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ÖZET
Son y llarda, vergi politikas n n birlik amaçlar na olan
katk s n n ortak pazar n geli tirilmesi, Avrupa Para Birli i ve daha
yak n ekonomik bütünle me yoluyla oldu u anla lm t r. Birli in
kar kar ya bulundu u birbiriyle ba lant l üç temel soru1n vard r.
Üye ülkelerin vergi gelirlerinin stabilizasyonu
Ortak pazar n sorunsuz i lemesi; ve
'stihdam te vik etmek.
Ancak ortak pazar n tamamlanmas için verilen hedef tarihin
üzerinden sekiz y l geçmesine ra men hala birli in temel hedeflerine
ayk r pek çok vergi engeli mevcuttur. Vergi paketi üzerinde yap lacak
çal man n yeterince tatmin edici olabilmesi için söz konusu
engellerin ortadan kald r lmas için artan derecede önem
gösterilmelidir.
ABSTRACT
In recent years, the contribution of tax policy to Community
objectives has increasingly been linked to the development of the
Internal Market, to EMU and to closer economic integration. Three
main, interlinked and mutually reinforcing challenges for the EU were
identified:
6 the stabilisation of Member States’ tax revenues;
6 the smooth functioning of the Internal Market; and
6 promoting employment.
Eight years after the target date for completion of the Internal
Market, it is unacceptable that many obstacles remain to the
attainment of key Community objectives. Now that the work on the
tax package seems to be progressing satisfactorily, increased attention
must be paid to the removal of these obstacles.
Anadolu Üniversitesi . .B.F., Maliye Bölümü - ESK )EH R
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GR
Avrupa komisyonu 23 May s 2001’de AB’nin gelecekteki
vergi politikas na dair kapsaml bir strateji ortaya koydu. Buna göre
komisyon, birlik vergi politikas n n Lisbon Avrupa Konseyi’nde
belirlenen, 2010 y l itibariyle AB’yi dünyan n en rekabetçi ekonomisi
yapma gibi daha geni AB hedeflerini destekleyecek ekilde
vergi e güdümü üye
düzenlenmesini istemektedir.2 Artt r lm
devletlere bu amaçta yard mc olabilecektir. KDV ve Özel Tüketim
Vergisi’nde büyük çapta bir harmonizasyon gerekliyken , di er vergi
alanlar ndaki e güdüm çal malar bir harmonizasyonu beraberinde
getirmemi tir. Komisyon Ortak Pazar dahilinde i gören birey ve
firmalar n kar la t klar vergi problemlerine daha fazla odaklanma
e ilimi göstermektedir. Yak nda kurumlar vergisi alan nda vergi
engelleri ve etkinsizlikleri ile ilgili birçok e güdüm hareketi seçene i,
alkol ve motorlu ta t vergilemesiyle ilgili raporlar yay nlayacakt r.
Komisyon ilerleme sa layabilmek amac yla, üye ülkelerin vergi
kurallar ve uygulamalar ndan birlik sözle mesiyle çeli enleri
hakk nda yasal düzenlemelere gitme konusunda daha etkin
davranaca n da belirtmi tir.
Yukar da belirlenen genel amaçlar gerçekle tirecek araçlar
üzerinde tart l rken s kça sorulan bir soruda AB vergi
harmonizasyonunun üye ülkeler aç s ndan bir zorunluluk mu yoksa bir
temennimi oldu udur.
Üye ülkelerin vergi sistemlerinde birlik içindeki ki ilerin
tümünün ayn
ekilde vergilendirilmesini sa layacak bir
harmonizasyona da gitmenin de gerekli olmad
ortadad r. birlik
kurallar na uyum sa lad klar n kan tlad klar sürece kendi tercihlerine
göre en uygun olan vergi sistemini kullanmakta özgürdürler. Kamu
harcama düzeyleri de ,vergi gelirleri ile finanse edildiklerinden, gelirin
2

Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik ve Sosyal Komitesinin Konseye Sundu u
Bildiri Metni, Communication (COM (2001) 260), 23.05.2001, s. 5-6
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giderleri kar lama düzeyine ba l olarak söz konusu milli kararlar
üzerinde etkili olabilmektedir. Gunun da alt n çizmekte yarar vard r ki
pek çok vergi alan nda geni oranda farkl la an üye ülke vergi
sistemleri ve milli tercihlerinin varl nedeniyle bir uyumla t rmaya
gitmenin gereklili i ve iste i yoktur. Ancak üye ülkelerin tercihleri
ayr olarak ele al nmaz. Çünkü uluslar aras konular n da dikkate
al nmas gerekir. Bu nedenle AB vergi uyumla t rmas OECD gibi
uluslar aras alanlarda bir üye ülkenin konumunun sa lamla mas na da
yard m edecektir.
l. BAZI AB ÜYE ÜLKELER

DEK VERG YAPILARI

Ülkelerin vergi yap lar ve yükleri birbirlerine göre
farkl la maktad r.
2000 Y l nda Avrupa’da Vergi Yükleri (% GSH)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

'sveç
Danimarka
Finlandiya
Belçika
Fransa
Hollanda
Lüksemburg
ORTALAMA

54,1
53,1
47,5
46,6
46,3
45,9
45,6
42,6

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Avusturya
'talya
Almanya
Portekiz
'spanya
'ngiltere
'rlanda

