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G‹R‹ﬁ
Geliﬂmiﬂ ülkelerin mali krizin etkilerini bertaraf etme ve mali konsolidasyon çabalar›yla geliﬂmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme
arzular› son y›llarda Katma De¤er Vergisine (KDV) olan ilgiyi artt›rm›ﬂt›r. Bugün dünyada 192 ülkenin 153'ü vergi sistemleri içinde
KDV'ye yer vermektedir. KDV, hem Türkiye'de hem de birçok ülkede kamu bütçe gelirleri içindeki en önemli kalemlerden birini
oluﬂturmaktad›r. Bu tebli¤, ülkemizdeki KDV has›lat performans›n› ölçmekte ve Avrupa Birli¤i (AB) ülkeleriyle karﬂ›laﬂt›rmal› bir
analiz yapmaktad›r. Ayr›ca, Türkiye'de uygulanan KDV sisteminin hangi AB ülkeleriyle benzerlik taﬂ›d›¤› kümeleme analizi yard›m›yla
belirlenmeye çal›ﬂ›lacakt›r. Tebli¤de, öncelikle bir tüketim vergisi olarak KDV teorik düzeyde incelenecek ve di¤er tüketim vergileriyle
aras›ndaki farklar aç›klanacakt›r. KDV'nin teorik temelleri incelendikten sonra, Türk vergi sistemi ve Türkiye'de KDV'nin geliﬂimi
üzerinde durulmaktad›r. Ülkemizin, uygulanmakta olan 8 farkl› vergiden KDV'ye geçiﬂindeki iki önemli etken AB'yle vergi uyumu ve
modern bir vergi sisteminin oluﬂturulmas› çabalar›d›r. Bu ba¤lamda, takip eden bölümde, Türkiye ve AB'de KDV yap›lar› ve KDV'nin
etkinli¤ini ölçen KDV has›lat performanslar› üzerinde durulacakt›r. Türkiye'deki KDV has›lat performans ölçümleri 1985-2011 y›llar›
aras›ndaki dönemi kapsamakta ve 1985-2011 y›llar› iki alt dönemde incelenmektedir. Bu dönemlerden ilki, 1985-2001 y›llar› aras›ndaki
17 y›l› kapsamaktad›r. 1985-2001 dönemde uygulanan KDV, 2002 y›l›nda ayr› bir kanun ile düzenlenen Özel Tüketim Vergisini (ÖTV)
de içeren farkl› oran yap›lar›na sahip oldu¤undan, net bir has›lat performans ölçümüne imkân vermemektedir. Bu nedenle tebli¤,
2002-2011 y›llar›n› kapsayan ikinci dönem üzerinde yo¤unlaﬂmakta ve bu dönemde AB üyesi ülkelerin KDV has›lat performans
ölçümleriyle karﬂ›laﬂt›rma yap›lmaktad›r. Ayr›ca, yine bu dönem baz al›narak, kümeleme analizi yöntemiyle KDV has›lat performans›
bak›m›ndan ülkemizin benzeﬂti¤i ülkeler ve ortak nitelikleri araﬂt›r›lmaktad›r.
1. TÜKET‹M VERG‹S‹ OLARAK KDV'N‹N GEL‹ﬁ‹M‹
Tüketim vergileri temel olarak iki alt kategoride incelenebilir. Bunlar tüketim üzerinden al›nan genel tüketim vergileri ve özel (belirli
mal ve hizmetler üzerinden al›nan) tüketim vergileridir. Genel tüketim vergilerine KDV, Genel Sat›ﬂ Vergileri örnek olarak gösterilebilir.
Belirli mal ve hizmetler üzerinden al›nan tüketim vergileri ise; ÖTV, gümrük ve ithalat vergileri ve belirli hizmetler üzerindeki (Özel
‹letiﬂim Vergisi gibi) vergilerdir. OECD üyesi ülkelerin toplam vergi gelirlerinin yaklaﬂ›k üçte biri tüketim vergilerinden oluﬂmaktad›r.
2010 y›l› itibariyle bu vergilerin 2/3'ünü genel tüketim vergileri oluﬂtururken, 1/3'ini ise belirli mal ve hizmetler üzerinden al›nan
özel tüketim vergileri meydana getirmektedir (OECD, 2011a: 36).
Genel tüketim vergileri içinde yer alan ve vergilemeye önemli bir yenilik getiren KDV, mal ve hizmet al›m sat›mlar›yla d›ﬂ al›mlar
üzerine konulan dolayl› bir vergidir. KDV ile amaçlanan üretim ve sat›ﬂ aﬂamalar›nda katma de¤erin vergilendirilmesidir. KDV'nin
k›sa zamanda yayg›nlaﬂmas›n›n en önemli nedeni olarak kolay tahsil edilmesi ve yüksek getiri potansiyeli taﬂ›mas› gösterilebilir.
KDV, düz oranl› bir vergidir ve gelirin yeniden da¤›t›m›na yönelik bir amac› bulunmamaktad›r. Teoride KDV, standart bir oran üzerinden
tüm mal ve hizmetlere uyguland›¤›nda tam etkin olmaktad›r (OECD, 2011a: 106).
KDV ve Perakende Sat›ﬂ Vergileri (PSV) genellikle konular› itibariyle kar›ﬂt›r›lsalar da aralar›ndaki en önemli fark, vergilerin toplanma
aﬂamas›nda ortaya ç›kmaktad›r. KDV her bir üretim aﬂamas›nda tahsil edilirken, PSV'ler sadece nihai sat›ﬂ aﬂamas›nda al›nmaktad›r.
KDV üretimin tüm aﬂamalar›n› vergilendirdi¤i için vergi kaçak ve kayb› PSV'ye göre daha az olmaktad›r. Ayr›ca, KDV vergi indirimi (tax
credit) ve vergi iadesi (tax refund) yoluyla gönüllü uyumu daha kolay sa¤layabildi¤i gibi firmalar da vergi indirimi ve vergi iadelerinden
yararlanabilmek için di¤er firmalar› KDV yönünde teﬂvik etmektedir (Keen vd., 2007: 6-7).
KDV, Avrupa'da ilk Fransa'da 1954 y›l›nda yürürlü¤e girmiﬂtir. Avrupa Ekonomik Toplulu¤u (AET) üyesi ülkeler ise kendi iﬂlem vergileri
yerine ortak bir KDV sistemini 1967 y›l›nda kabul etmiﬂlerdir. KDV'nin düﬂük maliyetli bir vergi olmas›, kay›td›ﬂ›l›¤a karﬂ› direnci,
tarafs›zl›¤› ve gelir getirme potansiyeli nedeniyle bugün mevcut 192 ülkenin 153'ünde uygulanmaktad›r. 2008 y›l›nda KDV gelirleri,
1995 y›l›ndan bu yana yüzde 12 artarak, AB toplam vergi gelirlerinin yüzde 21,4'ünü oluﬂturmaktad›r (European Commission, 2010a: 3).
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OECD üyesi ülkeler de artan bir oranda gelir kayna¤› olarak KDV'ye güvenmektedir. OECD üyesi ülkelerde KDV'nin toplam vergi gelirleri
içindeki pay› son 23 y›lda yüzde 65'ten fazla artarak 1985 y›l›ndaki ortalamas› olan yüzde 11,2'den 2008 y›l›nda yüzde 18,7'ye yükselmiﬂtir.
Bu oranlar OECD üyesi ülkelere göre farkl›l›k göstermekle birlikte 32 üyenin 28'inde KDV'nin toplam vergi gelirleri içindeki pay› yüzde
15'in üzerindedir. Küresel ölçekte KDV toplam vergi has›latlar› içinde, kiﬂisel gelir vergisi ve sosyal güvenlik katk›lar›ndan sonra ve de
kurumlar vergisinden önce, 3. s›rada yer almaktad›r. (OECD, 2011a: 50). 2010 itibariyle KDV'nin toplam vergi gelirleri içindeki pay› AB
ve OECD için s›ras›yla yüzde 27,1 ve yüzde 18 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. ABD ve Suudi Arabistan d›ﬂ›ndaki G-20 ülkeleri ve yükselen piyasa
ekonomilerinin hemen hepsinde vergi sisteminin temelini KDV oluﬂturmaktad›r. Hindistan'da ise yeni uygulamaya baﬂlam›ﬂt›r. G-20
ülkelerinde KDV has›lat›; ortalama olarak GSYH'n›n yüzde 5'ine, kamu gelirlerinin ise yüzde 20'sine tekabül etmektedir (IMF, 2010: 38).
1.1. Türkiye'de KDV'nin Tüketim Vergisi Olarak Geliﬂimi, Yap›s› ve Oranlar›
Türkiye'nin AET'ye üyelik karar›na paralel olarak KDV ile ilgili çal›ﬂmalar 2. Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› (1968-1972)'yla birlikte
baﬂlam›ﬂt›r. Plan›n 5. bölümünün ''Vergi Politikas›'' baﬂl›¤› alt›nda ele al›nan KDV'ye geçiﬂteki amaç; sa¤lam ve güvenilir vergi
gelirlerine kavuﬂmak, sosyal adaleti sa¤lamak ve kaynak da¤›l›m›nda etkinli¤i gerçekleﬂtirmek olarak belirtilmiﬂtir (DPT, 1967: 108).
2. Beﬂ Y›ll›k Plan'dan 1984 y›l›na kadar devam eden çal›ﬂmalar sonucunda KDV, 25 Ekim 1984 tarihinde kabul edilen 3065 say›l›
yasayla 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu kanunun yürürlü¤e girmesiyle birlikte Dahilde ve ‹thalde Al›nan
‹stihsal Vergileri, PTT Hizmet Vergisi, Nakliyat Vergisi, ‹lan ve Reklam Hizmetleri Vergisi, ﬁeker ‹stihlak Vergisi, Spor-Toto Vergisi
ve ‹ﬂletme Vergisi gibi sekiz vergi uygulamadan kald›r›lm›ﬂt›r.
KDV, AB ile vergi uyumu (tax harmonisation) ba¤lam›nda gündeme gelmiﬂ olmakla birlikte, mal ve hizmetler üzerine sal›nan bir vergi
olmas› dolay›s›yla 1926 y›l›nda uygulanmaya baﬂlanan ''Umumi ‹stihsal Vergisi''ne ve sonras›nda 1927 y›l›nda bu verginin yerini alan
''Muamele Vergisi''ne benzetilebilir ve bu anlamda KDV'nin ilk uygulamalar›n›n Türkiye'de oldu¤u ifade edilebilir (Turhan, 1998: 147148). 1980 sonras› neoliberal iktisadi anlay›ﬂa paralel olarak kamu harcamalar› sabitlenmeye çal›ﬂ›l›rken, vergi bileﬂiminin de büyüme
dostu bir yap›ya kavuﬂturulmas› amaçlanm›ﬂt›r. Bu kapsamda vergi bileﬂiminin, sermaye kazançlar›ndan gelir potansiyeli yüksek olan
tüketime kayd›¤› gözlenmektedir. Tablo 1'de KDV'nin yerini ald›¤› vergilerin ve KDV'nin toplam vergi gelirleri içindeki pay› yer almaktad›r.
Tablo 1. Yerini Ald›¤› Vergilerin ve KDV'nin Topla Vergi Gelirleri ‹çindeki Pay›

