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ÖZET
Vergi aflar geli mi ve geli mekte olan ülkelerde yayg n
olarak kullan lmaktad r. K sa dönemde vergi gelir tahsilâtlar n
art rma ve vergi idaresinin ve yarg n n yükünü hafifletme gibi önemli
olumlu etkileri vard r. Uzun dönemde ise, vergi aflar n n vergisel
uyumu azaltt
savunulmaktad r. Ancak aftan sonra güçlendirilmi
vergi uygulamas na geçilmesi durumunda vergi uyumundaki azal n
önlenebilece i yönünde bulgular da vard r. Türkiye’de hem mali hem
de politik nedenlerle vergi aflar na s kça ba vurulmu tur. 2003 tarihli
Vergi Bar Kanunu en sonuncusudur. Vergi Bar uygulamas farkl
ölçütler ile vergi tahsilât aç s ndan ba ar l bulunmas na ra men vergi
aflar na yönelik temel ele tiriler söz konusu af için de geçerlidir.
Anahtar Kelimeler: Vergi aff , gönüllü vergi uyumu, Vergi
Bar Kanunu
ABSTRACT
Tax amnesties have been used in many countries in both the
developed and developing world. It has been argued that tax amnesties
are likely to increase tax revenue in the short run and to reduce the
administrative costs and tax related burden on the courts. In the long
run, however, it has been claimed that post-amnesty compliance
would be lowered. On the other hand, there have been some empirical
findings that suggest any decrease in the voluntary tax compliance
would be prevented if increased tax enforcement policy implemented
during post-amnesty period. Tax amnesties have been employed in
Turkey quite frequently due to both fiscal and political reasons. The
Tax Reconciliation Act of 2003 has been found successful with
respect to tax revenue it created using different measures of success.
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Nevertheless, the basic arguments against tax amnesties still remain
valid for this act.
Key Words: Tax amnesty, voluntary tax compliance, Tax
Reconciliation Act
GR
Vergi aflar n , gönüllü uyumda çe itli nedenlerle zafiyet
gösteren mükelleflere bir ça r olarak de erlendirmek mümkündür.
Mükelleflere ödemedikleri vergi borçlar n , bu borçlarla ilgili parasal
veya cezai kovu turmalardan tamamen veya k smen kurtulma vaadi
ile ödemeleri ça r s yap lmaktad r. Birçok durumda k sa dönemde
vergi gelirlerinde bir art yaratt
için ve bazen de yönetsel
zorunluluklar ve politik nedenlerle s kça aflara ba vurulmaktad r.
Özellikle aff n s k kullan ld
geli mekte olan ülkelerde aflar
ço unlukla kapsaml bir vergi reformu ile birlikte getirilmemekte; bu
yüzden de k sa dönemde gelir art
sa lansa da uzun dönemde
olumsuz etkileri daha bask n ç kmaktad r.
Vergi hukukundaki af kavram , ceza hukuku kapsam nda olan
af kavram ndan teorik çerçeve ve temel ilkeler aç s ndan daha belirsiz
durumdad r. Buna ra men, af mekanizmas na vergi uygulamalar nda
daha s k ba vurulmaktad r.1 Aflar sadece geli mekte olan ülkelerde
de il geli mi ülkelerde de geni yer bulan bir mekanizma olarak
kar m za ç kmaktad r. Örne in, OECD ülkelerinden Avusturya,
Avusturalya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, 5rlanda, 5talya,
Portekiz ve 5sviçre’de ve Amerika Birle ik Devletlerinde eyalet
düzeyinde (1980’lerden itibaren k rk kadar eyalette) vergi aflar na
ba vurulmu tur. Ancak, Fili, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Hindistan,
Meksika ve Türkiye gibi ülkelerde aflar de i ik nedenlerle
uygulamada daha s k yer bulmakta, bir anlamda aflar n rutin haline
geldi i gözlenmektedir2
1