44,9
44,5
41,6
37,9
36,2
35,9
34,1

Kaynak: AB internet sitesi dokümantasyon bölümü
http://europe.eu.int/scadplus
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1. ALMA YA3
Alman anayasas vergilendirme yetkisini Federal hükümetle
eyaletler aras nda payla t rm t r. Almanya’da Gelir Vergisi ve
KDV’nin yan nda bir di er önemli vergide yerel olarak toplanan
“Ticaret Vergisi’dir”. Alman yerel yönetimleri de ticari faaliyetlerde
bulunan tüzel ki iliklerden bu vergiyi toplayarak kendilerine kaynak
yaratm olurlar. Alman KDV oran %16’yla Avrupa ülkeleri aras nda
en dü ük olanlardan birisidir. Buna ra men KDV has lat di er
yüksek oranl ülkelerden fazlad r. Bunun en büyük nedeni vergi
yap s n n 'talya’daki gibi kaç nmaya neden olmamas ve 'ngiltere’deki
gibi dar temelli olmamas d r.
Toplam vergi gelirinin %40 kadar n sosyal güvenlik kesintileri
olu turmaktad r. Bu toplam içinde gelir vergisi %28-30, KDV %15-17
gibi bir pay al r. Yerel olarak toplanan ticaret vergisinin toplam vergi
gelirleri içindeki pay %4’tür. Bu oran n dü ük olmas n n nedeni tüzel
ki ilik olmayan, anonim irket statüsü ta mayan irket oran n n
Alman ekonomisi içinde büyük yer kaplamas d r.
Almanya’daki yap ya ba l olarak hükümet düzeyleri aras nda
vergi gelirleri payla lmaktad r.toplam gelirin idareler aras nda
payla lan k sm %94’tür. Kalan %6 ise AB’ye verilir. Baz vergiler
yaln zca bir idareye ba lanm t r. Federal hükümet özel tüketim
vergilerini, tekel gelirlerini, di er çe itli tüketim ve transfer
vergilerini; Eyaletler motorlu ta t, veraset ve bira vergilerini; Yerel
Yönetimler ticaret emlak ve yerel tüketim vergilerini toplamaktad r.
Ayr ca Almanya’da az gelir elde eden eyaletlerle çok gelir elde
edenler aras ndaki e itsizli i düzeltmek için yatay bir da t m
mekanizmas da vard r.

3

Avrupa Birli i Bilgilendirme Bro ürü, Dialogue With Citizens: Germany,
http://europe.eu.int/scadplus/citizens/en/de/1080.htm
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1.1.Gelir Vergisi
Gelir vergisinin en büyük k sm n ücretlerden al nan gelir vergisi
olu turur. Burada gelir vergisi, Sosyal Güvenlik kesintileriyle birlikte,
ücretlinin maa ndan kesinti yoluyla al n r. Çal maya ba lamadan
önce her çal an bir vergi kimlik kart (Lohnsteuerkarte) al r. E er
birden fazla i iniz varsa birden fazla kart alman z gerekir.
Maa tan yap lan kesintileri bir ön ödeme olarak kabul edebiliriz.
Genel beyan 31 May s’a kadar yap l r ve çal an n ödemesi gereken
fazla bir vergi varsa öder, alacak do mu sa devletten al r.
Vergi artan oranl d r. Bu oranlar vergi kategorisine göre artar
(Steuerklasse). Bu kategoriler evlilik çocuk ve baz di er faktörler göz
önüne al narak belirlenmi tir. Her s n f farkl vergi oranlar yla
vergilendirilmektedir. 'lk vergi dilimi için %0’l k bir oran varken, en
yüksek gelir dilimi %48,5 oran nda vergilendirilir.
Buna ek olarak “dayan ma vergisi” ad alt nda bir fon pay
kesintisi (gelir vergisinin %5,5’i) ve e er mükellef bir kiliseye
kay tl ysa %8 ila 9 aras nda bir kilise vergisi al n r.
Gelir vergisinde a a daki kaynaklar vergilendirilir;
- Tar m, ziraat ve ormanc l k kazançlar
- Ticari kazançlar
- Serbest meslek kazanc
- Ücretli meslek kazanc
- Menkul sermaye irad
- Gayrimenkul sermaye irad
- Di er kazançlar
'zin verilen baz indirimler
- Kazanc n elde edilmesi için yap lan profesyonel giderler
- Özel harcamalar, mükellefler ev harcamalar içinde indirimde
bulunabileceklerdir.
- Ola and meydana gelen harcamalar; geçim, e itim, sakatl k,
hastal k ve çocuk bak m masraflar .
Afyon Kocatepe Üniversitesi . .B.F. (C.V, S.1, 2003)
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-

Emlak vergileri, kültürel ve sosyal amaçl yap lan ba
Çocuklar n e itimi için yap lan harcamalar

lar

Evli çiftler birlikte, ortak bir beyanname verirler. Ancak dilerlerse
ayr ayr da beyanname verebilirler. Geliri olan çocuklarsa anne,
babalar yla birlikte ortak beyanname veremezler.
1.2. irketlerin vergilendirilmesi
Kurumlar vergisi da t lmam
kazançlarda %40 iken
da t lanlarda %30’du ancak hükümet 2001 y l ndan sonra oran
da t lan ve da t lmayan ayr m nda bulunmayarak %25 olarak
belirlemi tir.
Anonim irketler ve ortakl klar ile ticaret, al m ve sat mla u ra an
tüm gerçek ki iler ayr ca ticaret vergisinin de mükellefidirler. Bu vergi
yerel otoriteler taraf ndan al n r ve oran yine onlar taraf ndan
belirlenir. Ancak genelde oran ödenecek gelir vergisinin %15 ila
%20,5’i aras ndad r. Ticaret vergisi için ki isel gelir beyannamesinde
gösterilen gelire baz ekleme ve ç karmalar yap larak ticaret vergisi
matrah bulunur4.
Ortakl klar için belirli bir istisna s n r bulunur, bunun üzerine
artan k s m için artan oranl bir tarife uygulan r.
1.3.Veraset ve intikal vergisi
Miras b rak lan yada ba
yap lan miktarlar 4 ba l k alt nda
vergilendirilir. 1- Arazi ve Binalar 2- Ticari Haklar 3- ' le 'lgili Gereç
4- Di er K ymetler, Mücevher gibi. Vergi oranlar mirasç n n yada
ba
yap lan ki inin yak nl k derecesine göre de i ir. E ler aras nda
evin el de i tirmesi vergi d d r. Yak nl k derecesine göre belli baz
indirim yapma hakk tan nm t r. Örne in miras b rakan n e i
kendisinin ba ka bir geliri olmad n ispat ederse ilave bir indirimde
daha bulunabilir.
4

Horwath Uluslararas Vergi Dan manl Sitesi, Taxation in Germany,
http://www.horwath.de/htmlpage/taxation/index.htm
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1.4.Sermaye Verisi
1 Ocak 1997’den beri servet ve varl k vergileri kald r lm t r.

