilmesi konusudur. Yabanc› ülke uygulamalar›nda görülece¤i üzere, ço¤u ülkenin vergi sisteminde
ya gelir vergisi tarifesinin ilk gelir dilimine s›f›r oranl› vergi uygulanmakta, ya da belirlenen maktu bir rakam›n kazançtan indirilmesine
olanak tan›nmaktad›r. En az geçim indirimi uygulamas›, y›llard›r doktrinde dile getirilmesine ve genel kabul görmesine karﬂ›n, Türk
Vergi Sistemi'ne her nedense dahil edilmemiﬂtir.
Türk-‹ﬂ taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmaya göre Türkiye'de dört kiﬂilik bir aile için 2012 Ocak ay›nda 958,89 TL g›da harcamas› yap›lmas›
gerekmektedir130. 01.01.2012 ile 30.06.2012 tarihleri aras›nda 16 yaﬂ›ndan büyükler için uygulanacak asgari ücret miktar› ise brüt
günlük 29,55 TL brüt ayl›k 886,50 TL olarak tespit edilmiﬂtir131. Bu rakamlar ›ﬂ›¤›nda Türk Vergi Sisteminde en az›ndan asgari ücretin
y›ll›k olarak vergi d›ﬂ› b›rak›lmas› gereklilik arz etmektedir ve böylece “en az geçim indirimi” uygulamas›n›n sisteme dahil edilmesi
aç›s›ndan baﬂlang›ç bir ad›m at›lm›ﬂ olunacakt›r. Vergileme bu rakam sonras› baﬂlamal›d›r. Böylece mali güç ilkesi ile sosyal devlet
ilkesi yan›nda Anayasa da yer alan ölçülülük ilkesi de dikkate al›nm›ﬂ olunacakt›r.
Bu konuda belirtilmesi gereken hususlardan biri de, halen uygulanmakta olan GVK md. 32'de yer alan asgari geçim indirimi
uygulamas›n›n gerçek anlamda bir en az geçim indirimi olmad›¤›d›r. Bu uygulama, ancak ay›rma kuram› çerçevesinde ücretlilere
yönelik özel bir indirim mahiyetindedir. Bu haliyle de sembolik olarak ücretlilere katk› sa¤lamaktan öteye geçememektedir.
Gelir Vergisi Tarifesinde oranlar›n ücretliler lehine de¤iﬂtirilmesi gerekmektedir: Ödeme gücüne ulaﬂ›lmada kullan›lan önemli
araçlardan biri de artan oranl› bir gelir vergisi tarifesine sahip olmakt›r. Ancak Türk Vergi Sistemi'ndeki artan oranl›l›k yabanc›
ülkelerde uygulanan tarifelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ücretliler (ya da di¤er deyiﬂle düﬂük gelir gruplar›) lehine bir yap› sergilememektedir.
Yabanc› ülkelerde özellikle düﬂük gelir gruplar›n› korumak amac›yla, tarifelerde ilk gelir dilimlerine nispeten düﬂük oranlar
uygulanmaktad›r. Örne¤in gelir vergisi tarifesinde ilk dilim karﬂ›l›¤›ndaki oranlara bak›ld›¤›nda, Fransa'da % 5,5; Japonya % 5 gibi
oranlarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Ay›rma kuram› gere¤i gelir vergisi tarifesinde düﬂük gelirliler ve baﬂta ücretliler lehine düﬂük oranlar
uygulanmas› gerekli görünmektedir.

130 http://www.turkis.org.tr/source.cms.docs/turkis.org.tr.ce/docs/file/gidaharcama.pdf, (15.02.2012). ‹ktisadi Giriﬂim ve ‹ﬂ Ahlak› Derne¤i (‹G‹AD) taraf›ndan
yap›lan araﬂt›rma sonucunda ‹stanbul'da yaﬂayan evli ve iki çocuklu bir ailenin, asgarî ﬂartlarda geçimini sa¤layabilmesi için gerekli olan ücret seviyesi,
2012 y›l› için 1.420 TL olarak belirlenmiﬂtir. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=19593740, (04.01.2012).
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28158 say›l› ve 30.12.2011 tarihli Resmi Gazete.