Recai DÖNMEZ, Teoride ve Uygulamada Vergi Aflar), Anadolu Üniversitesi,
Eski ehir, 1992, s. 3.
2
James ALM, “Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty”,
Internatinal Studies Program, Working Paper 98-6, Georgia State University
Andrew School of Policy Studies, 1998, SSRN: http://ssrn.com/abstract=471321
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Vergi (ve sigorta prim) aflar Türkiye’de de s kça ba vurulan
bir mekanizma olagelmi tir. 1960 y l ndan bu yana neredeyse her y l
ba vurulan (vergi ve sigorta prim) aflar n n son örne ini 4811 say l
Vergi Bar
Kanunu olu turmaktad r. Ancak söz konusu yasal
düzenlemeyi farkl k lan özellikler de vard r. Bunlardan ilki, yasan n
zamanlamas ile ilgilidir. Yasa, mali ve reel sektörlerde y k c etkiye
neden olan 1999 ve 2001 krizlerinin ard ndan ç km t r. Dolay s yla
normal artlarda gönüllü uyum oran yüksek mükelleflerin ekonomik
nedenlerle
vergisel
yükümlülüklerini
yerine
getirmemi
olabileceklerinden hareketle daha savunulabilir görünmektedir. Bu
vergi aff n farkl k lan di er bir özellik ise tahsilâtta tahminlerin
üzerinde bir ba ar elde edilmesidir. Öyleyse, bu yasan n af ve vergi
uyumu ili kisine dair yap lan tart malara istisna olu turup
olu turmayaca n n tart lmas önemlidir.
Bu çal man n ikinci bölümünde vergi aflar n n önce teorik ve
nitel bir de erlendirilmesi yap lacak; ikinci bölümünde ise Türkiye
özelinde vergi aflar tart lacakt r. Üçüncü bölümde, Vergi Bar
Kanunu daha yak ndan irdelenecek; bu kanundan kaynaklanan tahsilat
kalemleri ve aff n mükellefler üzerindeki olas etkileri tart lacakt r.
Dördüncü ve son bölümde ise sonuç sadedinde bir de erlendirme ile
çal ma noktalanacakt r.
I. VERG
AFLARI: TEOR K
DE%ERLEND RME