1980-1984 y›llar› aras›nda uygulanan sekiz farkl› verginin toplam vergi gelirleri içindeki pay› s›ras›yla yüzde 18,5, yüzde 18,1, yüzde
19,1, yüzde 19,2 ve yüzde 20,5'dir. 1980-1984 y›llar› aras›ndaki 5 y›ll›k dönemde bu vergilerdeki art›ﬂ yüzde 10,8'dir. Bu vergilerin
dönem ortalamas› ise yaklaﬂ›k yüzde 19,1'dir. KDV'nin yürürlü¤e girmesiyle birlikte 1984 y›l›nda yüzde 20,5 olan bu oran, yüzde 21
artarak, 1985 y›l›nda yüzde 24,8 olmuﬂtur. Has›lattaki bu art›ﬂ 1985 öncesi 5 y›ll›k dönemdeki yüzde art›ﬂ›n yaklaﬂ›k iki kat›d›r.
Görüldü¤ü gibi KDV'nin yürürlü¤e girmesiyle vergi paylar›nda önemli bir art›ﬂ olmuﬂtur. KDV'nin toplam vergi gelirleri içindeki pay›
1985 y›l›nda yüzde 24,8'iken, yüzde 9,7 artarak, 1990 y›l›nda yüzde 27,2'ye eriﬂmiﬂtir. KDV'nin 6 y›ll›k ortalamas› ise yüzde 26,9'dur.
Bununla birlikte, KDV'nin para makinesi (has›lat gücü) iﬂlevi görüp görmedi¤i basit bir yöntemle anlaﬂ›labilir. KDV'nin para makinesi
olarak de¤erlendirilmesi için, KDV'nin kamunun ekonomi içindeki pay› üzerinde nas›l bir etki oluﬂturdu¤unun veya KDV'nin sonuçlar›
itibariyle baﬂar›l› olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Bu araﬂt›rma iki yolla yap›labilir. Bu yollardan ilki, KDV'nin kamu/GSYH
art›ﬂ› üzerindeki etkilerinin aç›klanmas›; di¤eri ise KDV gelirlerindeki art›ﬂ›n di¤er gelirlerdeki azalmayla m› dengelendi¤inin araﬂt›r›lmas›d›r
(Keen vd, 2006: 917). Bunun için KDV'nin ve toplam vergi gelirlerinin GSYH içindeki paylar›ndaki art›ﬂa bakmak faydal› olacakt›r. 19851990 döneminde KDV ve toplam vergi gelirlerinin GSYH içindeki paylar›ndaki art›ﬂ s›ras›yla yüzde 14,8 ve yüzde 5,2'dir. KDV'deki art›ﬂ
toplam vergi gelirlerinin yaklaﬂ›k üç kat›d›r. 1985-2001 dönemi için bu art›ﬂlar, s›ras›yla yüzde 92,6 ve yüzde 44; 2002-2010 dönemi
için ise, yüzde 19 ve yüzde 28,9'dur. 2002-2010 dönemindeki farkl›l›¤›n en önemli nedeni 2002 y›l›nda ÖTV'nin yürürlü¤e girmesidir.
Bu sonuçlar göstermektedir ki KDV'deki art›ﬂ, toplam vergi gelirlerindeki art›ﬂ›n çok üzerinde gerçekleﬂmektedir ve kamunun GSYH
içindeki pay› üzerinde de artt›r›c› yönde etkide bulunmaktad›r.
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olarak de¤erlendirilmesi için, KDV'nin kamunun ekonomi içindeki pay› üzerinde nas›l bir etki oluﬂturdu¤unun veya KDV'nin sonuçlar›
itibariyle baﬂar›l› olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Bu araﬂt›rma iki yolla yap›labilir. Bu yollardan ilki, KDV'nin kamu/GSYH
art›ﬂ› üzerindeki etkilerinin aç›klanmas›; di¤eri ise KDV gelirlerindeki art›ﬂ›n di¤er gelirlerdeki azalmayla m› dengelendi¤inin araﬂt›r›lmas›d›r
(Keen vd, 2006: 917). Bunun için KDV'nin ve toplam vergi gelirlerinin GSYH içindeki paylar›ndaki art›ﬂa bakmak faydal› olacakt›r. 19851990 döneminde KDV ve toplam vergi gelirlerinin GSYH içindeki paylar›ndaki art›ﬂ s›ras›yla yüzde 14,8 ve yüzde 5,2'dir. KDV'deki art›ﬂ
toplam vergi gelirlerinin yaklaﬂ›k üç kat›d›r. 1985-2001 dönemi için bu art›ﬂlar, s›ras›yla yüzde 92,6 ve yüzde 44; 2002-2010 dönemi
için ise, yüzde 19 ve yüzde 28,9'dur. 2002-2010 dönemindeki farkl›l›¤›n en önemli nedeni 2002 y›l›nda ÖTV'nin yürürlü¤e girmesidir.
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KDV düz oranl› bir vergidir ve her ülke kendi tarihi, ekonomik ve politik ﬂartlar›na göre farkl› oranlar, istisnalar ve eﬂiklere sahiptir
(OECD, 2011a: 106). KDV oranlar›ndaki farkl›laﬂman›n en ak›lc› izah› gelir da¤›l›m› endiﬂesidir. 19. yüzy›ldan beri dolayl› vergiler
azalan oranl› (regresif) olmalar› nedeniyle eleﬂtirilmektedir. Azalan oranl›l›k tart›ﬂmalar›n›n temellendi¤i nokta düﬂük gelirli ailelerin,
gelirlerinin önemli bir k›sm›n› KDV olarak devlete geri vermeleridir. Bunun nedeni ise, düﬂük gelirli ailelerin yüksek gelirli hanehalklar›na
göre daha az tasarruf edip, gelirlerinin büyük bir k›sm›n› tüketime yönlendirmeleridir (European Commission, 2011a: 60). KDV'de
tek bir vergi oran› yerine temel tüketim mallar›na düﬂük, lüks tüketim mallar›na yüksek oran uygulayarak verginin regresif etkisi
giderilebilmekte ve bu ayn› zamanda vergi adaletini de tesis etmektedir (Bat›rel, 2007: 139). Ayr›ca, erdemli mallarda indirilmiﬂ
oranlar›n kullan›lmas›, hem düﬂük gelirli ailelere bir transfer niteli¤i taﬂ›rken hem de olumlu d›ﬂsall›klar› teﬂvik etmektedir (European
Commission, 2011a: 62).
Türkiye'deki KDV uygulamas›na bakt›¤›m›zda tek bir standart oran yoktur ve oran farkl›laﬂt›r›lmas›na gidilmiﬂtir. Bu durumu Tablo
2 yard›m›yla incelemek mümkündür. Tablodan görüldü¤ü üzere ülkemizde oran farkl›laﬂt›rmas›na baﬂvurulmuﬂ ve oranlar da s›kl›kla
de¤iﬂtirilmiﬂtir. KDV, yüzde 10 gibi tek bir standart oran ile yürürlü¤e girmiﬂ, bir sonraki y›l s›ras›yla yüzde 5 ve yüzde 1 indirimli ve
süper indirimli oranlar sisteme eklenmiﬂ ve 1988 y›l›nda yüzde 15 gibi yükseltilmiﬂ bir oran sisteme dahil edilmiﬂtir. 1988-2002 y›llar›
aras›nda oranlar çok s›k de¤iﬂmekle birlikte; 2002 sonras›nda standart oran yüzde 18, indirimli oran yüzde 8 ve süper indirimli oran
yüzde 1 olarak sistemde istikrar sa¤lanm›ﬂt›r.
Tablo 2. Türkiye'de KDV Oranlar›n›n Geliﬂimi (1985-2011)
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KDV'nin üzerinde durulmas› gereken bir baﬂka yönü dolayl› bir vergi olmas›d›r. Dolayl› vergiler tahsil kolayl›¤›, düﬂük masraf›, tarafs›z
(nötr) bir vergi olmalar› ve yüksek gelir potansiyeli nedeniyle daha fazla tercih edilmektedir. Buna karﬂ›l›k, dolayl› vergilerin önemli
bir dezavantaj› adalet yönünden zay›f kalmalar›d›r. Bu durum hem Türk vergi sisteminin yap›s›n›n yer ald›¤› Tablo 3 hem de KDV'nin
dolayl› vergiler ve toplam vergi gelirleri içindeki pay›n› gösteren Tablo 4 itibariyle incelenmektedir.3 KDV'nin dolayl› vergiler içindeki
pay› yürürlü¤e girdi¤i 1985 y›l›ndan itibaren 1996'ya kadar sürekli olarak artm›ﬂt›r. 1996 y›l›nda yüzde 33,1 ile zirve noktas›na
yükselmiﬂ ve bu noktadan sonra azalarak dalgal› bir seyir izlemiﬂtir. Bununla birlikte, KDV'nin gelir vergisinden sonraki en önemli
gelir kayna¤› oldu¤u belirtilmelidir.