1.5.Motorlu Ta23t Vergisi
Kay tl araç sahiplerinden al nan bir vergidir. Verginin miktar
arac n ya na, dizel yada benzinle çal mas na, katalizörünün olup
olmamas na göre de i ir. Vergi daireleri her y l arac n sahip oldu u
detaylara göre vergiyi belirler.
1.6.Emlak, Arazi Al3m Vergisi
Emlak, arazi al n rken bir kereye mahsus ödenen, arazinin toplam
de erinin %3,5’i kadar bir vergidir.
1.7.Emlak, Arazi Vergisi
Verginin matrah , arazi veya emlak n 1 Ocak 1964’teki de erine,
'darenin %300 ila %600 oranlar aras nda bir ilave yapmas sonucu
bulunur. Emlak vergisi bu belirlenen oran n %0,35’i olarak hesaplan r.
Vergi her y l idarece belirlenen de er üzerinden saptan r.
1.8. Kilise Vergisi
E er mükellef ulusal bir kilisenin üyesiyse, kilise ve eyalete ba l
olarak, kilise vergisi gelir vergisinin %8 veya %9’u kadar kesilir. Ad
kilise vergisi olmas na ra men eyalet taraf ndan kesilir. Eyalet
yönetimlerinin ücretlilerin maa ndan pay almas n sa layan bir
mekanizmad r. Gelir vergisinden dü ülebilen özel harcamalar n içinde
say l r.
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2. AVUSTURYA5
Avusturya Vergi Sistemi genel yap olarak Alman Vergi Sistemine
benzemektedir. Ancak Avusturya’da di er birlik üyesi ülkelerle vergi
yap s n uyumla t rmak amac yla hiçbir yerel ticaret vergisi
uygulanmamaktad r.
2.1.Gelir Vergisi6
Gelir vergisinde kanun geliri yedi kayna a ay rm t r; Ticari
olmayan gelir türleri (ticari, zirai, serbest meslek kazanc ) Ticari
olmayan gelir türleri (ücret, menkul sermaye irad , kiralama ve leasing
gelirleri ve di er gelirler).
Y ll k 8.720 €’nun alt nda ücret geliri, 6.975 €’nun alt nda di er
gelir türlerinde gelir elde edenler gelir vergisi ödemezler. Devletin
yapt
çocuk yard mlar , i sizlik maa lar ve sigorta kurulu lar n n
yapt klar ödemeler vergilendirilmez. Sosyal güvenlik kesintileri
Avusturya’da indirilebilmektedir. ' verenler bir ücretlinin ödeyece i
vergiyi hesaplarken baz ilaveleri yapmak zorundad rlar;
- E er ücretli i yerine ait bir arac kullan yorsa, arc n kullan m
ekline ba l olarak 510 €’yu geçmeyecek ekilde idarece
önceden belirlenmi bir tutar.
- E er ücretli arac n i yerinin park yerine park ediyorsa ayl k
14,53 €.
- 'kramiyeler
- E er ücretli i yerine ait bir lojmanda kal yorsa, kald binaya
göre de i en bir tutar.
Verginin oranlar ilk 3.640 € için %0 iken 50.870 € ve daha fazlas
için %50 olmaktad r.

5

Avusturya Maliye Bakanl Halkla 'li kiler Departman Yay n , Austrian Tax
Book 2002 Advice For Tax Payers, http://www.bmf.gv.at
6
Avrupa Birli i Bilgilendirme Bro ürü, Dialogue With Citizens: Austria,
http://europe.eu.int/scadplus/citizens/en/at/1080.htm
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Vergi matrah n n vergi oranlar yla çarp lmas yla elde edilen
tutarda devletin hak tan d
kredi miktarlar n n dü ülmesiyle
ödenecek vergi hesaplanm olur. Yani vergiden dü ülebilecek kredi
miktarlar matrahtan de il hesaplanan tutardan dü ülecektir. Bunlar;
Standart vergi kredisi (y ll k 887 € miktar temel olmakla birlikte artan
gelir dilimleri için azalan miktarda bir vergi kredisi uygulamas söz
konusudur), yabanc ücretli vergi kredisi, ula m vergi kredisi, emekli
ayl
vergi kredisi, e i olmay p çocuk bakmakla yükümlüler için
vergi kredisi, nafaka geliri vergi kredisi, çocuk vergi kredisi.
Vergi idaresi ayr ca i verenlerin matrahtan indirebilecekleri çe itli
giderleri ayr nt l ekilde belirleyip her birini ayr ayr tablolar halinde
düzenlemi tir. Örne in evle i
aras ndaki mesafeye göre
indirilebilecek tutarlar, hangi ülkede i le ilgili bir seyahat yap lm sa
ona göre de i en tutarlar bu tablolarda ayr nt l olarak düzenlenmi tir.
Sermaye kazançlar n n vergilendirilmesinde ise verginin oran
kazanc n türüne, kazanc sa layan kurulu a, kurulu un uyru una göre
farkl oranlar alabilir. Ancak beyanname verilmesi durumunda bu
stopajlar indirilebilecektir. Hisseler ve ticari olmayan haklar en az bir
y l, gayrimenkul en az 10 y l elde tutulmu sa (ev olarak
kullan lanlarda 2 y l) verginin konusu içine girmezler.
2.2.Kurumlar Vergisi
Avusturya kurumlar vergisinin oran %34 oran nda tesbit
edilmi tir. 1989’dan bu yana olan uygulamada yabanc irketlerdeki
paylar n %25’inden fazlas n sat lmas belli artlar dahilinde kurumlar
vergisinden istisna edilmi tir. Avusturya’daki irketlerden elde edilen
kar paylar ise yabanc irketlerden elde edilenlerin yar s kadar vergi
oranlar na tabidir.
2.3.Katma De9er Vergisi
Avusturya standart KDV oran %20’dir. G da, sa l k, ula m,
telekomünikasyon alanlar nda %10 ve %12’lik indirilmi oran
uygulanmaktad r.
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2.4.Veraset ve ntikal Vergisi
Vergi oran miras veya hediyenin miktar , yak nl k derecesine göre
%2 ila %60 aras nda de i ir. Yak nl n derecesine göre 100 € ila
10.000 € aras nda de i en miktarlarda indirim uygulanabilir.
2.5.Sosyal Güvenlik Kesintileri
Avusturya’da sosyal güvenlik kesintileri üç tip sigortay içinde
bar nd rmaktad r (emeklilik, sa l k, hayat). Bütün ücretliler
maa lar ndan bu kesintiye tabidirler. Bu kesintinin miktar maa n
tutar na göre de i ir, en fazla 3.000 € olabilir. ' veren kesintiyi yapar
kendi pay n da kat p idareye öder.