VE

N TEL

BR

Vergi aflar n n birçok ülkede uygulanmas aflar ‘kaç n lmaz’
k lan mali, ekonomik, politik ve sosyal nedenlerin varl n n
göstergesidir. Vergi aflar ndan faydalanan mükelleflerin özellikleri ise
af döngüsünü ortaya ç karmak aç s ndan üzerinde durulmas gereken
önemli bir konudur. Zira vergi aflar ndan faydalanan mükellefleri
di er mükelleflerden ay ran baz özellikler olabilir. Afla aklanmay
al kanl k haline getiren ve vergisel yükümlülüklerini af beklentisi
içinde yerine getirmeyen bir mükellef tipinin varl halinde neredeyse
[Eri im: 1 Ekim 2005]; WORLD BANK, “Amnesties”,
http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/tax/amnesties.html [Eri im: 10 Ekim
2005]; ayr ca baz geli mi ve geli mekte olan ülkelerde eyalet ve federal düzeyde
vergi aff uygulamalar için bkz: DÖNMEZ, age, ss. 67-136.
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rutin hale gelmi af mekanizmas aras nda bir ili ki kurulabilir. E er
bu tip mükellefler toplam içinde önemli bir paya sahipse bu durumun
vergi uygulamalar nda olu turaca zafiyet aç s ndan incelenmesi
gerekmektedir. Öte yandan, vergisel anlamda aftan ‘nemalanan’ bir
mükellef tipinin varl , aff n hedeflerini de tart mal hale
getirmektedir. Aflar n geli mekte olan ülkelerde uygulamada s kça
uygulanmas n n en önemli nedeni (politik gereklilik yan nda) çok
gereksinim duyulan acil gelire kavu makt r. Ancak vergi aff
nedeniyle geçici olarak yükselen vergi tahsilat n n asl nda af beklentisi
yüzünden geciktirilmi ödemelerden kaynakland
tart labilirse af
savunusunda en çok öne ç kan tahsilat art da dayanaktan yoksun
olmaktad r. Zira k sa dönemde olu an tahsilat art bilinçli olarak
geciktirilmi vergi borçlar ndan olu maktad r. Aff n uzun dönemde
vergi gelirlerinde azalmaya yol açmas ve dürüst mükellefleri de ‘af
kollayan’ mükellef tipine dönü türmesi muhtemeldir.
Bu bölümde önce vergi aflar n n türleri ve aflar gerekli k lan
faktörler tart lacakt r. Ard ndan aflardan faydalanan mükelleflerin
ortak özellikleri üzerinde durulacak; ‘aftan faydalanan mükellefleri
di er mükelleflerden ay ran özellikler var m d r?’ sorusuna yan t
aranacakt r. Aflar n k sa ve uzun dönemde olu turaca olas etkiler
ise bu bölümün son ba l n olu turacakt r.
A) AFLARIN TÜRLER5
Aflar kat l m artlar , aff n kapsam , motifi ve süresi
aç lar ndan farkl l klar sergileyebilirler. Herhangi bir nedenle yerine
getirmedikleri vergisel yükümlülükleri bulunmas na ra men durumu
vergi idaresinin bilgisi d nda kalan mükellefler genelde af kapsam na
al nmaktad r. Vergisel yükümlülü ünü yerine getirmedi i bilinen
mükellefler ise bazen affa kat lamamaktad rlar. Vergi aflar kapsam
aç s ndan farkl la abilmektedir. Tüm vergi türleri yerine sadece gelir
vergisi, kurumlar vergisi veya ülke d nda tutulan sermaye af
kapsam na al nabilmektedir. Dolay s yla k smi ve genel vergi
aflar ndan bahsetmek mümkündür3. Vergi aff içerik itibariyle vergi
3

Richard BIRD, “Administrative Dimensions of Tax Reform”, International Tax
Program Paper 0302, 2003, s. 21, http://www.rotman.utoronto.ca/iib/ITP0302.pdf
[Eri im: 10 Ekim 2005].

44

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII ,S.1, 2006)

ve vergiye ba l alacaklar n (faiz ve cezalar) bir k sm ndan ve
inceleme ve kovu turmadan vazgeçmektir. Ancak amaca göre aff n
kapsam na giren alacaklar n hesap yöntemi de i mektedir. Özellikle
uygulanan borca ili kin faiz oranlar dü ürülebilmekte veya faiz
alaca ndan tamamen vazgeçilmektedir. Aff n süresi de farkl
tutulabilmektedir. Genelde af bir süreye ba l olarak ç kar lsa da
bazen vergi sistemleri içinde kesintisiz af mekanizmas n
bar nd rmaktad r. Örne in, ABD vergi sisteminde 1919 ile 1952
aras nda gelir vergisi için kesintisiz af mekanizmas yürürlükte
olmu tur.4
B) VERG5 AFFININ FAYDA VE MAL5YET ANAL5Z5
Aff n faydalar ve maliyetleri a a daki ekilde s ralanabilir5:
1) Aff n faydalar :
• Vergi gelirlerinde ani yükseli ;
• Yönetim maliyetlerinde ve yarg yükünde azalma;
• Af sonras güçlendirilmi vergi uygulamalar ile gönüllü
vergi uyumunda olas art ;
• Güçlendirilmi vergi uygulamalar , makul ceza sistemi,
daha iyi bir vergi idaresini içeren kapsaml bir vergi reformunun
parças oldu u takdirde yeni sisteme geçi te yumu akl k sa lama.
2) Vergi aff n n maliyetleri:
• Vergi gelirlerinde sadece k sa dönemde küçük (ve abart l )
art , uzun dönemde ise azalma;
• Vergi sonras gönüllü uyumda olu turaca azalma. Bu
olas azalma yeni af beklentisi, aff n dürüst mükelleflerde yaratt
adaletsizlik duygusu ve aff n idarenin vergi uygulamalar nda zafiyeti
oldu u alg s na yol açmas gibi etmenlerin sonucudur.
• Vergi aflar n n sak ncalar ndan bir di eri ise vergi kaç rma
eyleminin ta d ‘suç’ vurgusunda olu turaca gev emedir.6
4