3 Bu vergiler merkezi yönetim bütçesi çerçevesinde hesaplanm›ﬂt›r. Yerel yönetimlerin tahsil etti¤i dolays›z (Emlak Vergisi gibi) ve dolayl› vergiler (Haberleﬂme
Vergisi, Elektrik ve Havagaz› Tüketim Vergisi, E¤lence Vergisi, Yang›n Sigortas› Vergisi, ‹lan ve Reklam Vergisi gibi) toplam vergi gelirleri içerisine dahil
edilmemiﬂtir.
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KDV'nin toplam vergi gelirleri ve dolayl› vergiler içindeki pay›na göz att›¤›m›zda, KDV'nin vergi gelirleri içindeki pay›n›n en yüksek
oldu¤u y›l yüzde 34,2 ile 2002; dolayl› vergiler içindeki pay›n›n en yüksek oldu¤u y›l ise yüzde 60,8 ile 1991 y›l›d›r. KDV'nin 26 y›ll›k
serüveninde vergi gelirleri içindeki ortalamas› yüzde 29,3 ve dolayl› vergiler içindeki ortalamas› ise yüzde 52,6'd›r. KDV; dahilde
al›nan KDV ve ithalde al›nan KDV itibariyle incelendi¤inde, bu iki kalemin 2004 y›l›ndan itibaren birbirine çok yaklaﬂt›¤›n›; fakat
dahilde al›nan KDV'nin, 2006 y›l› hariç, ithalde al›nan KDV'den daha fazla gelir sa¤lad›¤› görülmektedir.
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1.2. AB Ülkeleri ve Türkiye'nin KDV Sistemlerinin Karﬂ›laﬂt›rmal› Bir Analizi
AB ülkelerinin vergi bileﬂimleri aras›nda önemli farkl›l›klar mevcuttur. Vergi gelirleri yüksek olan ülkelerden ilk grubu Danimarka,
‹sveç ve Finlandiya'n›n yer ald›¤› ‹skandinav ülkeleri oluﬂtururken, ikinci grupta ise, Avusturya, Belçika, Fransa, Macaristan ve ‹talya
yer almaktad›r. Vergi bileﬂimleri aras›ndaki farkl›l›k bir taraftan politik, di¤er taraftan teknik nedenlerle ortaya ç›kabilmektedir. Politik
nedenler hizmetlerin kimin taraf›ndan üretilece¤i (özel sektör veya kamu sektörü) tercihine ba¤l›yken; teknik faktörler, sosyal ve
ekonomik yard›mlar›n do¤rudan kamu harcamalar› yoluyla m› yoksa vergi indirimleri yoluyla m› yap›laca¤›n›n seçimine ba¤l› olarak
ﬂekillenmektedir (European Commission, 2010b: 13). Baz› AB ülkelerinde sosyal transferler vergiden muaf tutulurken, di¤er üye
ülkelerde tutulmad›¤› gözlenmektedir. Ayn› ﬂekilde baz› hizmetler a¤›rl›kl› olarak kamu taraf›ndan üretilirken, baz› hizmetlerde ise
özel üretim belirleyici olmaktad›r. Sonuç itibariyle, yukar›da belirtilen tercihlere ba¤l› olarak ülkeler aras› vergi yükü farkl›l›klar›
artmakta veya azalabilmektedir.
Tablo 5, 2000-2010 y›llar› aras›nda AB ülkeleri ve Türkiye'nin merkezi yönetim düzeyinde vergi gelirlerini hangi kaynaktan toplad›klar›n›
dolayl› ve dolays›z vergiler ayr›m›nda göstermektedir. Dolayl› ve dolays›z vergi a¤›rl›klar›n›n vergi sistemlerinin adalet yap›lar›n›
etkiledi¤i daha önce belirtilmiﬂtir. Bu anlamda Türkiye ve AB ülkeleri aras›nda vergide adalet aç›s›ndan önemli bir fark oldu¤u göze
çarpmaktad›r. AB-27 ortalamas› dikkate al›nd›¤›nda dolayl›-dolays›z vergi a¤›rl›klar›n›n nispeten birbirine yak›n seyretmekle birlikte
y›llar itibariyle kaymalar gösterdi¤i görülmektedir. Türkiye'de ise dolayl› vergilerin a¤›rl›¤› yüzde 65'in üzerindedir. Di¤er bir anlat›mla,
Türkiye geliri yeterince vergileyememektedir. Bu durum gelir da¤›l›m›n›n iyileﬂtirilmesi, demokrasi ve kalk›nma aç›s›ndan bir handikap
oluﬂturmaktad›r.4 Di¤er taraftan, AB ülkeleri aras›nda da önemli farkl›l›klar oldu¤u görülmektedir. Almanya, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya,
Belçika, Lüksemburg, ‹spanya, ‹sveç, Danimarka ve Finlandiya dolayl› vergilerin oran› nispeten daha düﬂük olmas›na karﬂ›l›k; Letonya,
Litvanya, Bulgaristan, Slovenya, Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Polonya, Portekiz ve Malta gibi ço¤unu geçiﬂ
ekonomilerinin oluﬂturdu¤u ülkelerde dolayl› vergilerin oran› daha yüksektir. Verilerdeki son y›l olan 2010 için bakt›¤›m›zda AB
ülkeleri içinde vergi sistemi nispeten adil olan ülkeler Danimarka, ‹ngiltere, Belçika, Lüksemburg ve Finlandiya; vergi sistemi daha
az adil olan ülkeler ise Bulgaristan, Litvanya, Estonya, Macaristan ve Romanya'd›r.

4

Dolayl› ve dolays›z vergi ay›r›m›ndan adalet ç›kar›m›nda bulunulabilmesi için, bu ekonomilerdeki kay›td›ﬂ›l›k oran›n›n katlan›labilir bir düzeyde olmas›
gerekir. Aksi halde kay›td›ﬂ›l›k nedeniyle do¤rudan vergi al›namayan baz› sosyal kesimlerin ancak dolayl› vergiler yoluyla kavranmas› mümkün olabilecektir.
Çünkü tüketimde de kay›td›ﬂ›l›k olmas›na ra¤men üretimi ve da¤›t›m› kontrole ve tescile ba¤l› baz› mal ve hizmetler yoluyla bu engel k›smen de olsa
aﬂ›labilmektedir.