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Ücretlilerin Bakmakla Yükümlü Olduklar› Kiﬂilere Yönelik Düzenlemelerin Geniﬂletilmesi Gerekmektedir: Di¤er gelir
gruplar›na göre daha düﬂük ve d›ﬂ etkenlere daha duyarl› gelir grubunu oluﬂturan ücretlilerin bakmakla yükümlü olduklar› kiﬂilere
yönelik ciddi istisnalar getirilmesi, ay›rma ilkesinin ve mali gücün kavranmas›n›n bir gere¤i olmakla birlikte, sosyal devlet ilkesi
gere¤i de göz önüne al›nmas› gereken bir husus olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Özellikle yabanc› ülke uygulamalar›nda bu konunun
ciddi bir ﬂekilde düzenlendi¤i ve önemsendi¤i net bir ﬂekilde görülebilmektedir. Örne¤in, bekarlara ayr›, evlilere ayr› vergi tarifeleri
uygulanan ülkeler oldu¤u gibi (ABD), aile indirimi, yaﬂl›l›k indirimi (‹talya), engelli indirimi, çocuk indirimi (‹talya, Kanada, Japonya)
vb. indirimler uygulanmaktad›r. Bu tür indirimlerin, Türk Vergi Sistemine de kapsam›n›n geniﬂletilerek dahil edilmesi gerekti¤i
kanaatindeyiz. Bu ba¤lamda Türkiye ekonomisinin gerçeklerine uygun maktu rakamlar›n belirlenmesi ve kazançtan indirilmesine
olanak tan›nmas› göz önüne al›nmal›d›r.
Ücretlilere beyanname verme olana¤›n›n (ya da yükümlülü¤ünün) sa¤lanmas› ile kay›t d›ﬂ› ekonominin azalmas› sa¤lanacakt›r:
Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlar›ndan biri kay›t d›ﬂ› ekonomidir. Özellikle belge düzeninin yeterince yerleﬂememesi nedeniyle,
uzun süredir kay›t d›ﬂ› ekonomi gündemdeki yerini korumaktad›r. 2007 y›l›nda 5615 say›l› Kanun ile vergi iadesi uygulamas›n›n kald›r›lmas›
ile mükelleflerin (ticari, zirai, mesleki kazanç sahipleri hariç), özellikle nihai tüketicilerin belge toplamas›n› özendirecek hiçbir uygulama
Türk Vergi Sistemi'nde kalmam›ﬂt›r. Oysaki ücretlilerin beyanname verilmesine olanak tan›nmas› ve kazançlar›ndan indirim yapabilecekleri
harcamalar›n kapsam›n›n geniﬂletilmesi durumunda, belge al›nmas› önem kazanacak ve fikir olarak yerleﬂecektir. Bu husus k›sa vadede
hazinede gelir kayb›na neden olsa da (ücretlilerin matrah›n›n düﬂmesi sebebiyle) orta ve uzun vadede bu harcamalar di¤er mükelleflerin
(ticari kazanç, zirai kazanç ve mesleki kazanç sahiplerinin) gelirlerini oluﬂturaca¤›ndan hazineye daha büyük bir kazanç olarak geri
dönecektir. Ayr›ca kay›t d›ﬂ› iﬂlemlerin azalmas› ile ekonomik hareketler çok daha net izlenebilecektir. Konunun bu aç›dan da çok faydal›
olaca¤› aﬂikard›r. Bu husus Sekizinci Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan›'nda da ﬂu ifadelerle yer bulmuﬂtur: “Ücretlilere vergi iadesi sistemi veya
benzeri sistemlerle, sat›c› ve al›c› aras›nda, belge verilmemesinden do¤an ç›kar birli¤ini yok ederek tüketicilerin her al›ﬂveriﬂlerinde
belge almalar›n› özendirmek ﬂartt›r”.

KAYNAKÇA
Aksoy, ﬁerafettin.(1982). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Filiz Kitabevi. ‹stanbul.
Ak›ntürk, Turgut ve Derya Ateﬂ Karaman,(2011). Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Özel Borç ‹liﬂkileri, 6098 Say›l› Yeni Borçlar Kanunu ile Karﬂ›laﬂt›rmal›, Onyedinci
(25) Bask›, Beta Bas›m Yay›m Da¤›t›m A.ﬁ.‹stanbul.
Arma¤an, Ramazan.(2006). “Gelir Vergisi'nde Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Sosyo- Ekonomik Etkileri Üzerine Bir De¤erlendirme”, Süleyman Demirel
Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2006, C.11, S.2, ss.323-347.
Ayd›n, Murat ve Timur Turgay.(2011).“Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikas› ve Türkiye”, Süleyman Demirel Üniversitesi ‹‹BF Dergisi, Y.2011, C.16, S.1,ss.249274.
Bankman, Joseph and Thomas D. Griffith, Katherine Pratt.(2005). Federal Income Tax, Examples&Explanations, 4.Ed., Apsen Publishers.
Baﬂaran Yavaﬂlar, Funda. (2011). Gelir Vergilendirmesinin Temelleri, Birinci Bask›, Seçkin Yay›nc›l›k. Ankara.
Budak, Tamer.(2010). Türk Vergi Hukukunda Anayasal Ölçüt: Mali Güç, XII Levha Yay›nc›l›k. ‹stanbul.