ALM, agm, ss. 2-3;
ALM, agm, s. 4.
6
Martin KELLNER, “Tax Amnesty 2004/2005- an Appropriate Revenue Tool?”,
German Law Journal, v. 5, no 4, 2004, p. 346.
5
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Burada maddeler halinde özetlenen noktalar hem bu bölümün
izleyen alt ba l klar nda hem de dördüncü bölümde “vergi bar ”
uygulama sonuçlar de erlendirilirken ayr nt l olarak tart lacakt r.
C) AFLARDAN FAYDALANAN VERG5
MÜKELLEFLER5N5N ÖZELL5KLER5
‘Vergi aflar ndan faydalananlar n tamam farkl nedenlerle ve
de i en ölçülerde vergisel uyumda sorunlu bireylerdir’ önermesi çok
abart l olmayacakt r. Bu nedenle vergi aff ndan faydalananlar n
analizini yaparken vergi kaç ran mükellef davran lar n n
incelenmesinden ba lamak yol gösterici olacakt r. Vergi kaç ran
mükelleflerin amac (alg lanan) yakalanma olas l , cezan n
büyüklü ü ve riske kar tutumlar na ba l olarak beklenen faydalar n
maksimize etmektir. Ödenmemi vergi nedeniyle net gelirlerinin
artmas n temin etmeye çal an vergi mükellefleri yakaland klar
zaman ise vergi yükümlülükleri yan nda bir de ceza ödeme riskini
üstlenmektedirler.7
Vergi aflar ile birlikte genelde mükellefler bu faktörleri
yeniden gözden geçirmeleri için ikna edilmeye çal lmaktad r.
Denetim geçirme olas l n n artt , cezalar n kat bir ekilde
uygulanaca
ve kamuoyunun vergi kaç ranlara bak n n daha
olumsuz olaca propagandas yap lmaktad r. Denetim olas l n n
artt
inanc yükümlülüklerinin bir k sm n yerine getirmeyenler
üzerinde olumlu etki yapabilir. Fakat gelirlerinin tamam n beyan
etmeyenler ve vergi mükellefi bile olmayan bireyler üzerinde af
sonras propaganda ayn etkiyi göstermeyebilir. Zira bu mükellefler
için vergi kaç rma ile elde edilen marjinal fayda marjinal maliyetten
çok yüksek olabilir. Dolay s yla güçlendirilmi vergi uygulamas
nedeniyle artan marjinal maliyete ra men marjinal fayda hala yüksek
olabilir.8 Ampirik olarak da vergi borcu çok yüksek olan mükelleflerle