92

27. TÜRK‹YE MAL‹YE SEMPOZYUMU
TÜRK‹YE VE AB ÜLKELER‹NDE KDV HASILAT PERFORMANSLARININ KARﬁILAﬁTIRILMASI

KDV, 1967 y›l›nda AET nezdinde uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. AET'deki her ülkenin kendi iﬂlem vergileri yerine KDV'yi ikame etmesinin
amac›, topluluk içindeki iﬂlemlerde geçici bir sistem oluﬂturmakt›. Bununla birlikte, KDV üzerinde net bir uzlaﬂ›n›n sa¤lanamamas›
mevcut sistemin 40 y›l› aﬂk›n bir süredir uygulanmas›na yol açm›ﬂt›r. AB'de baﬂta KDV olmak üzere çok say›da dolayl› vergi
uyumlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Uyumlaﬂt›rma ortak pazar›n iﬂlevinin artt›r›lmas›, iﬂletmeler için uyum maliyetlerinin azalt›lmas› ve bu amaçlara
uyum sa¤layan üye ülkelerin esneklik dereceleri aç›s›ndan temel teﬂkil etmektedir (European Commission, 2010a: 13). Bununla
birlikte, ülkeler aras›nda önemli farkl›l›klar oldu¤u görülmektedir. Bu durum bize daha çok vergi yap›lar›n›n ve asgari gereklerin
uyumlaﬂt›r›ld›¤›n› göstermektedir (European Commission, 2010b: 20). Özellikle KDV oranlar›n›n belirlenmesinde ürün ve hizmetin
niteli¤i ile kullan›c›lar›n ekonomik ve siyasi durumlar› göz önünde bulundurulmaktad›r.
Tablo 6'de AB ülkeleri ve Türkiye'de KDV yürürlük tarihleri ve mevcut KDV oranlar› yer almaktad›r. Dikkati çeken ilk husus AB
ülkelerinin hiçbirinde tek bir standart oran›n uygulanmad›¤›, indirimli oranlar›n da yer ald›¤›; fakat süper indirimli oranlar›n 27 üyeli
AB'nin sadece 5 ülkesinde; Fransa, ‹rlanda, ‹spanya, ‹talya ve Lüksemburg, yer ald›¤›d›r. Bununla birlikte, AB'de vergi uyumlaﬂt›rmas›n›n
sadece matrahlar› de¤il; vergi oranlar›n›n uyumlaﬂt›r›lmas›n› kapsad›¤› belirtilmelidir. Bu anlamda 1992 tarihli direktif KDV'de
indirimli oran› yüzde 5, alt s›n›r› yüzde 15 ve üst s›n›r› ise yüzde 25 olarak belirlemiﬂtir. Geçiﬂ dönemi için esneklik sa¤lanmakla
birlikte bugün alt s›n›r Lüksenburg ve K›br›s'ta uygulan›rken, üst s›n›r Danimarka, ‹sveç ve Macaristan'da uygulanmaktad›r. Ek Tablo
1'de AB ülkeleri ve Türkiye'nin 1985-2010 y›llar› aras›ndaki standart oranlar› yer almaktad›r. Bu dönem içerisinde Avusturya, Polonya
ve ‹rlanda d›ﬂ›ndaki ülkelerin hepsi KDV oranlar›n› artt›rm›ﬂt›r. Avusturya (yüzde 20) ve Polonya (yüzde 22) sabit tutarken, ‹rlanda
KDV oranlar›nda indirime gitmiﬂtir. Yine 2009'dan 2010'a geçilirken, ekonomik krize ba¤l› mali konsolidasyonlar do¤rultusunda, AB
ülkelerinin birço¤unda KDV oranlar› ya sabit tutulmakta ya da art›r›lmaktayken, ‹rlanda'da 0,5 puan düﬂürülmüﬂtür. AB'de KDV
oranlar›n›n ortalamas› ise, yüzde 19,8'den yüzde 20,4'e ç›km›ﬂt›r.
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AB ülkelerinin vergi gelirleri içinde KDV'nin pay› gittikçe artmaktad›r. Özellikle son dönemde yaﬂanan ekonomik ve mali krizler birçok
AB üyesi ülkenin kamu maliyesinde sorunlara neden olmuﬂtur. Son resesyondan bu yana dolays›z vergilerde ani düﬂmelere karﬂ›n,
birçok üye ülkede KDV'nin toplam vergi gelirleri içindeki pay› art›ﬂ göstermiﬂtir. Son dönemde üye ülkelerde KDV oranlar›n›n artmas›
hem krizlerin neden oldu¤u konsolidasyon ihtiyac›na bir cevap niteli¤i taﬂ›makta hem de uzun dönemde dolays›z vergilerden dolayl›
vergilere bir kaymaya iﬂaret etmektedir (European Commission, 2010a: 3). Tablo 7, AB ve Türkiye'nin KDV gelirlerinin toplam vergi
gelirleri içindeki pay›n›n 2000-2010 aras› dönemdeki seyrini vermektedir. ‹stisnas›z tüm ülkelerde KDV'nin toplam vergi gelirleri
içindeki pay› art›ﬂ göstermiﬂtir. Bu dönemde AB KDV has›lat ortalamas› yüzde 11,5 artarak yüzde 27,1'e eriﬂmiﬂtir. Türkiye'de de
dalgal› bir art›ﬂ seyri söz konusudur. 2010 y›l›nda AB'de toplam vergi gelirleri içinde KDV'nin pay› en yüksek olan 3 ülke Litvanya,
Bulgaristan ve Romanya'yken, en düﬂük 3 ülke ‹talya, Danimarka ve ‹ngiltere'dir. Ayr›ca, AB'nin lokomotifi durumundaki Almanya
ve Fransa'da oranlar s›ras›yla 32,3 ve 26,7'dir.
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AB'ye üye ülkelerin farkl› KDV oranlar› uygulamas›n›n üç farkl› nedeninden söz edilebilir. Bu nedenler etkinlik veya iﬂgücü piyasas›
tart›ﬂmalar›, gelir da¤›l›m›nda adalet ve erdemli mallard›r. Genel kural, tek bir standart oran uygulaman›n ekonomik etkinli¤i
sa¤laman›n en iyi yolu oldu¤u yönündedir. Bununla birlikte, indirilmiﬂ oran uygulamalar›yla etkinli¤in artt›r›ld›¤› alanlar da mevcuttur.
Kiﬂinin kendisi taraf›ndan veya kay›td›ﬂ› olarak yap›lan hizmetlerin KDV indiriminden sonra kay›t alt›na al›nmas› bu duruma örnek
gösterilebilir (European Commission, 2011a: 60).
Vergi konusunda önemli çal›ﬂmalar› olan OECD, istisnalar›n uygulanma nedenlerini beﬂ farkl› s›n›fland›rma içinde ortaya koymaktad›r.
Bu nedenleri; sa¤l›k ve hastane yard›m› ile g›da ve su temini gibi temel ihtiyaçlar; posta, televizyon ve kamu taﬂ›mac›l›¤› gibi
geleneksel olarak fayda sa¤layan faaliyetler; kültür, spor ve yard›m hizmetleri gibi sosyal olarak arzulanan faaliyetler; adalar ve
s›n›r ve merkezden uzak bölgeler için pozitif ayr›mc›l›k sa¤layan hizmetler ve KDV'den istisna olmalar›na karﬂ›l›k kendileri özel
vergilere tabi olan emlak, sigorta ve finansal hizmetlerdir (OECD, 2008: 51).
Tablo 8'de, AB ülkeleri ve Türkiye'de hangi alanlarda indirimli, süper indirimli ve s›f›r oran uyguland›¤› ve hangi alanlarda istisnalar›n
yer ald›¤› gösterilmektedir. Bu sayd›¤›m›z kalemler KDV matrah›n› önemli derecede aﬂ›nd›rmakta ve ciddi vergi harcamas›na (tax
expenditure) yol açmaktad›r. Oran farkl›laﬂt›rmas› ve istisnalar AB çerçevesinde gerçekleﬂtirilmesine karﬂ›l›k ülkelerin özgün koﬂullar›
da dikkate al›nmaktad›r. OECD'deki mevcut 34 üye ülkenin 22'sini AB üyesi ülkeler oluﬂturdu¤u için, oran farkl›laﬂt›r›lmas› konusunda
OECD'ye paralellik söz konusu olmaktad›r. Bununla birlikte, AB'deki istisna, muafiyet ve oran farkl›laﬂt›rmalar›n›n hangi alanlarda
uyguland›¤› KDV'nin 2006 y›l›ndaki 112 say›l› direktifinin 3. ek maddesinde belirtilmektedir.
Aﬂa¤›daki tabloda ilk dikkati çeken husus, uluslararas› ve birlikiçi ulaﬂ›m›n AB ülkelerinde s›f›r orana tabi olmas›d›r. Bununla birlikte,
Türkiye'de s›f›r oran uygulamas›na baﬂvurulmamaktad›r. AB ülkeleri içinde standart oran konusunda en hassas ülkenin Bulgaristan
oldu¤u görülmektedir. ‹ndirimli oran sadece konaklama hizmetlerinde söz konusuyken, süper indirimli oran ve istisna gibi uygulamalara
rastlanmamaktad›r. Bulgaristan'› Danimarka, Litvanya, Letonya ve Slovak Cumhuriyeti takip etmektedir. Lüksemburg'da indirimli
oranlardan ziyade süper indirimli oranlar kullan›lmaktad›r. S›f›r orana en çok baﬂvuran ülke ‹ngiltere'dir. Sosyal bak›m ve koruma
hizmetleri gibi d›ﬂsall›¤› son derece yüksek olan alanlar sadece ‹rlanda ve ‹talya'da KDV'den muaf tutulmuﬂken, Lüksemburg ve
Macaristan bu alanda muafiyetlerle birlikte standart oran› da kullanmaktad›r. ‹ﬂin ilginç taraf›, bu alanda birçok AB ülkesinin standart
orana baﬂvurmas›d›r.
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2. KDV HASILAT PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMES‹
AB'nin geniﬂleme politikas› çerçevesinde vergi uyumunun önem taﬂ›mas› KDV'nin has›lat performans›n› ön plana ç›karmaktad›r.
KDV sisteminin performans› üç temel faktöre ba¤l›d›r. Bu faktörler;
(i)

verginin oran›, muafiyet, istisna, matrah ve asgari s›n›r (eﬂik) gibi yap›sal özellikler,

(ii)

vergi sistemini etkili bir ﬂekilde yönetmek için vergi yönetiminin kapasitesi ve

(iii)

mükelleflerin uyum derecesidir.