2.6.Emlak Vergisi
1989 y l nda kald r lm t r.
2.7.Emlak Transfer Vergisi
Emlak i lemleri KDV’den muaft r. Ancak emlak sat lar nda sat n
al nan sat fiyat n n %3,5’i kadar emlak transfer vergisi öder.
2.8.Sermaye Transfer Vergisi
Sermayenin o y l artan k sm üzerinden %1 oran nda ödenen
vergidir.
3. DA

MARKA7

Danimarka’da toplanan verginin GSH’ya oran %50
civar ndad r. Vergilerin dünya çap nda en yüksek miktara ula mas n n
nedeni kamu sektörünün ekonomi içindeki pay n n çok büyük

7

Danimarka Maliye Bakanl Elektronik Dokümantasyon Merkezi, Tax in
Denmark; An Introduction to The Tax System – For New Citizens, Central Customs
and Tax Administration, Ekim 2001, http://www.skat.dk
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olmas d r. E itim, sa l k ve sosyal güvenlik konular nda özel te ebbüs
fazla etkin de ildir.
Danimarka idari yap olarak 14 il ve 275 belediyeden (yerel
kurul) olu ur. Vergi devlet, il özel idareleri, belediyeler aras nda
payla l r.
Ki isel gelir vergisi has lat bak m ndan en önemli vergidir. Vergi
gelirinin %50’sini olu turur. 1998 y l nda kesinle en vergi geliri 648
milyar DKK (yakla k 90 milyar dolard r).
3.1.Gelir Vergisi
Toplam vergi oran ;
- Merkezi idarenin hesaplad oran
- 'l özel idaresinin uygulayaca oran
- Belediyelerin uygulayaca oran
- Kilise vergisinin toplam d r. Ücretlilerin maa lar ndan yap lan
kesintiler buna dahil de ildir. Bu kesintiler vergi
hesaplanmadan önce matrahtan dü ülebilir.
Merkezi idare taraf ndan hesaplanan vergi artan oranl bir
ekildedir. Ayr ca 18 ya ndan büyük mükellefler için 33.400 DKK
(yakla k 4.500 $) bir en az geçim indirimi bulunmaktad r. 'ndirim
hakk n n tümü yada bir k sm istendi inde mükellefin e ine
kulland r labilir. Bu durum e lerden biri çal m yorsa çal an n e inin
indirim hakk n n tümünü kullanabilece i anlam na gelir. Üç ayr gelir
grubu için farkl oranlar belirlenmi tir. Merkezi idare alt vergi
grubundan %5,5 ,orta vergi grubundan %6 ,üst vergi grubundan %15
oran nda vergi al r8.
'l ve belediye vergileri mükelleflerin ikamet ettikleri yere göre
de i ir. (%27,1 ile %32,5 aras nda)
8

Avrupa Birli i Bilgilendirme Bro ürü, Dialogue With Citizens: Denmark,
http://europe.eu.int/scadplus/citizens/en/dk/1080.htm
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Danimarka’daki vergi tavan uygulanmas na göre devlet ve yerel
yönetimlerin uygulad
verginin oran ki isel gelirin %59’unu
a amaz. Ancak ücretlilerden yap lan kesintiler ve sermaye
gelirlerinden yap lan kesintiler buna dahil de ildir. %59’luk vergiye
%8 oran nda bir ön kesintiyi eklersek toplam vergi yükü %62,7
olmaktad r.
Gelir vergisinin uygulamas nda bireyler bir vergi kart bir de
kendilerine uygulanacak indirimleri gösteren bir vergi indirim kart
al rlar. Bunu çal t klar yere verirler. ' verenler bunlara bakarak
çal an n vergisini hesaplarlar. Mart –Nisan aylar nda mükellefe
kendisinin ödedi i vergiyi uygulanan indirimleri gösteren bir mektup
gelir. 'tiraz varsa May s ay n n ba na kadar ba vurup, yeni vergisini
hesaplatmal d r.
-

' Piyasas Kesintisi; Ücretli çal anlardan ve i sizlik maa
alanlar n gelirlerinden, üzerinden herhangi bir indirim
yap lmadan önce i veren veya devlet taraf ndan stopaj yoluyla
kesilen vergidir. Bu kesinti %8 oran nda uygulan r.

-

Kilise Vergisi; Kilise üyesi olanlarda yerel idarenin kiliseler
için yapt kesinti.

-

Sermaye Kazançlar ; Ki isel tasarruf ve yat r mlar n pozitif bir
getirisi olmu sa, bu miktar ki isel gelir vergisi hesaplan rken
matraha eklenir.

-

Emlak K ymet Vergisi; Danimarka’daki binalar n vergi
de erleri her y l yerel idareler taraf ndan saptan r. E er gelir
vergisi mükellefin bir veya birden fazla gayrimenkulu varsa
bunlar n de erinin bir k sm , y ll k olarak gelir vergisi
matrah n artt rmak üzere matraha eklenir.

-

Ücretlilerden Ek- emeklilik Fonu Kesintileri; Bu fonu i veren
yat r r. Ayl k miktar n 1/3’ünü ücretlinin maa ndan keser,
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2/3’ünüde kendisi tamamlar. Mükellef tüm gün çal an bir
ücretliyse ayl k olarak 75 DKK’lik (10 $) bir kesintiyle kar
kar ya kal r. Bu kesintiler emekli oldu unda normal emekli
ayl yla birlikte geri döner.
-

Özel Emeklilik Tasarruf Fonu Kesintileri; Gelirin %1’i
oran nda bir emeklilik kesintisidir. Geri ödenir.

-

Tatil Ödemesi; Ücretlilere net maa lar n n %12,5’i oran nda
devlet ek bir ödemede bulunur, bu bir hesapta toplan r. Ücretli
tatile ç kaca zaman bu paray kullan r.

3.2.Kurumlar Vergisi9
Kanuni ve i merkezi Danimarka’da bulunan tüm kurumlar dünya
çap nda elde ettikleri tüm kazançlar üzerinden vergilendirilirler.
Danimarka’da 70.000 kadar irket vard r. Vergi vergilendirilebilir
kar n %30’u olarak hesaplan r. Ayr ca fon pay , yerel vergi, sermaye
vergisi ödemezler. Danimarka’da
irketler kurumlar vergisi
matrah ndan yapt klar yat r m n tümünü indirebilirler.