7

Ronald C. FISHER, John H. GODDEERIS and James C. YOUNG, “Participation
in Tax Amnesties: The Individual Income Tax”, National Tax Journal, v. 42, no 1,
1989, p. 16.
8
FISHER vd., agm, s. 16.
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vergi borcu çok az olan vergi mükelleflerinin aflara daha az kat l m
gösterdikleri saptanm t r9.
Vergi aff na kat lanlar n özelliklerini tespit için statik, bir
dönem vergi aff modeli yeterli olamaz. Çünkü vergi aff ndan
yararlanabilecek potansiyel vergi mükellefi tipik bir vergi
mükellefinden farkl d r. O geçmi te vergi kaç rm , gelecekte vergi
kaç rmay dü ünebilen ve bu yüzden de aftan faydalan p
faydalanmama karar n al rken gelecekteki vergi kaç rma karar
üzerindeki muhtemel etkisini de hesaba katan bir mükelleftir. Bu
hesab n de i kenleri daha aç k de erlendirilecek olursa affa kat l m n
muhtemel sonuçlar u ekilde s ralanabilir10:
i) Ödenmemi vergi borcu tespitini parasal, cezai veya sosyal
bask eklinde cezalar izlemektedir. Cezalar n aff ile vergi aff na
kat l m te vik edilmeye çal lmaktad r. Ancak, cezalar vergi borcu
zaman nda ödenerek zaten hiç do mayabilirdi. Bu yüzden, daha önce
vergi kaç rmay optimum bulan ve bu yüzden vergi kaç ran vergi
mükellefine vergi aff n n sundu u ey yeterli de ildir. Cezan n
affedilmesi sadece yakalanma olas l n n art k yüksek oldu unu
dü ünen mükellef için bir anlam ifade eder. Benzer ekilde, geçmi te
vergi kaç rmadan dolay pi man olan ve art k vergi kaç rmamaya
karar veren mükellef için de cezadan kurtulmak önemli olabilir.
ii) Suçluluk duygusundan kurtulmak özellikle vergi
kaç rd ktan sonra bekledi inden daha çok suçluluk duygusu ta r hale
gelen mükellef için önemli olabilir. Yani, vergi kaç rma karar alm ,
vergi kaç rm ard ndan da pi man olmu birey af mekanizmas ile
suçluluk duygusundan kurtulmak için f rsat bulmu olabilir
iii) Mükellef aftan sonra, geçmi vergi kaç rma eylemlerinin
ortaya ç kma olas l n veya gelecekte vergi kaç rma eylemlerinin
tespit edilmesi olas l n yüksek görebilir. Aftan faydalanmak
amac yla geçmi te örne in gelir vergisi beyan n tam vermedi ini
aç klayan bireyin gelecekte ayn türden bir eylem içine girmesi daha
zor olacakt r. Fakat tam da bu nedenle gelecekte de vergi kaç rmay
9

Carla MARCHESE and Fabio PRIVILEGGI, “Who participates in tax amnesties?
Self-selection of risk-averse taxpayers”, s. 24,
http://econpapers.repec.org/paper/ucaucapdv/ (1 Eylül 2005)
10
Bu konuda ayr ca bkz: DÖNMEZ, age, s. 64.
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planlayan birey aftan faydalanma yoluna gitmeyecektir. Benzer
ekilde vergi aff n n kapsam na giren borçlar yan nda bireyin kapsam
d
kalan yükümlülükleri de olabilir. Mükellef vergi aff ndan
faydalanmak için ba vurmas
halinde kapsam d
kalan
yükümlülüklerinin de ortaya ç kaca
endi esiyle vergi aff n n
getirisini yeterli bulmayabilir. 11
K saca, vergi aflar ndan faydalanan vergi mükellefleri de,
vergisel uyumsuzlu u oldu u halde kat lmayan mükellefler de
yükümlülüklerini yerine getirmedikleri dönemde yapt klar faydamaliyet analizini af ile birlikte yeniden gözden geçirmektedirler.
Yukar da bahsedilen yakalanma olas l n n af ile birlikte artt ve
yakalan ld nda ise cezan n daha keskin uygulanaca alg lar affa
kat l m etkiler. Bu faktörlerin yan nda, ya , e itim ve medeni hal12
gibi daha öznel özellikler de affa kat l m karar nda belirleyici olabilir.
Buna göre, vergi aflar ndan faydalanan mükellefler aras nda k rkl
ya lar nda olanlar, evliler ve lisans e itimi (mezun olmasalar bile)
alanlar n a rl kl olduklar tespit edilmi tir.
D) AFLARIN MÜKELLEF DAVRANIFI ÜZER5NDEK5
ETK5LER5
Aflar n vergi mükelleflerinin vergiye bak n etkilemesi
muhtemeldir. Dürüst vergi mükellefleri aç s ndan vergi aflar vergi
kaç ranlara sistemin tan d
bir ayr cal k olarak görülebilir. Öte
yandan vergi aflar n n bir defaya mahsus olmad
ve yeni aflar n
kaç n lmaz oldu u dü üncesinin mükellefler nezdinde yayg nla mas
vergi aflar n n uzun dönemde olu turaca olumsuz etkinin bir di er
nedenidir.
Vergi aff üzerine yap lan tart malarda üzerinde durulan ana
konulardan biri vergi aff n n zaman içerisinde vergi mükelleflerinin
gönüllü vergisel uyumuna ne tür bir etkide bulunaca d r. Elbette
vergi aff ndan faydalanma nedeniyle vergi gelirlerinde k sa dönemde
bir art gözlemlenir. Fakat acaba vergisel uyum aç s ndan uzun
11