Bu üç faktörün etkileﬂimi önem taﬂ›maktad›r. Çok düﬂük standart oranlar yanl›ﬂ s›n›fland›rmalara (misclassification) yol aç›p, idari
yükler (administrative burdens) ve uyum sorunlar› oluﬂtururken, yüksek oranlar vergi kaç›rmay› teﬂvik etmektedir. Faaliyetler üzerindeki
muafiyet ve istisnalar ise bozulmalara yol açt›¤› gibi kaçakç›l›¤› da teﬂvik etmektedir. Bu durumda ilave yönetim kapasitesine ihtiyaç
duyulmaktad›r. Ayr›ca; zay›f vergi yönetimleri, a¤›r yönetim ﬂartlar› ve KDV sistemindeki karmaﬂ›kl›k mükellef uyumunu azaltmaktad›r
(OECD, 2006: 41).
KDV has›lat performanslar›n›n ölçülmesinde birbirine yak›n üç farkl› yöntem kullan›lmaktad›r. Bu yöntemler KDV Etkinlik Oran› (VAT
Productivity), KDV Toplama Etkinli¤i (VAT Collection Efficiency) ve KDV Has›lat Oran› (VAT Revenue Ratio)'d›r. KDV Etkinlik Oran›
(KEO) her bir standart KDV oran›nda GSYH'n›n ne kadarl›k bir k›sm›n›n topland›¤›n› göstermektedir. Di¤er bir anlat›mla, KEO'nun
yüzde 45'lik bir orana sahip olmas›, standart KDV oran›ndaki bir puanl›k bir art›ﬂ›n KDV gelirlerinin GSYH'dan ald›¤› pay›n yaklaﬂ›k
yüzde 0,45 oran›nda artmas›na neden olacakt›r (Hybka, 2009: 15).
Ancak, sistemin tam olarak böyle iﬂlemedi¤i de belirtilmelidir. Çünkü KDV, hem ihracat hem de ithalat de¤erinden etkilenebilmektedir.
‹hracat durumunda çifte vergilendirmeyi önlemek için vergi iadesi uygulanmas› KDV gelirlerini azaltabilmektedir. Bununla birlikte,
ihracat›n artmas› yurtiçi üretimin artmas›yla paralellik gösterecek ve hanehalk› harcanabilir gelirindeki art›ﬂla birlikte yurtiçi talep
de yükselebilecektir. ‹thalat ise, KDV gelirlerini artt›rmaktad›r. Ama ithalat KDV gelirleri üzerinde ters yönlü etkide de bulunabilmektedir.
‹thalattaki art›ﬂ yurtiçi ürünlere olan talebi azaltmakta ve bu ﬂekilde KDV has›lat›n› düﬂürülebilmektedir (Hybka, 2009: 8). ‹thalat
ve ihracat›n KDV gelirleri üzerindeki etkisini ölçebilmek için netleﬂtirme yap›lmas› gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bununla birlikte,
di¤er hesaplama yöntemlerinde tüketim baz al›nd›¤› için böyle bir sorunla karﬂ›laﬂ›lmayacakt›r. Daha yüksek KEO oranlar› daha etkili
bir KDV sistemine iﬂaret etmektedir. Hesaplama aﬂa¤›daki formülasyon yard›m›yla yap›lmaktad›r (Hybka, 2009: 15):

Bu formülasyon kolayl›kla yanl›ﬂ yorumlanabilir. Bunun nedeni GSYH'n›n hesaplanmas›ndan kaynaklanan hatalar›n formülasyonu
bozabilmesidir. Bu durumda, KDV Toplama Etkinlik Oran›'n›n (C-Etkinlik) (KTEO) daha do¤ru sonuç verece¤i düﬂünülebilmektedir. Çünkü
KDV matrah›, yurtiçi üretimden ziyade yurtiçi tüketimle daha yak›n bir iliﬂki içindedir (Hybka, 2009: 16). KTEO; KDV has›lat›n›n toplam
tüketim tutar›na oran›n›n, standart KDV oran›na bölünmesi ile bulunmaktad›r. Bir ülkede uygulanan KDV'de herhangi bir muafiyet ve
istisna yoksa, vergide tek bir standart oran kullan›l›yorsa, vergiden kaç›nma/kaç›rma oran› ne kadar düﬂükse ve vergi tam esnekse
KTEO'n›n yüzde 100 olaca¤› iddia edilmektedir. Bununla birlikte, KTEO'n›n politik ve yap›sal faktörlerden etkilendi¤i de belirtilmelidir.
Politik istikrar, ﬂehirleﬂme, d›ﬂ aç›kl›k, denetim ve para cezalar›n›n KTEO'n› art›rmaktad›r (Aizenman vd., 2008: 1).
KTEO ﬂu ﬂekilde hesaplan›r (OECD, 2006: 41):

KDV toplama etkinli¤inin ölçülmesindeki temel yaklaﬂ›m yasal vergi oran›yla efektif vergi oran›n›n (tüketimin bir oran› olarak toplam
KDV gelirleri) karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r. Bu metodoloji ﬂunlar› gerektirmektedir: (i) Gelir toplama ölçütü, (ii) baﬂar›l› bir KDV uygulamas›
için KDV matrah›n›n do¤ru tahmini ve (iii) yasal ortalama oran›n hesaplanmas›d›r (IMF, 1996: 3).
Son olarak KDV Has›lat Oran›ndan (VAT Revenue Ratio) (KHO) söz edilebilir. Aﬂa¤›daki formülasyondan görülece¤i üzere KHO,
KTEO'n›n bir türevidir. Bu iki yöntem aras›ndaki temel fark KDV matrah›n›n hesaplanmas›ndan kaynaklanmaktad›r. KTEO, KDV matrah›
olarak tüketimi al›rken; KHO, KDV'nin fiyat içerisine gizlenmiﬂ olmas›ndan yola ç›karak KDV hariç tüketimi baz almaktad›r:
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2.1. Türkiye'de KDV Has›lat Performanslar›n›n De¤erlendirilmesi
Çal›ﬂman›n bu bölümünde, yürürlü¤e girdi¤i 1985 y›l›nda 2011 y›l›n›n sonuna kadarki dönemi içeren KDV has›lat performanslar›
yukar›da aç›klanan üç yöntem ile hesaplanm›ﬂt›r. Hesaplamalarda kullan›lacak üç önemli veri; KDV geliri, KDV matrah› ve KDV
standart oran›d›r. EUROSTAT'ta yer alan KDV hesab›n›n (Value Added Type Taxes) Türkiye'de dahilde ve ithalde al›nan KDV'ye denk
oldu¤u görülmektedir (EUROSTAT, 1995). EUROSTAT'ta Türkiye için KDV verileri yer almamakla birlikte Gelirler ‹daresi Baﬂkanl›¤›
(G‹B) ve Muhasebat Genel Müdürlü¤ü verilerinden yararlan›lm›ﬂt›r. OECD taraf›ndan yay›nlanan Tüketim Vergisi E¤ilimleri 2006
(Consumption Tax Trends 2006) (TVE), KDV matrah› olarak ''ulusal tüketimi'' (hanehalk› tüketimi ve hükümet sektörünün tüketimi);
TVE 2010 ise, “nihai tüketimi” baz alm›ﬂt›r. Bununla birlikte, TVE 2010 bu konunun (verginin matrah›n›n) en zor konulardan birisi
oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r. 2006 ve 2010 aras›ndaki fark bu zorluktan kaynaklanmaktad›r. Bununla birlikte, TVE 2010 nihai tüketim
içerisine hanehalk› tüketimini, kar getirmeyen kuruluﬂlar›n harcamalar›n› ve devletin yapm›ﬂ oldu¤u harcamalar› katmaktad›r.
Çal›ﬂman›n TVE 2010'u takip etmekle birlikte, Türkiye'nin nihai tüketim harcamalar› içerisinde kar getirmeyen kuruluﬂlar›n harcamalar›n›n
yer almad›¤›n›; buna karﬂ›n, AB ülkelerinin nihai tüketimlerinde bu kuruluﬂlar›n pay›n›n önemsenmeyecek kadar düﬂük oldu¤unu belirtmek
gerekir. Ayr›ca, hesaplamalarda kullan›lan oranlar›n her ülkenin kendi standart oran› oldu¤u unutulmamal›d›r. AB ülkeleri için a¤›rl›kl›
oranlar›n hesaplanmas›nda önemli veri s›k›nt›s› varken, Türkiye için yaln›zca 1989, 1990 ve 1991 y›llar› için mümkün olabilmektedir.5
Son tahlilde, uluslararas› karﬂ›laﬂt›rmalara imkan vermesi aç›s›ndan hesaplamalarda standart oranlar›n kullan›ld›¤› belirtilmelidir.
Tablo 9'da görülebilece¤i gibi öncelikle hem dahilden hem de hariçten elde edilen KDV has›lat performas› hesaplamas› yap›lm›ﬂt›r.
Daha sonra ise, Tablo 10'de sadece ithalden al›nan KDV performans›n›n hesaplama iﬂlemi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Böylelikle KDV has›lat
performans›nda hangi kaynaktan toplanan KDV'nin belirleyici oldu¤u sorusuna cevap aranm›ﬂt›r. KEO hesaplamas›n›n GSYH de¤erine
ba¤l› olarak yap›lmas›, ithaldeki KDV performans› hesaplamalar›nda bu oran›n kullan›lmas›n› engellemiﬂtir. ‹thaldeki KDV has›lat
performans› sadece C-Etkinlik ve KHO ﬂeklinde hesaplanm›ﬂt›r.