3.3.Emlak, Arazi Vergisi
Her y l yerel idarelerce saptanan de er üzerinden hesaplan r.
3.4.Veraset ve ntikal Vergisi
Yak nl k derecesine göre bir vergilendirme vard r.
3.5.Katma De9er Vergisi
KDV beyan üzerinden al n r. Danimarka’da 400.000 civar nda
KDV mükellefi vard r. Di er Avrupa ülkelerinden farkl olarak
Danimarka %25’lik tek bir KDV oran na sahiptir. 'ndirilmi oran
9

Ned Shelton, Danish Taxation 2002, 7 Ekim 2002, http://www.sheltons_tax.dk

Afyon Kocatepe Üniversitesi . .B.F. (C.V, S.1, 2003)

109

uygulamas yoktur. Ancak e itim, finansal hizmetler, sigorta, yolcu
ta mac l ve gazeteler KDV’nin konusuna girmezler.
3.6.Ye2il Özel Tüketim Vergisi
Bu vergide çevre kirlili ine yol açan mallar artan oranda
vergilendirilir.
4. TALYA10
'talya vergilendirme bak m ndan dolayl ve dolays z vergilerden
olu an bir sisteme sahiptir. Dolays z vergiler; IRPEF (gerçek ki i
mükelleflerden al nan gelir vergisi), IRPEG (kurumlar vergisi), IRAP
(bölgesel mal ve hizmetler üzerinden al nan vergi)’den olu maktad r.
Do rudan vergilendirme 1988’de yürürlü e girmi bulunan “Testo
Unico” isimli, içinde yukar da say lan tüm vergilerin birle tirildi i bir
vergi kanunuyla idare edilmektedir. Dolayl veriler ise KDV, tescil
vergisi, ba
ve ianeler üzerinden al nan vergiler, gümrük
vergileridir.
4.1.IRPEF (Gelir Vergisi)
Testo Unico kanuna göre tam ve dar mükellefin ayr m yap lm t r.
2001 y l için bu kanunda, %18,1’den ba lay p %45,1’e kadar artan
oranl bir tarife uygulanmas öngörülmektedir. Ancak devlet buradaki
maksimum oran %45’ten %38’e dü ürmeye (2003 y l ndan itibaren)
çal maktad r11.
4.2.IRPEG (Kurumlar Vergisi)
Kurumlar vergisi 2001 y l ndan itibaren %36 oran na dü ürüldü ve
2003 y l için %35 oran na dü ürülmesi planlanmaktad r. Zararlar
takip eden be y l içinde mahsup edilebilir. Vergilendirilebilir kazanç;
10

Avrupa Birli i Bilgilendirme Bro ürü, Dialogue With Citizens: Italy,
http://europe.eu.int/scadplus/citizens/en/it/1080.htm

11

Italian Taxation System: A Primer For Foreigners,
http://www.scaonline.it/html/primer_uk.html
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ticari kazanç, emlak ve binalardan gelirler, ola and karlar, sermaye
kazançlar ve i letmenin aktifinin elden ç kar lmas d r.
4.3.IRAP (Bölgesel Mal ve Hizmetler Üzerinden Al3nan Vergi)
IRPEF ve IRPEG geliri do rudan vergilendirmelerine ra men
IRAP mal ve hizmetlerin de erleri üzerinden al n r. Mal ve hizmet
hangi bölgede üretilmi lerse oran n yerel idaresince vergilendirilir.
Serbest meslek erbab ve yerli yabanc firmalar bu verginin
mükellefidir. Mal ve hizmetin üretimi birkaç bölgeyi birden
ilgilendiriyorsa bu soruna Testo Unico çe itli çözüm yollar da
getirmi tir.
-

-

Serbest meslek erbab %3,25 ile %5,25 oran aras nda
vergilendirilirken, yerli yabanc firmalar ürettikleri mal
nedeniyle bölgesel idareye %4,25 ile %8,5 oranlar aras nda
IRAP öderler.
%36 oran nda kurumlar vergisi ödeyecek olan bir firman n
%4,25 civar nda bir yerel vergiyle birlikte vergi yükü %50’lere
ç kmaktad r.

4.4.Sosyal Güvenlik Kesintileri12
Ücretlinin yat raca sosyal güvenlik kesintisinin miktar ; maa n
%30-37’si kadar i veren taraf ndan, %9’u i çi taraf ndan
yüklenilmektedir. Serbest çal anlar için gelirlerinin %10 – 13’üne
isabet eden, üst limiti y ldan y la de i en bir sosyal güvenlik kesintisi
söz konusudur.
4.5.Katma De9er Vergisi
Standart KDV oran %20’dir. %10’luk indirilmi oran zirai,
sa l k, imar, turist, enerji, ula m gibi alanlarda, %4’lük en dü ük oran
yiyecek, ilaçlar, et ürünleri, in aat malzemelerinde uygulan r. Eskiden
lüks mal ayr m da vard fakat bu kald r ld .

12

Italian Taxation System: A Primer For Foreigners,
http://www.scaonline.it/html/primer_uk.html
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4.6.Sermaye Kazançlar3
Testo Unico sermaye kazançlar n da gelirin unsuru saym t r.
Yeni gelen rejimle yat r mlardan elde edilen kazançlar yat r m kazanc
sa layan kurulu larca veya ki ilerce stopaja tabi tutulacakt r. Bunun
oran %27 ile %12,5 aras nda de i mektedir. Bu stopaj daha sonra
indirilecektir. Beyanname vermeyen mükelleflerse bu orandan vergiyi
ödemi olacaklard r.
4.7.Veraset ve ntikal Vergisi
Vergi %3 ile %33 gibi de i en oranlarda, istisnalardan sonra kalan
miktara uygulan r.
4.8.Emlak Sat32 Vergisi
Emlak sat l rken %5 ila %30 aras nda ödenen vergi.
4.9.Belediye Vergisi
Ticari amaçl kullan lan gayrimenkul üzerinden al nan vergidir.
Emlakin de erinin %0,4 ila %0,7’si aras nda de i en oranlarda al n r.
ll. AVRUPA B RL B VERG POL T KASI13
1. AVRUPA
YAKLA IMI

B RL B

VERG LE D RMEYE

Vergi politikas tüm Avrupa Birli i (AB) ülkeleri için çok
önemli bir yere sahiptir. Herhangi bir AB üyesi ülkede izlenen vergi
politikas nda yap lacak de i iklik yaln zca o ülkeyi de il ayn
zamanda AB’ye üye di er ülkeleri de yak ndan etkileyece i
unutulmamal d r. Bundan dolay AB üyesi ülkelerin vergi