FISHER vd., agm, s. 16.
Christina M. RITSEMA, “Economic and Behavioral Determinants of Tax
Compliance: Evidence from the 1997 Arkansas Tax Penalty Amnesty Program”, the
2003 IRS Research Program, June 2003, s. 4,
www.economia.unitus.it/mare/IRSArkansasamnesty.pdf [Eri im: 2 Eylül 2005].

12
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dönemde ne tür bir de i me gerçekle ir sorusuna verilen yan t vergi
aff analizinde hayati bir noktad r. Af ve vergisel uyum aras ndaki
ili ki üzerine u teorik çerçeve çizilebilir:13
1) Vergisel uyum aftan sonra azalacakt r
a) Dürüst mükelleflerin aftan olumsuz etkilenmesi olas d r.
Zira af, dürüst olmayan vergi mükelleflerini (birçok durumda) cezas z
aklama mekanizmas olarak görülebilir.
b) Bu hipotezin di er bir gerekçesi ise yeni vergi aff
beklentisidir. Özellikle, geli mekte olan ülkelerde vergi gelirlerinde
bir art n çabucak sa lanmas zorunlulu u ve seçmen davran n
etkilemek için aflara s kça ba vurulmaktad r. Bu grupta yer alan
ülkelerde vergi aff bir kural olmaya ba lam t r. Örne in, otuz be y l
kapsayan bir dönemde Hindistan’da 7, Arjantin’de 21 kez vergi aff na
ba vurulmu tur14. Türkiye’de de af mekanizmas na gerek vergilerde
gerekse sosyal sigorta primlerinde s kça ba vurulmaktad r. Bu yüzden
her af yeni af beklentisi do urmaktad r.
2) Af beklentisi zamanla azalacakt r. Bu affa nadiren
ba vuran ülke mükelleflerin beklentisi için daha do rudur. Türkiye
gibi ülkelerde yap lan aç klamalarla yeni af beklentisinin daha az
olu mas n temin edilebilir. Yeni bir aff n kesinlikle dü ünülmedi i,
aff n bir defal k oldu u aç klamas devletin daha önceki af karnesine
ve o andaki yönetimin inand r c l na ba l olarak beklentinin
azalmas na yol açabilir.
3) Af ile beraber güçlendirilmi vergi uygulamas na önem
verilmesi af sonras gönüllü vergi uyumunda olu mas muhtemel
azalmay önleyebilir. Bir ba ka ifadeyle, af etkin denetimle
desteklendi i takdirde umulan etkiyi gösterebilir. 5zleyen sayfalarda
tart ld gibi, af mekanizmas na ba vurulmadan da güçlendirilmi
vergi uygulamas ile uyumun ayn düzeyde temin edilebilece i
yönünde bulgular vard r.
4) E er aff etkin denetim mekanizmas izlerse mükelleflerin
vergi ödemeyerek ‘bedavac l k’ yapanlar n yakalanaca n
dü ünmeleri vergisel uyumu art rabilir.
13