Chennells, Lucy and Andrew Dilnot, Nikki Roback. (August 2000). A Survey Of The UK Tax System, The Inst›tute For Fiscal Studies, Briefing Note No:9, Version.
Chirelstein, Marvin A. (2009). Federal Income Taxation, 11.Ed., Foundation Pres.
Ça¤an, Nami.(1982). Vergilendirme Yetkisi, Kazanc› Hukuk Yay›nlar›. ‹stanbul.
Çak›r, Özlem. (2006). “Ücret Adaletinin ‹ﬂ Davran›ﬂlar› Üzerindeki Etkikeri, Ankara: Kamu ‹ﬂletmeleri ‹ﬂverenleri Sendikas›, http://www.kamu-is.org.tr/pdf/ucretadaletinin.pdf.
Demirli, Yunus. (2011). “Vergi Reformlar› ve Türkiye'de Gelir Üzerinden Al›nan Vergiler Aç›s›ndan De¤erlendirme”, Ankara: Temmuz 2011, Maliye Bakanl›¤› Strateji
Geliﬂtirme Baﬂkanl›¤› Yay›n No:2011/412, httpwww.sgb.gov.trYaynlar2011-412%20Yrd.Do%C3%A7.Dr.%20Yunus%20Demirli.pdf.
Do¤rusöz, Ahmet Bumin. (1992). Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme “Stopaj”, ‹stanbul Serbest Muhasebeciler Odas› Yay›nlar›, No:3. ‹stanbul.
Do¤rusöz, Bumin. “Ücretlerin Vergilendirilmesinin Esaslar›”, 11.01.2010, http://bumindogrusoz.com/m.aspx?id=487.
Dokuzuncu Kalk›nma Plân› (2007-2013), 26125 say› ve 01.07.2006 (mükerrer) Resmî Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r.
DPT Kütüphanesi Yay›n›, “Gelir Vergisi Kanunu ‹le ‹lgili De¤iﬂiklikler (Üçüncü Bölüm)”, kutup.dpt.gov.tr/vergi/yilmazh/vergi1.doc.
DPT Sekizinci Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› Vergi Özel ‹htisas Komisyonu Raporu, 2001, DPT:2597,Ö‹K:608, Ankara. http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi/oik608.pdf.
DPT Sekizinci Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› Özel ‹htisas Komisyonu Raporu, 2001, DPT:2603- Ö‹K:614, Ankara. http://www.kayitdisiekonomi.com/files/oik614.pdf

85

27. TÜRK‹YE MAL‹YE SEMPOZYUMU
ÜCRETLER‹N VERG‹LEND‹R‹LMES‹NE ‹L‹ﬁK‹N KARﬁILAﬁTIRMALI B‹R ÖNER‹: BEYANNAME YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü

Erginay, Akif. (1988). Vergi Hukuku, ‹lkeler- Vergi Tekni¤i, Türk Vergi Sistemi. 13. Bask›. Turhan Kitabevi. Ankara.
Ferhato¤lu, Emrah.(2003). “Gelir Teorileri Ba¤lam›nda Avrupa Birli¤i ve Türkiye'deki Gelir Tan›mlamas› ve Sonuçlar›: Karﬂ›laﬂt›rmal› Bir Analiz”, E-Akademi, Say›:19,
abdevetrdegelirintanimlanmasiferhatoglu.pdf.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›. (2010). Faaliyet Raporu 2010, Strateji Geliﬂtirme Daire Baﬂkanl›¤›, Ankara.
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/faaliyetraporlari/2010/Faaliyet_raporu_2010.pdf
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, Ücret Kazançlar› Vergi Rehberi (Mart 2011), http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2011_Ucret_Kazanclari.pdf.,
IR-2010-127, “In 2011, Many TaxBenefits Increase Slightly Due to Inflation Adjustments”, http://www.irs.gov.tr/newsroom/atrticle/0,,id=2334615,00.html,
Kumrulu, Ahmet. (1979). “Vergi Hukukunun Birk›s›m Anayasal Temelleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfdarsiv/AUHF-1979-36-01-04-Kumrulu.pdf.Ankara.
Leibfritz, Willi and Paul O'Brien. (2005). “French Tax System: Main Characteristic, Recent Developments and Some Considerations For Reforms”, OECD Economics
Departments, Working Papers No:439, ECO/WKP(2005)26.
Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü Gelir Vergisi Sirküleri/16, GVK-16/2004-8/Gelirin toplanmas› ve beyan›-1 say› ve 11.02.2004 tarihli sirküler (
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028.)
McNulty, John K. (1999). Federal Income Taxation of Individuals, 6.ed., West Group, St.Paul, Minnesota.