5

Bu y›llar› içeren oran yap›lar› günümüze yans›t›larak bir öngörüde bulunulmas› düﬂünülebilir. Fakat yaklaﬂ›k son 20 y›ll›k dönemde baz› mal ve hizmetler
üzerindeki (tekstil, ilaç, turizm gibi) KDV oranlar›n›n de¤iﬂmesi nedeniyle bu yans›tman›n do¤ru olamayaca¤› kanaatine var›lm›ﬂt›r.
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1985-2001 y›llar› aras›ndaki dönemde, günümüzdeki ÖTV'yi de içeren çoklu oran yap›s› gerçek anlamda bir KDV performans ölçümünü
ve zaman boyutu içerisindeki karﬂ›laﬂt›rma imkan›n› güçleﬂtirmektedir. Bu nedenle dönemler aras› bir karﬂ›laﬂt›rma yap›lsa dahi,
bunun 1985-2001 ve 2002-2011 aras›nda olmak üzere iki alt döneme ayr›lmas› daha do¤ru olacakt›r. Türkiye'nin AB ülkeleri ile
karﬂ›laﬂt›rmas› da ikinci alt dönem baz›nda yap›lacakt›r.
1985-2001 y›llar›n› içeren ilk dönem itibar›yla KEO'na bakt›¤›m›zda, 17 y›ll›k ortalaman›n yüzde 29,3 düzeyinde gerçekleﬂti¤i görülmektedir.
Ayn› dönem ortalamas› C-Etkinlik oran› için yüzde 37,7, KHO için ise yüzde 39,6'd›r. 17 y›ll›k dönemde, her üç KDV has›lat performans›
ölçümlerine göre en iyi y›llar 1993 ve 1996 iken, en düﬂük performansl› y›llar 1998 ve 1999'dur.
1985-2001 aras› ithalden al›nan KDV performans›na bakt›¤›m›zda C-Etkinlik oran› ortalamas›n›n yüzde 66,9, KHO'n›n yüzde 73,4
oldu¤u görülmektedir. ‹thaldeki KDV has›lat performans› yönünden her iki ölçüm türü için en baﬂar›l› üç y›l 1991, 1992 ve 1993 iken,
en baﬂar›s›z üç y›l 1995, 1996 ve 2001 oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r. ‹thalden al›nan KDV performans›n›n en yüksek oldu¤u dönemler
finansal liberalizasyon sonras› TL'nin de¤erlendi¤i ve cari aç›¤›n rekor k›rd›¤› 1994 krizi öncesi y›llar oldu¤u ifade edilebilir. Buna
karﬂ›l›k en kötü dönemler ise, genelde kriz sonras› ithal mal ve hizmet talebinin döviz fiyatlar›ndaki art›ﬂ nedeniyle azald›¤›, cari
iﬂlemler fazlas› verildi¤i y›llar oldu¤u görülmektedir.
1993 y›l› toplam KDV has›lat performans›n›n yüksek ç›kmas›nda, ithalden al›nan KDV'nin etkili oldu¤u ifade edilebilir. Buna karﬂ›l›k,
1996 y›l›ndaki yüksek performans›n sadece dahilden al›nan KDV'den kaynakland›¤› görülmektedir. Çünkü bu y›l ithalden al›nan KDV
performanslar›n›n dönem ortalamas›n›n en düﬂük oldu¤u zaman aral›¤›d›r. Has›lat performans ölçümlerinde C-Etkinlik ve KHO farkl›
de¤erlerde gerçekleﬂse bile, ayn› e¤ilim içerisinde hareket ettikleri gözlenmektedir. KEO ise, dönem içerisinde di¤er iki performans
ölçümlerinden farkl›laﬂabilmektedir. Sonuç olarak, 1985-2001 y›llar› aras›nda KDV has›lat performanslar›n›n dalgal›-düzensiz bir
seyir izledi¤i görülmektedir. Bu durumdan ülkedeki siyasal ve sosyal istikrars›zl›klar›n yan›nda, ekonomik büyüme ve kamu kesimi
finansman aç›klar›n›n etkili oldu¤u ifade edilebilir.
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Gerçek anlamda KDV has›lat performanslar› 2001 sonras› dönemde hesaplanabilmektedir. Bunun temel nedeni, bu tarihten sonra
genel bir tüketim vergisi olan KDV'nin içinde yer alan ÖTV'lerin ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ ve farkl› bir vergi ismiyle mevzuat›m›z içerisindeki yerini
alm›ﬂ olmas›d›r. 1985-2001 y›llar›na nazaran 2002 sonras› dönemde hem oran farkl›laﬂmalar›n›n hem de mevzuattaki muafiyet ve
istisnalar›n nisbeten daha az de¤iﬂikli¤i u¤rad›¤› ifade edilebilir. Ayr›ca 2002 sonras› dönem, siyasi istikrar (tek parti iktidar›) ve
ekonomik büyüme yönüyle de önceki dönemlerden ayr›lmaktad›r.
2002-2011 dönemi itibariyle KEO'na bakt›¤›m›zda on y›ll›k ortalaman›n yüzde 34,1 düzeyinde gerçekleﬂti¤i görülmektedir. Ayn› dönem
ortalamas› C-Etkinlik oran› için yüzde 41,9, KHO için yüzde 45,4'dur. Son on y›ll›k döneminde her üç KDV has›lat performans› ölçülerine
göre en iyi y›llar 2006 ve 2010 iken, en düﬂük performansl› y›llar 2002 ve 2003'tür. KDV has›lat performanslar› 1985-2001 y›llar›
aras›ndaki birinci dönem ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda üç hesaplama türü için de ciddi art›ﬂlar gerçekleﬂtirildi¤i görülmektedir.