James ALM, Michael McKEE and William BECK, “Amazing Grace: Tax
Amnesties and Compliance”, National Tax Journal, v. 43, no 1, 1990, pp. 25-26.
14
BIRD, agm, s. 22.
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Yukar daki teorik çerçevenin deneysel analiz metodu ile test
edilmesi sonucunda elde edilen bulgular15 vergi aff ile vergisel uyum
aras nda yak n bir ili ki oldu unu ortaya koymaktad r. Deneysel
analiz, vergisel uyumun vergi aff ndan sonra azald n tespit etmekle
beraber iyi dizayn edilmi bir aff n bu azal önleyebilece ini de
ortaya koymu tur. Bunun için gerekli art, vergi aff ard ndan vergi
denetiminde etkinli in sa lanmas d r. Vergisel uyumun azalmas n n
nedeni ise yeni vergi aff beklentisidir. Yeni vergi aff n n kesinlikle
dü ünülmedi inin aç klanmas
yeni beklentilerin olu mas n
engellemekte tam ba ar sa lamamaktad r. Çünkü af öncesi vergisel
uyum düzeyi yüksek olanlar aftan olumsuz etkilenmemekte, ayn
uyum düzeylerini devam ettirmekte iseler de daha dü ük uyum oran
tutturan mükelleflerin vergisel uyumunda azalma gözlemlenmektedir.
Bu vergi aflar n n baz mükelleflerin vergiye bak n olumsuz
etkileyebilece ini gösteren bir bulgudur. Ancak, uyum düzeyi göreli
olarak daha dü ük olan mükelleflerden ve yeni af beklentilerinden
kaynaklanan e ilimin daha güçlendirilmi vergi uygulamas ile
önlenebilece i tespit edilmi tir. Dolay s yla vergi aff ile birlikte
mükellefin alg lad denetim oran n n artmas ve cezalar n kesin bir
ekilde uygulanaca n n ortaya konmas aff n uyumu art r c etkisini
güçlendirecektir. Bu bulgu, Torgler ve Schaltegger (2005)’de
tekrarlanm t r. Fakat vergi aff ndan sonra güçlendirilmi vergi
uygulamas n n uyumu art rmada etkisi konusunda Alm vd’nin ula t
sonucun aksine Torgler ve Schaltegger (2005) af sonras
güçlendirilmi vergi uygulamas n n gönüllü uyumu art rmada etkisinin
olmad n tespit etmi lerdir. Buna göre, af öncesi vergi
uygulamas n n aftan sonra aynen devam etmesi ile güçlendirilmesi
gönüllü uyum aç s ndan fark yaratmam t r16.
Vergi aff ile mükelleflere daha önce ifa etmedikleri vergisel
yükümlülüklerini belirli bir süre içinde yerine getirme imkan
tan nmaktad r. Burada vergi aflar ndan faydalanan mükelleflerin
özellikleri ile vergi aflar n n ard ndan k sa dönemde vergisel uyumun
art r lmas aras nda bir ili kinin oldu unu varsaymak olas d r. Genelde
15