13

Yap lan çal ma Avrupa Birli i Komisyonu’nun “Europe on the move
(2000)”serisinin “Tax policy in the European Union” isimli çal mas ndan
derlenmi tir. Çal man n ana amac 1 Ocak 2002 tarihinde Avrupa Para Birli i üyesi
ülkelerde ekonomik entegrasyonun son halkas olan Euro’nun tüm ekonomik
aktivitelerde kullan lmaya ba layacak olmas na paralel olarak Avrupa Birli i’nde
vergi politikalar nda yap lmas dü ünülen yenilikleri ortaya koymakt r.
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politikalar n
beklenemez.

olu tururken

birbirlerinden

farkl

davranmalar

AB üyesi ülkeler aras ndaki entegrasyon sürecinin ortaya
ç kard önemli bir geli me de üye ülkeler aras ndaki rekabetin iyice
artmas d r. Bu durumda herhangi bir üye ülkenin vergi oranlar n
di erlerinden daha yukar tutmaya çal mas ku kusuz rekabet avantaj
yönünden büyük bir sak ncay do uracakt r. AB üyesi ülkelerin bu
gerçekler
nda vergi politikalar n belirlerken birbirlerinden
ba ms z davranmalar pek dü ünülemez.
AB’nde vergi politikalar küçük yerel yönetim farkl l klar ile
birlikte tüm üye ülkelerle ortak belirlenmektedir. Fakat burada
unutulmamas gereken önemli nokta, AB üyesi ülkeler vergi
politikalar n olu tururken AB’nin kurucu antla mas olan Roma
Antla mas ndan ba ms z davranamayacaklard r.
Roma Antla mas n n 269. Maddesine göre toplulu unun
bütçesi tamamen kendi kaynaklar ile finanse edilecektir. Bugün için
AB’nin bütçesini olu turan kaynaklar canl hayvanc l ktan al nan
vergiler, gümrük vergileri, Katma De er Vergileri (KDV), ve Gayri
Safi Milli Has la’ya (GSMH) ba l kaynaklard r. AB’nin vergi
politikalar n olu tururken temel olarak kabul etti i Roma
Antla mas ndan ba ms z hareket etmesi dü ünülemez.
AB’ nde tek bir Pazar yarat lmas yönünde büyük çabalar
olmas na ra men yine de vergi kanununda üye ülkeler aras nda tam
bir uyumla t r lman n yap ld
söylenemez. AB’nde vergi
politikas n n koordinasyonunun sa lanmas yönünde at lan ad mlar
çok yava yürütülmektedir. Bunun en büyük nedeni ise AB üyesi
ülkelerin ekonomilerindeki kompleks yap ve Roma Antla mas nda
yer alan vergi yükümlülükleri ile ilgili düzenlemelerin de i ime pek
aç k olmamas d r.
Roma Antla mas n n 90. maddesinde yer alan hükme göre,
vergide ayr mc l k yap lmas engellenmektedir. Üye ülkelerde
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uygulanacak vergi yap s ndaki ayr mc l klar do al olarak ulusal
mallar n di er üye ülkelerden sat n al nacak mallara kar bir avantaj
üstünlü üne sahip olmas na neden olacakt r. Ayr ca Roma
antla mas n n 93. maddesinde AB üyesi ülkelerin vergi yap lar n n
uyumla t r lmas n n gereklili i üzerinde durulmaktad r. Bu yönde
Katma De er Vergisi (KDV) AB üyesi ülkeler aras nda
uyumla t r lmas büyük oranda ba ar lan vergidir. KDV’nin üye
ülkeler aras ndaki uyumla t r lmas büyük oranda 1977 y l nda
tamamlanm t r. KDV’nin tüm AB üyesi ülkelerde tam anlam yla
uyumla t r lmas ,1992 y l nda tamamlanm t r.
AB konseyi, AB’nde vergi ayr mc l n n ne ekilde
olu abilece ini belirgin olarak ortaya koymu tur. AB konseyi AB
Adalet Divan na vergideki ayr mc l n önlenmesi amac yla tam yetki
vermi tir. Özellikle AB’nde uygulanan KDV’nde ki ayr mc l n
önlenmesi için etkin kanunlar mevcuttur.
Dolays z vergi alan nda yap lan çal malar, eme in, yerle me
hakk n n ve servis sunma haklar n n herhangi bir ayr mc l a maruz
kalmamalar amac yla titizlilikle yürütülmektedir. Özellikle AB’ndeki
yarg sisteminin dolays z vergide herhangi bir ayr mc l a müsaade
etmeyecek yap da olmas na büyük özen gösterilmektedir.
2. AVRUPA B RL B ’ DEK
BUGÜ KÜ DURUMU