2002-2011 dönemi ithalden al›nan KDV performanslar›na bakt›¤›m›zda C-Etkinlik oran› ortalamas›n›n yüzde 66,3, KHO'n›n yüzde
75,4 oldu¤u görülmektedir. ‹thaldeki KDV has›lat performans› yönünden her iki ölçüm türü için en baﬂar›l› iki y›l 2005 ve 2006 iken,
en baﬂar›s›z üç y›l 2002, 2003 ve 2004 oldu¤u tespit edilmiﬂtir. ‹thalden al›nan KDV has›lat performanslar›n›n 1985-2001 y›llar›
aras›ndaki birinci dönem ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda neredeyse ayn› kald›¤› gözlenmektedir. Di¤er bir ifadeyle, ithalden al›nan KDV
has›lat performans› 27 y›ll›k tüm veri seti boyunca büyük bir geliﬂim göstermemektedir. Ayr›ca ithalden al›nan KDV performans›
ile ithalat de¤iﬂim oran› aras›nda herhangi bir iliﬂki kurulamam›ﬂt›r. 2002-2011 döneminde toplam KDV has›latlar›nda gözlenen art›ﬂ,
ayn› dönemde ithalden al›nan KDV performans›nda de¤iﬂim olmad›¤› bilgisi alt›nda, bütünüyle dahilde al›nan KDV performans›ndaki
art›ﬂtan kaynaklanm›ﬂt›r.
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2.2. AB Ülkelerindeki KDV Has›lat Performanslar›n›n Hesaplanmas›
Dolayl› vergilerin uyumlaﬂt›r›lmas› AB'ye üye olmak isteyen ülkelerin müzakere alanlar›ndan birini oluﬂturmaktad›r. Özellikle KDV,
birlik içerisindeki ortak pazar ve gümrük politikalar›n›n ﬂekillendirilmesinde önemli unsurlardan biri olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Ayn› sürecin Türkiye'nin AB'ye kat›l›m süreçlerinde de gündeme geldi¤i görülmektedir. Aﬂag›daki Tablo 11, Tablo 12 ve Tablo 13'de
AB üyesi 27 ülkenin ve Türkiye'nin 2002-2010 y›llar› aras›ndaki dokuz y›ll›k dönem içerisindeki KDV has›lat performanslar› üç farkl›
etkinlik belirleme yöntemine göre hesaplanm›ﬂt›r. Tablo 11, KEO'n›n hesaplanmas›ndan elde edilen veriler ile oluﬂturulmuﬂtur. Buna
göre dönem içerisinde Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, ‹sveç, Lüksemburg, K›br›s ve Türkiye'de ciddi etkinlik art›ﬂlar› ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Slovenya, Malta, ‹ngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Avusturya, Danimarka ve AB ortalamas›nda ise pek de¤iﬂiklik oluﬂmad›¤›
gözlenmektedir. 2002-2010 y›llar›n aras›nda KEO kay›plar›n›n yaﬂand›¤› ülkeler ise Yunanistan, Romanya, ‹spanya, Litvanya ve
Letonya'd›r.
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Tablo 12'de ise, C-Etkinlik hesaplamalar› gösterilmektedir. Üye ülkeler baz›nda y›llar itibar›yla etkinlik düzeylerindeki geliﬂime
bakt›¤›m›zda Tablo 11'den farkl› bir e¤ilim oluﬂmad›¤› gözlenmektedir. Etkinlik art›ﬂ› ve azal›ﬂ›n› gösteren ülkeler hemen hemen
ayn›d›r.
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Son olarak AB ülkelerindeki etkinlik karﬂ›laﬂt›r›lmas› KHO üzerinden Tablo 13'de yap›lm›ﬂt›r. Yukar›daki iki tabloya benzer bir e¤ilimi
burada da görmek mümkündür. Tabloda dikkati çeken birkaç unsurdan söz edilebilir. Birincisi KHO bak›m›ndan AB ortalamas› çok
küçük dalgalanmalar göstermektedir. Lüksemburg'da oldu¤u gibi etkinlik düzeyinin yüzde 90'› aﬂt›¤› ülke örne¤ine rastlanabilmektedir.
Büyük nüfusa sahip ülkelerin (Almanya, Fransa, ‹talya, ‹ngiltere, ‹spanya gibi) KDV etkinlik performanslar›n›n düﬂük oldu¤u
görülmektedir. Türkiye ise, her üç etkinlik hesaplamas› için, 2000'li y›llar›n baﬂ›nda en düﬂük etkinlik düzeyine sahip ülkelerden biri
iken, 2005 y›l›ndan itibaren etkinlik düzeyini artt›rm›ﬂ ve düﬂük etkinlik grubuna dahil ülkeler aras›nda nispi olarak daha iyi bir konuma
yükselmiﬂtir.
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3. KÜMELEME ANAL‹Z‹N‹N AB ÜLKELER‹ VE TÜRK‹YE'DEK‹ KDV HASILAT PERFORMANSLARINA UYGULANMASI
Kümeleme analizi çok de¤iﬂkenli bir istatistiksel yöntemdir. Bu yöntem grup say›s› bilinmeyen ve grupland›r›lmam›ﬂ verilerin
benzerliklerine göre s›n›fland›r›lmas› amac›yla kullan›lmaktad›r. Kümeleme analizi verilerin birimlere veya de¤iﬂkenlere göre birbirlerine
benzerlikleri bak›m›ndan ayr›k kümelerde toplanmas›n› sa¤layan bir tekniktir. Kümeleme analizi birbirine benzer olan de¤iﬂkenlerin
ayn› gruplarda toplanmas›n› amaçlamas› bak›m›ndan diskriminant analiziyle, birbirine benzer de¤iﬂkenlerin ayn› gruplarda toplanmas›n›
amaçlamas› nedeniyle de faktör analizi ile benzerlik göstermekte olup veri indirgeme özelli¤i vard›r (Çakmak, 1999: 188).
Kümeleme analizi önceden belirlenen seçme kriterlerine göre birbirine çok benzeyen birey ya da nesneleri ayn› küme içinde
grupland›r›r. Analizin sonucunda bir kümeyi oluﬂturan birey veya nesneler birbiriyle benzeﬂirken, di¤er kümelerin birey veya nesneleriyle
benzeﬂmeyecektir. Bu nedenle kümeler kendi içlerinde homojen (türdeﬂ) iken, kümeler aras›nda heterojenlik söz konusu olacakt›r
(Kalayc›, 2005: 349).
Kümeleme analiz, temel olarak dört de¤iﬂik amaca yönelik olarak uygulanan bir yöntemdir:
a) n say›da birimi, nesneyi, oluﬂumu, p de¤iﬂkene göre saptanan özelliklerine göre olabildi¤ince kendi içinde türdeﬂ (homojen) ve
kendi aralar›nda farkl› (heterojen) alt gruplara (küme) ay›rmak,
b) p say›da de¤iﬂkeni, n say›da birimde saptanan de¤erlere göre ortak özellikleri aç›klad›¤› varsay›lan alt kümeler ay›rmak ve ortak
faktör yap›lar› ortaya koymak,
c) Hem birimleri hem de de¤iﬂkenleri birlikte ele alarak ortak n birimi p de¤iﬂkene göre ortak özellikli alt kümelere ay›rmak,
d) Birimleri, p de¤iﬂkene göre saptanan de¤erlere göre, izledikleri biyolojik ve tipolojik s›n›flamay› ortaya koymak (Özdamar, 1999: 257).
Kümeleme analizinde, orjinal de¤erler ya da standartlaﬂt›r›lm›ﬂ de¤erler kullan›labilir. Ayr›ca, di¤er çok de¤iﬂkenli istatistik tekniklerinde
önemli olan verilerin normalli¤i varsay›m›, kümeleme analizinde çok önemli de¤ildir. Uzakl›k de¤erlerinin normalli¤i yeterli say›lmaktad›r
(Tatl›dil, 2002: 329).
Kümeleme analizinin uygulama aﬂamalar› aﬂa¤›daki gibi verilebilir (Özdamar, 1999: 258).
1. Birim ya da de¤iﬂkenlerin do¤al gruplamalar› hakk›nda kesin bilgilerin bulunmad›¤› popülasyonlardan al›nan n say›da birimin
p say›da de¤iﬂkenine iliﬂkin gözlemlerin elde edilmesi (veri matrisinin belirlenmesi).
2. Birimlerin/de¤iﬂkenlerin birbirleri ile olan benzerliklerini ya da farkl›l›klar›n› gösteren uygun bir benzerlik ölçüsü ile birimlerin/de¤iﬂkenlerin
birbirlerine uzakl›klar›n›n hesaplanmas› (benzerlik ya da farkl›l›k matrisinin belirlenmesi).
3. Uygun kümeleme yöntemi yard›m› ile benzerlik/farkl›l›k matrislerine göre birimlerin/de¤iﬂkenlerin uygun say›da kümelere ayr›lmas›.
4. Elde edilen kümelerin yorumlanmas› ve bu kümeleme yap›s›na dayal› olarak kurulan hipotezlerin do¤rulanmas› için gerekli analitik
yöntemlerin uygulanmas› (Özdamar, 1999: 258).
Genelde kümeleme analizinde küme say›s› önceden bilinmemektedir. Küme say›lar›n› analizin her bölümünde birer defa artt›rarak
ve deneysel bir biçimde en uygun kümelemeyi bulmay› amaçlayarak uygulanabilmektedir. Küme say›s› konusunda araﬂt›rmac›n›n
herhangi bir öngörüsü var ise, hiyerarﬂik olmayan kümeleme teknikleri kullan›labilmektedir.
Tebli¤inin bu bölümünde, AB ülkeleri ve Türkiye'deki KDV has›lat performanslar› birbirine benzeﬂen ülkeler baz›nda kümelenmeye
çal›ﬂ›lacakt›r. Analizin yap›lmas›nda SPSS Paket Program› (Statistical Package for Social Sciences) kullan›lacakt›r. Kümelemeye AB27 ile Türkiye dâhil edilmiﬂtir. Analizde KDV has›lat performans›n› gösteren üç de¤iﬂken kullan›lm›ﬂt›r. Bunlar; KEO, C-Etkinlik oran›
ve KHO'd›r.
Kümeleme analizi, hem 2002-2010 dokuz y›l›n ortalamas› al›narak yap›lm›ﬂ hem de en son y›l olan 2010 verilerine göre gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Böylelikle son y›lda görülecek özel durumlar›n yarataca¤› sapmalar›n gözlenebilmesi amaçlanm›ﬂt›r. Analizde yöntem olarak hiyerarﬂik
kümeleme yöntemi kullan›lm›ﬂt›r. Çünkü ülke örneklerinden oluﬂacak küme say›s› konusunda herhangi bir öngörüde bulunmamaktad›r.
Bu çerçevede yap›lan analizde aﬂa¤›daki ülke kümelerine ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
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Tablo 14'de 2010 y›l›ndaki KDV has›lat performans›na göre oluﬂan dört farkl› kümeden söz edilebilir. Bu kümelerden en büyü¤ü 14
ülkeyi içeren birinci kümedir. Kümeyi oluﬂturan ülkeler; Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, ‹ngiltere, ‹rlanda,
Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Türkiye'dir. ‹kinci küme; Avusturya, Bulgaristan, Danimarka,
Estonya, Hollanda, ‹sveç, Malta ve Slovenya içeren 8 ülkeden meydana gelmektedir. Üçüncü küme 4 ülkeden oluﬂmakta ve ‹spanya,
‹talya, Letonya ve Yunanistan'› içermektedir. Son küme AB'nin küçük iki ülkesi; K›br›s ve Lüksemburg'u kapsamaktad›r. Bununla
birlikte, dördüncü küme KDV has›lat etkinli¤inin en yüksek oldu¤u kümedir. Bunu etkinlik bak›m›ndan s›ras›yla ikinci ve üçüncü
kümeler takip etmektedir. En az has›lat etkinli¤ine sahip ülkeler ise birinci kümede toplanmaktad›r. Türkiye 14 üyeli bu en büyük
kümenin eleman›d›r.