Nadaro¤lu, Halil.(2000). Kamu Maliyesi Teorisi, Beta Bas›m A.ﬁ.,11. Bask›. ‹stanbul.
Neumark, F. (1946). Gelir Vergisi- Teori, Tarihçe- Pratik, Hak Kitabevi. ‹stanbul.
Neumark, Fritz. (1975). Vergi Politikas›, (Çev. ‹clâl Feyzio¤lu Cankorel, ‹stanbul: Filiz Kitabevi.
Oktar, Ateﬂ. 2010. Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiﬂ ve Güncelleﬂtirilmiﬂ 5. Bask›, Türkmen Kitabevi. ‹stanbul.
Ortaç, Fevzi R›fat.(1999). “Vergilendirilebilir Gelir Kavram›, Geliri Belirleyen Teoriler ve Türk Gelir Vergisinde Yer Alan Gelir Tan›mlamas›”, G.Ü. ‹.‹.B.F. Dergisi,
2/99,105-115, httpwww2.bayar.edu.triibfmaliyesureyya_sakincdocsKamuMaliyesiFevziORTAC.pdf.
Öncel, Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Ça¤an. (Mart 2010). Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiﬂ, De¤iﬂiklikler ‹ﬂlenmiﬂ 18 Bas›, Turhan Kitabevi. Ankara.
Öz, N. Semih. (Mart 2006). Gelir Vergisinde Vergiyi Do¤uran Olay (Elde Etme), Ankara: Maliye ve Hukuk Yay›nlar›.
Özbalc›,Y›lmaz.(1997). Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Aç›klamalar›, Ankara: Feryal Matbaac›l›k.
The French Tax System, Public Finances General Directorate, Tax Policy Directorate, (Situation as at 31 August 2009.)
Öncel, Muallâ. “Enflasyon ve Vergilendirme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1995-44-01-04Oncel.pdf.
Saban, Nihal. (2009). Vergi Hukuku. 5. Bask›, Beta Yay›nlar›. ‹stanbul.
Saraço¤lu, Fatih. (2000). “Vergi Erozyonu Aç›s›ndan Gelir Vergisinde Yer Alan Müesseselerin Analizi”, Gazi Üniversitesi ‹‹BF Dergisi, 2/2000, 79-96,
http://dergi.iibf.gazi.edu.tr/dergi_v1/2/2/5.pdf.
Sevi¤, Veysi.(2004). “Kesinti Suretiyle Vergilendirme Ça¤daﬂ Bir Uygulama De¤ildir”, Feridun Yenisey ve Gülsen Güneﬂ (Ed.). Prof.Dr. Adnan Tezel Günleri: Vergi
Hukuku, Ar›kan Bas›m Yay›m Da¤›t›m Ltd.ﬁti. ‹stanbul.
Sevi¤, Veysi. (15.12.2011). “Mali Güce Göre Vergilendirme”, http://www.bumindogrusoz.com/m.aspx?id=681.
TBMM Tutanak Dergisi, 108. Birleﬂim, 24.06.1998, http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem20/yil3/bas/b108m.htm.
Turhan, Salih.(1979). Vergi Teorisi, ‹stanbul Üniversitesi Yay›nlar›ndan No:2550, ‹ktisat Fakültesi No:435, Maliye Enstitüsü No: 57, ‹stanbul.
Türk Dil Kurumu, http://tdkterim.gov.tr/bts/.
Üstün, Ümit Süleyman. (2010). “Anayasa Mahkemesinin Ücret Gelirlerine ‹liﬂkin Gelir Vergisi Tarifesi ‹ptal Karar› ve De¤erlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, C.XIV, Y.2010, Sa.2.
http://taxes.about.com/od/deductionscredits/qt/standard.htm.
http://www.hmrc.gov.uk/incometax/personal-allow.htm.
http://www.hmrc.gov.uk/incometax/adjusted-net-income.pdf.
http://www.hmrc.gov.uk/incometax/intro-tax-allow.htm.
http://www.french-property.com/guides/frances/finance-taxation/taxation/income-tax-return/.
http://www.french-property.com/guides/frances/finance-taxation/taxation/soscial-security/employers-employees/.
http://www.french-property.com/guides/frances/finance-taxation/taxation/.
http://www1.agenziaentrate.gov.it/inglese/italian_taxation/income_tax.htm,
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-eng.html?=slnk.
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/5000-g/5000g-11e.pdf.
http://www.ato.gov.au/content/12333.htm.
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/284.html?year=0.
http://www.worldwide-tax.com/czech/czech_tax.asp.
http://www.taxrates.cc/html/czech-republic-tax-rates.html.
http://www.turkis.org.tr/source.cms.docs/turkis.org.tr.ce/docs/file/gidaharcama.pdf.
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=19593740

86