VERG

S STEM

2.1. Dolayl3 Vergiler
1997 y l verilerine göre toplanan dolayl vergilerin miktar 1
trilyon EURO olarak gerçekle mi tir. (Bu oran AB GSMH’ s n n
yakla k % 13.8’ine e ittir) Her y l için AB dolayl vergilerdeki bu
oran sabit tutmaya çal maktad r. AB’nde dolayl vergiler alan nda
uyumla t rmaya yönelik çal malar ilk olarak sermaye vergisi alan nda
olmu tur. Burada ana amaç üye ülkelerdeki irketlerin artan
sermayelerine uygulanan dolayl vergi oranlar n n uyumla t r lmas
idi.
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1986 y l ndan beri yap lan ticari i lemlerden sermaye
vergisinin al n p al nmamas tamamen üye ülkelerin insiyatifine
b rak lm t r. E er herhangi bir üye ülke ticari i lemlerde sermaye
vergisini uygulamaya karar verse bile bu oran %1’i geçmeyecek
ekilde olmal d r. Girket birle meleri ve yan tarifeleri gibi ticari
i lemler otomatik olarak sermaye vergisinin d ndad r. Özellikle
irket kay tlar ndan herhangi bir verginin al nmas yasaklanm
durumdad r. Bu gün için AB’nde dolayl vergi alan nda özellikle
KDV’nde ve özel tüketim vergisinde uyumla t rma alan nda büyük
çal malar vard r.
2.1.1. Katma De9er Vergisi
Katma De er Vergisi Avrupa Ekonomik Toplulu u’nda ilk
olarak 1970 y l nda yürürlü e girmi tir. KDV’nin uygulanmaya
konmas ndaki temel neden ithalat ve ihracatla ya anan
olumsuzluklar n ortadan kald r lmas d r. Katma De er Vergisinin
di er bir özelli i hem üretim hem de ürünün da t m s ras nda
uygulanabilir olmas d r. Katma De er Vergisi di er vergi çe itlerinin
yaratm oldu u olumsuz yöndeki etkileri nötr hale getirmesi
yönünden de çok önemlidir. AB vergi yasalar gere ince KDV her üye
ülkede yap lan ayn türdeki ticari i lemler için ayn oranlarda
uygulanmaktad r.
Üye ülkeler aras nda uygulanan KDV oranlar n n
uyumla t r lmas AB’nde mallar n serbest dola m n n tam olarak
sa lanmas aç s ndan çok önemlidir. Bu yönde yap lan bir
uyumla t rma sonucunda herhangi bir üye ülkeden al veri yapan
tüketiciler
kendi
ülkelerine
döndükleri
zaman
tekrar
vergilendirilmeleri söz konusu olmayacakt r. Fakat burada AB’nde
üye ülkeler aras nda KDV oranlar n n Uyumla t r lma a amas nda
baz istisnalar söz
konusudur.
Tüm bu geli melere ra men AB’nde KDV sisteminde tam
anlam yla genel bir uyum sa lamak istenmesine ra men yine de her
üye ülkenin farkl hukuk yap s nda olmas ndan dolay bu alanda
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zorluklar devam etmektedir. AB kanunlar na göre tüm AB üyesi
ülkelerde ikinci el ürünlere, sanat ürünlerine, antikalara ve koleksiyon
ürünlerine ayn oranda KDV uygulanmaktad r. Ayn durum yat r m
amac yla sat n al nan alt n için de geçerlidir.
2.1.2. Özel Tüketim Vergisi
Tüketim vergisi konusundaki genel düzenleme 1993 y l nda
gerçekle mi tir.
Tüketim
vergisi
ürünün
üç a amas nda
uygulanmaktad r. Bunlar; i lenmi tütün, alkollü içecekler, ve madeni
ya lar. Üye ülkeler söz konusu ürünler ile ta ma araç kay tlar na veya
seyrüsefer alan nda istedikleri gibi vergi uygulayabilmektedirler.
2.2. Dolays3z Vergiler
Dolays z vergilerin toplam de eri 1997 y l verilerine göre 1
milyar EURO olmu tur. AB’nde dolays z vergilerin üye ülkeler
aras nda uyumla t r lmas
amac yla herhangi bir çal ma
yap lmam t r. AB’nde dolays z vergi alan nda uyumla t rma
yap lmad ndan dolay meydana gelen çifte vergileme ve s n r ötesi
ticarette ya anan olumsuzluklar alan nda ciddi bir tepki ortaya
konmam t r. AB Komisyonu 1995 y l nda yerle ik olanlar ve
olmayanlar n sorumlu olmalar gereken gelir vergisi konusundaki
farklar n neler olaca n ortaya koymu tur.
Kurum vergisinin rekabete etkisinin neler olaca yönündeki
çal ma 1962 y l nda yap lm t r. Yap lan çal mada rekabet ortam nda
ya anacak olumsuzluklar n en alt seviyede olmas n sa layacak vergi
oranlar n n belirlenmesi üzerinde durulmu tur.
1975 y l nda AB’nde kurum vergi sisteminin uyumla t r lmas
yönünde yap lan çal malar ba ar s zl kla sonuçlanm t r. AB üyesi
ülkeler ekonomik entegrasyonun en ba ar l
bir
ekilde
gerçekle tirilebilmesi için vergi toplamada birlikteli in yarat lmas n n
kaç n lmaz bir gerekçe oldu unu ortaya koymu lard r.
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AB’nde tek pazar n yarat lmas (özellikle Euro’nun faaliyete
girmesi ile) nihai hedef oldu undan Birlik üyesi birden fazla ülkede
faaliyet gösteren firmalar n vergilendirilmesinde büyük karma alar n
ortaya ç kaca bilinen bir gerçektir. 1990 y l nda AB Konseyi iki
önemli kararla bu duruma çözüm getirmeye çal m t r. Bu yönde
al nan kararlar a a daki gibidir:
• Girketlerin üzerindeki vergi yükünün hafifletilerek say
olarak irketlerin art n sa lamak,
• Farkl Birlik üyesi ülkede faaliyet gösteren irketlerin çifte
vergilendirilmesinin kesin olarak önlenmesi amac yla gerekli
tedbirlerin acilen yürürlü e konulmas .
Ayr ca AB üyesi ülkeler kendi aralar nda yapm olduklar
anla ma ile (90/436/EEC) farkl üye ülkelerde faaliyet gösteren
irketlerin çifte vergilenmeye maruz kalmalar n önlemek için ortak
hareket etmi lerdir.
Üye ülkelerde uygulanmakta olan veri yap lar ndaki farkl l klar
Birlik
içindeki
rekabetin
etkinli ini
olumsuz
yönde
etkileyebilmektedir. AB Komisyonu 1990 y l nda Hollanda Finans
Bakan n n ba kanl nda bir komite olu turarak üye ülkelerdeki
mevcut vergi farkl l klar n n Birlik içerisindeki rekabeti ve yat r m
olas l klar n ne ekilde etkiledi ini incelemesini istemi lerdir. Ayr ca
AB Komisyonu, komiteden üye ülkeler aras ndaki vergi
farkl l klar ndan dolay meydana gelen sorunlar n en acil ekilde
ortadan kald rmak amac yla vergide üç alanda uyum çal malar n
yo unla t rm t r. Bunlar; vergi oranlar , vergi dilimleri, ve vergi
toplama yönetimi. Komitenin tüm hedefi kurum vergi sisteminin tüm
üye ülkeler aras nda tam anlam yla uyumla t r lmas n sa lamakt r.