KDV has›lat performanslar›n›n 2002-2010 dönemini içeren dokuz y›ll›k ortalamas› al›nd›¤›nda küme say›s› bir önceki analiz ile ayn›
kalmak ﬂart›yla kümelere dahil olan ülkelerin de¤iﬂti¤i görülmektedir. Buna göre; Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda,
‹rlanda ve ‹sveç'ten oluﬂan birinci grubun üye say›s› 7'ye düﬂmektedir. Buna karﬂ›l›k Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya,
‹talya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere 16 ülkeyi içeren
ikinci küme en büyük küme haline gelmektedir. Bulgaristan, Estonya ve Slovakya üçüncü kümeyi meydana getirmektedir. Son küme
ise, bir önceki tablo ile ayn› olarak K›br›s ve Lüksemburg'tan oluﬂmaktad›r. Dokuz y›ll›k KDV has›lat etkinlik ortalamas›nda en etkin küme
ve bu kümeye dahil ülkeler de¤iﬂmemektedir. Buna karﬂ›l›k üçüncü küme, ikinci en etkin küme haline gelmekte ve üyeleri tamam›yla
de¤iﬂti¤i görülmektedir. Birinci küme ise, etkinlik yönüyle üçüncü kümeyi takip etmektedir. En az etkin üyeler ise, ikinci kümede
toplanmaktad›r. Türkiye'de 16 üyeli bu kümenin parças› konumundad›r. Sonuç olarak hem 2010 y›l›n› hem de son dokuz y›ll›k ortalamay›
içeren kümeleme analizinde ülkemiz, hem en kalabal›k hem de en az etkin ülkeler içerisinde yer almaktad›r.
4. KDV HASILAT PERFORMANSLARININ ‹Y‹LEﬁT‹R‹LMES‹NDE REFORM ÖNER‹LER‹
2008 finansal krizini takip eden ekonomik kriz, hükümetlerin iki strateji belirlemelerine neden olmuﬂtur. Bu stratejilerden ilki, k›sa
dönemde ekonomileri resesyondan ç›kartacak ekonomik teﬂvikleri yürürlü¤e koymak; ikincisi ise, ekonomilerin tekrardan krize girmelerini
engellemek ve ekonomik istikrar› sa¤layacak uzun dönemli politikalar› oluﬂturmakt›r (OECD, 2011a: 57). Bunun için hükümetler vergi
politikalar›n› ayarlarken, hem verginin getiri potansiyelini göz önünde bulundurmak, hem de büyüme üzerinde bir k›s›t oluﬂturmamas›na
dikkat etmek durumundad›rlar. OECD'nin son ampirik çal›ﬂmalar› göstermektedir ki; kurumlar vergisi ekonomik büyüme üzerindeki en
zararl› vergidir. Kurumlar vergisini kiﬂisel gelir vergisi, tüketim vergileri ve ekonomik büyümeye en az zarar veren gayr›menkul üzerinden
al›nan vergiler takip etmektedir. Mevcut durum, farkl› vergilerin farkl› bozucu etkileri oldu¤una iﬂaret etmektedir. Bu nedenledir ki;
büyüme odakl› vergi reformu; vergi yükünü, d›ﬂsall›klar›n düzeltilmesi ve çevrenin korunmas›n› amaçlayan vergilerin yan› s›ra, tüketim
ve/veya emlak üzerine kayd›r›lmas› sonucunu do¤urmuﬂtur (OECD, 2011b: 17).
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AB'nin içinde bulundu¤u mevcut ekonomik durum, mali disiplini sa¤lamak için vergi politikalar›n›n yeniden gözden geçirilmesini
gerektirmektedir. Bu çerçevede vergilemenin ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için, vergi toplaman›n maliyetlerini
ve bozulmalar› en aza indirecek politik hedeflere yönelmelidir (European Commission, 2011a: 47). Vergi reformlar› sadece vergi
oranlar›n›n de¤iﬂtirilmesinden oluﬂmamakta, ayn› zamanda çeﬂitli vergiler için vergi matrahlar›n›n ve vergi oranlar›n›n de¤iﬂiminin
bir kombinasyonundan meydana gelmektedir (European Commission, 2011a: 51). Son dönemde, KDV sisteminin etkinli¤inin
iyileﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar›n iki nedeni bulunmaktad›r. Bunlar; KDV'nin son 20 y›lda dünyan›n dört bir taraf›na büyük bir
h›zla yay›lmas› ve yaﬂanan ekonomik krizle birlikte ülkelerin orta vadede mali konsolidasyon stratejilerini uygulamaya baﬂlamalar›d›r.
Bu ba¤lamda vergilemenin bozucu etkisini azaltmak için; vergi sisteminin yap›s›n›n KDV'ye göre yeniden düzenlenmesi, vergi
matrah›n›n geniﬂletilmesi ve oranlar›n düﬂürülmesi, çevresel vergilerin artt›r›lmas›, uyumun sa¤lanmas› ve sistemin basitleﬂtirilmesi
gibi önerilerde bulunulmaktad›r (OECD, 2011a: 98).
AB'de KDV sisteminin iyileﬂtirilmesi için al›nmas› gereken dört temel önlem; mevcut sistemin karmaﬂ›kl›¤›n›n giderilmesi, ortak
pazar›n daha iyi çal›ﬂmas›n›n sa¤lanmas›, gelir tahsilat›n›n artt›r›lmas›, vergi kaçakç›l›¤›na karﬂ› sistemin duyarl›l›¤›n›n yükseltilmesi
ve teknolojik ve ekonomik çevrenin de¤iﬂtirilmesidir (European Commission, 2010a: 4). Bu say›lanlara ilave olarak KDV resesyondan
ç›k›ﬂta ve ülkelerin kamu borç dengesizliklerini giderilmesinde iﬂlev görebilir.
KDV konusunda di¤er bir olgu, hizmetler sektörünün vergilendirilmesidir. KDV'nin hizmetler sektöründe uluslararas› düzeyde uygulanmas›
konusunda OECD taraf›ndan yap›lan çal›ﬂma, iﬂ dünyas›n›n kat›l›m›yla tamamlanmal›, çifte vergileme ve istenmeyen vergileme riski
asgari düzeye indirilmelidir. Ayr›ca OECD, KDV kaçakç›l›¤›yla mücadele konusundaki çal›ﬂmalar›n› geliﬂtirmek için teﬂvik edilmeli ve
ülkeler aras›ndaki h›zl› bilgi paylaﬂ›m› bu kapsamda de¤erlendirilmelidir (OECD, 2011a: 58).
KDV'de, yükselen piyasa ekonomileri yönetim alan›nda yap›lacak reformlara ihtiyaç duyarken, geliﬂmiﬂ ülkeler politika alan›ndaki
reformlara yönelmektedirler. Bu çerçevede zay›f mali yönetimlerin neden oldu¤u düﬂük etkinlik düzeyi d›ﬂar›da b›rak›l›rsa, istisnalar›n
azalt›lmas› ve düﬂük oranlar›n bertaraf edilmesi KDV gelirlerinin artt›r›lmas›ndaki en iyi yol olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Birçok
ülkede sabit oranlar artt›r›lmadan da düzenleme yap›labilme imkân› mevcuttur. Burada ülkelerin özel durumlar›n›n göz önüne al›nmas›
gerekir. Örne¤in, Meksika'da standart oran›n yüzde 10 düﬂürülmesi, çok küçük bir amaca hizmet ederken, Almanya'daki ayn› durum
GSYH'n›n yüzde 0,8'i kadar maliyet oluﬂturmaktad›r. ‹stisna oran›n›n yar›ya kadar düﬂürülmesi, hem yükselen hem de geliﬂmiﬂ
ekonomilerde GSYH'n›n yüzde 2'sine yak›n bir art›ﬂ sa¤layacakt›r. Böylelikle KDV uyum aç›¤›n›n düﬂürülmesinden önemli bir gelir
elde edilebilecektir. Letonya uyum aç›¤›n› azaltarak GSYH'n›n yüzde 1,6's› kadar bir art›ﬂ sa¤layabilmiﬂtir. Yine KDV uyum aç›¤›n›n
yükselen piyasa ülkelerinde yüzde 15, geliﬂmiﬂ ülkelerde ise yüzde 7 azalt›lmas› s›ras›yla ülkelerde GSYH'n›n tahminen yüzde 0,5'i
ve yüzde 0,3'ü kadar gelir meydana getirecektir. Böylelikle yap›sal veya yönetimsel sorunlardan ziyade oranlar herhangi bir bozulmaya
yol açmadan artt›r›labilmelidir. Örne¤in, Japonya'da c-etkinli¤i yüksek; fakat oranlar düﬂüktür. Burada oranlar›n artt›r›lmas› yoluyla,
en az refah maliyetine katlan›larak, gelirlerin artt›r›lmas› mümkün olur (IMF, 2010: 78).
5. SONUÇ
KDV, son y›llarda hem AB'de hem de bütün dünyada ön plana ç›kan en önemli vergi konumundad›r. Ülkemizde toplam vergi gelirleri
içerisindeki dolayl› vergilerin a¤›rl›¤› KDV'nin önemini daha da artt›rmaktad›r. Bu nedenle KDV has›lat performans›n›n yükseltilmesi,
bütçe dengelerinin iyileﬂtirmesi aç›s›nda belirleyici olabilmektedir.
Tebli¤de hem Türkiye'de hem de AB üyesi ülkelerdeki KDV has›lat performans›, KDV Etkinlik, C-Etkinlik ve Has›lat Oran› yaklaﬂ›mlar›na
göre hesaplanm›ﬂt›r. Buna göre 1985-2001 aras› dönemde KEO ortalamas› yüzde 29,3 düzeyinde gerçekleﬂmiﬂtir. Ayn› dönem
ortalamas› C-Etkinlik Oran› için yüzde 37,7, KHO için ise, yüzde 39,6'd›r. 2002-2011 y›llar›n› içeren dönemde ise, KEO ortalama yüzde
34,1, C-Etkinlik Oran› yüzde 41,9, KHO ise, yüzde 45,4 düzeyine eriﬂmiﬂtir.
Ülkemizin genel anlamda KDV has›lat performans›n›n yüksek olmamas›na ra¤men, son dönemlerde ciddi artt›ﬂlar kaydedildi¤i
sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Türkiye'deki KDV has›lat performans›n›n artmas›nda siyasi istikrar›n, ekonomik büyümenin ve vergi yönetimindeki
olumlu geliﬂmelerin katk›s› büyüktür.
2002-2010 y›llar› aras›nda, AB üyesi ülkelerdeki KDV performans›na bak›ld›¤›nda yaklaﬂ›k her üç yönteme göre de, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, ‹sveç, Lüksemburg ve Güney K›br›s'ta ciddi etkinlik art›ﬂlar› gözlenmektedir. Buna karﬂ›l›k; Slovenya, Malta, ‹ngiltere,
Fransa, Finlandiya, Almanya, Avusturya, Danimarka ve AB ortalamas›nda pek de¤iﬂiklik oluﬂmad›¤› ifade edilebilir. 2002-2010 y›llar›n
aras›nda KDV performans› düﬂen ülkeler ise, Yunanistan, Romanya, ‹spanya, Litvanya ve Letonya'd›r.
Kümeleme analizine göre 2002-2010 y›llar› aras›nda AB ülkeleri KDV performanslar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, dört farkl› grubun oluﬂtu¤u
sonucuna var›lmaktad›r. Buna göre KDV performans› en yüksek olan ülkeler; K›br›s ve Lüksemburg, Bulgaristan, Estonya ve Slovakya'd›r.
En az performansa sahip ülkeler ise, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya, ‹talya, Letonya, Litvanya, Macaristan,
Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Yunanistan ve Türkiye'dir. Türkiye'nin en düﬂük performansa sahip, büyük ülkeler
kategorisinde yer ald›¤› görülmektedir.
Gerek Türkiye'de gerekse AB ülkelerinde KDV'nin toplam vergi sistemi içerisindeki a¤›rl›¤›n›n önümüzdeki dönemlerde de sürece¤i
düﬂünülmektedir. Özelikle kay›td›ﬂ› ekonomik faaliyetlerin s›n›rland›r›lmas›, kay›p ve kaçaklar›n önlenmesi, sistemin hem uygulama
hem de mevzuat yönünden basitleﬂtirilmesi, vergi yönetimi ve denetiminde bilgi iﬂlem teknolojilerinden yo¤un olarak yararlan›lmas›
KDV has›lat performans›nda art›ﬂlar meydana getirebilecektir.
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