Böylece kurumlar n çifte vergilendirmeden muaf tutulmalar
sa lanabilecek ve sonuç itibariyle kurumlar n çifte vergilendirmeden
dolay fiyat belirlemede ya ad klar olumsuzluklar da ortadan kalkm
olacakt r.
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SO UÇ
AB’nin vergi sisteminde t pk AB’nin birle me sürecinde
ya anan di er konulardaki entegrasyon sürecinin bir benzerini
ya amaktad r. AB üyesi ülkelerinin vergi konusunda yapmay
hedefledikleri entegrasyonu en ba ar l ekilde gerçekle tirmek için
bir bütün halinde hareket etmeleri kaç n lmaz bir ihtiyaçt r. AB’nin
vergi alan nda yapaca reformlar n en iyi ba ar y gösterebilmesi için
sosyal reformlar n da birlikte ya anmas gerekmektedir.
AB’de vergi alan ndaki entegrasyonu en iyi ekilde yap lmas
amac yla a a daki çal malar gerçekle tirilmi tir:
• Üye ülkelerin direkt vergiler konusunda sürekli olarak veri
al veri inde bulunmalar n sa lamak,
• Tüketicilerin ve i letmelerin di er bir üye ülkedeki haklar
konusunda tam anlam yla bilgilendirilmelerini sa lamak,
• Ulusal vergi sistemlerinin AB’nin genel hedeflerinin
gerçekle tirecek bir ekilde yap lanmas n sa lamak ve böylece
ekonomik ve parasal birli in bir realite olmas na alt yap
haz rlayabilmek,
• AB’de ki endüstri yap s n n uluslararas rekabete tam olarak
uyumunun sa lanmas .
• AB’nin yeni üyelerle geni lemesini sa lamak,
• AB’nin vergi toplama sistemindeki olumsuzluklar n ve
özellikle vergi kaçakç l n önleyici tedbirlerin al nmas .
Dolayl vergiler alan nda yüksek oranda bir vergi
uyumla t r lmas gereklilik arz etmektedir. Sözle me böyle bir
uyumla t rmay temin etmektedir (Madde 93), çünkü dolayl vergiler
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ortak pazar dahilinde mallar n serbest dola m ve hizmetlerin serbest
arz na h zl bir ekilde engeller getirebilecek türdedirler. Ayr ca
rekabette de bozulmaya neden olabilirler.bu nedenle bu alanda bugüne
kadar pek çok düzenleme ve yönetmelikler getirilmi tir. Komisyonun
hukuki stratejisi genel olarak KDV’ye dayanmakla birlikte çevre ve
enerji vergilerini de kapsamaktad r.
Ki isel gelir üzerinden al nan vergilerinde ele al nmas
gerekmesine ra men bu konuda hakim olan görü , bu tür vergilerde
düzenlemelere gitmenin üye ülkeler aras nda AB çap nda imdikinden
daha ileri bir entegrasyonun sa lanmas n n zamana b rak lmas
görü üdür. Ancak üye ülkeler her zaman için birlik sözle mesinin
temel hükümleri olan ay r mc l k yapmama ve i çilerin birlik
dahilinde serbest dola m na mani olacak düzenlemelerde bulunmama
kurallar na uyacaklard r. Ayr ca s n r ötesi vergi ayr t r lmas ve ortak
pazar n dört temel özgürlü ünün uygulamas n n önündeki engellerin
kald r lmas için bu vergilerde düzenlemelere gidilmesi ilerisi için
gerekli gibi görünmektedir.
Hareket
halindeki
vergi
konular n n
do rudan
vergilendirilmesinde ise gerekli olan e güdüm yap lan çe itli
düzenlemelerle sa lanm t r. Bunlar: tasarruflardan sa lanan
gelirlerde bilgi al veri i;
kurumlar vergisi alan nda pek çok
yönetmelikle (Birlik sözle mesinin 94. maddesi uyar nca haz rlanan)
sa lanan e güdüm; ticaret vergilerinde getirilen hareket kurallar ;
patent ve faiz gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili getirilen
yönetmelikle yap lan önerilerdir. Ve ayr ca bunlar n yan nda ileride
daha büyük düzenlemelere gitmek de gereklidir. Sözle me (94.
maddesinde) ele al nmas gereken do rudan vergileme kurallar n n
çerçevesini “Ortak Pazar’ n kurulmas na yada i leyi ine do rudan etki
eden” hükmüyle belirlemi tir. Komisyon, üye ülkelerin özerkliklerine
sayg l bir ekilde, ortak pazar dahilindeki do rudan vergi engelleri ile
ilgili, özelliklede kurumlar vergisi alan nda olanlar, neler
yap labilece ini incelemektedir. Gu kesindir ki kurumlar vergisi
alan nda yap lacak düzenlemeler çifte vergilendirme veya kas ts z
vergilendirmeme gibi yukar da sayd m z vergi engellerini de ortadan
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kald racakt r. Bir tarafta ortak pazar n i leyi ini tehdit eden vergi
ayr t rmalar n , di er tarafta da vergi rekabetinin olumlu etkilerini
göz önüne alan bir çözümleme yap lmal d r. Bu alanda vergilendirme
düzeyi, özerklik ilkesine göre, üye ülkelerin tercihlerine b rak lm t r.
Son birkaç y ll k AB düzeyinde vergi e güdümüne
uygulamada bak ld nda belirgin bir iyile menin sa land
görülebilir. Ancak ortak pazar n tamamlanmas için verilen hedef
tarihin üzerinden sekiz y l geçmesine ra men hala birli in temel
hedeflerine ayk r pek çok vergi engeli mevcuttur.
Komisyonun görü ü, en az ndan temel vergi konular nda
oylama kural olarak nitelikli ço unluk kural na geçilmesinin zorunlu
oldu udur. Ancak yasal yap da bir düzenlemeye gidilmedi inden
imdilik oybirli i kural geçerlili ini koruyacakt r. Geni lemenin de
etkisi göz önünde bulunduruldu unda, yasa tasar lar nda oybirli i
kural na ula man n zorlu u nedeniyle birlik vergi alan nda
düzenlemede bulunurken baz alternatif
giri im yollar da
geli tirmelidir.
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23.05.2001
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http://www.bmf.gv.at
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Tax in Denmark; An Introduction to The Tax System – For ew
Citizens, Central Customs and Tax Administration, Ekim 2001,
http://www.skat.dk
Horwath Uluslararas Vergi Dan manl Sitesi, Taxation in
Germany, http://www.horwath.de/htmlpage/taxation/index.htm
Italian Taxation System: A Primer For Foreigners,
http://www.scaonline.it/html/primer_uk.html
Italy Taxes Finance and Economy For Investors- The
WorldWide- Tax, http://worldwide-tax.com/italy/itaecono.htm
Shelton, Ned , Danish Taxation 2002, 7 Ekim 2002,
http://www.sheltons_tax.dk
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