ALM vd., agm, 23-25.
Benno TORGLER and Christoph A. SCHALTEGGER, “Tax Amnesties and
Political Participation”, Public Finance Review, v. 33, no 3, 2005, s. 427.
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vergi aflar ile yükümlülüklerini yerine getirmemi olan mükellefler
bir ‘beyaz sayfa’ açmaya davet edilmektedir. Bu davet ayn zamanda
vergisel uyumun art r lmas ad na daha s k denetim ve a r cezalarla
desteklenmek istenmektedir. Belki özelde vergi gelirlerini art rma
genelde ise uzun vadede vergisel uyumu art rmada vergi aff ile
birlikte daha s k denetim ile sadece s k denetim politikas aras nda
olu mas muhtemel fark n k yaslanmas gerekmektedir.17
Vergi aflar , daha dü ük maliyetle k sa dönemde vergi
gelirlerini art rma sonucunu do urmaktad r. Bu art n nedenleri i)
vergi mükellefi olmayanlar ile ii) vergi mükellefi olmalar na ra men
yükümlülüklerinden bir k sm n yerine getirmeyenlerin aftan
faydalanmak için kendilerini aç k etmeleri ve iii) tespit edilen
uyumsuzluklar n yarg süreçlerinden kurtulmakla h zl tahsilidir.
Vergi aflar yoluyla vergi idaresi inceleme ve denetleme maliyetine
katlanmadan mükellef olmayanlarla, yükümlülüklerini k smen yada
tamamen yerine getirmeyen mükellefleri tespit edebilmektedir. Vergi
aff olmasa ba ka türlü tespit edilemeyecek olan mükellefler vergi
aflar ndan faydalanma güdüsü ile öne ç kmaktad rlar. Bu yeni tespitler
af sonras dönemde de vergi gelirlerinin art r labilmesi olas l n
yükseltmektedir. Öte yandan vergi aflar ndan faydalanmayan
mükellefler üzerinden vergi gelirleri af ili kisine negatif bir yakla m
geli tirmek mümkündür. Buna göre, dürüst mükellefler gelecek vergi
aflar ndan faydalanma dü üncesiyle yükümlülüklerini yerine getirmek
yerine bekleyebilirler. Çünkü mükelleflerden baz lar , af mekanizmas
ile vergi kaç rman n boyutlar üzerinde yeni bilgiler elde edecekler ve
vergi kaç rd klar zaman yakalanma olas l klar n n ne oldu u
yönündeki tahminlerini gerçekçi olarak gözden geçirme imkan elde
edecekler ve ard ndan (daha donan ml olarak) vergi kaç rma yoluna
gidebileceklerdir.18
II. TÜRK YE’DE VERG AFLARI
Devletin en önemli gelir araçlar ndan olan vergilerin,
vergileme ilkeleri19 çerçevesinde toplanmas ile etkin ve (göreli
17

FISHER vd., agm, s. 15.
FISHER vd., agm, ss. 15, 16.
19
Vergileme ilkeleri için örne in bkz: Metin ERDEM, Do an FENYÜZ ve 5smail
Tatl o lu, Kamu Maliyesi, Bursa: Ekin Yay nevi, 5kinci Bask , 1998, ss. 106-122;
18
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olarak) adil bir finansman arac olarak kullan labilece i ve
ekonominin genel dengesini bozmadan devletin harcamalar n finanse
edebilece i tart labilir. Türkiye’de vergi sistemi ve uygulamas nda
ise vergileme ilkelerine ayk r l k yüksektir. 5stisna ve muafiyetlerin
çoklu u, dolayl vergilerin toplam vergi gelirleri içinde yüzde
yetmi lerin üzerinde seyretti i ve kamuoyunun idarenin etkinli inden
ve bürokrat ve politikac lar n kirlili inden muzdarip oldu u yayg n
kabul gören konulardan birkaç tanesidir.
Vergi sisteminde bulunan eksikliklere ve uygulamadaki
s k nt lara aflar bazen katk sa lamakta iken bazen de bu eksiklik ve
s k nt lar n azalt lmas nda araç olmaktad r. Örne in, vergi idaresindeki
etkinlik sorunu nedeniyle vergi uygulamas nda gösterilen zafiyet
mükelleflerin uyumunu azaltmakta, dü en vergi gelirlerini art rmak ve
biriken adli ve idari dosyalar temizlemek için ise af can simidi olarak
görülebilmektedir. 20 Öte yandan, adaletsiz vergi sisteminin bunaltt
‘dürüst’ mükellef yerine, vergi aflar dürüst olmayan mükelleflerin
i ine yaramaktad r. Bu da vergisel uyumu azaltmaktad r.
Türk hukukunda vergi aff n n ilk uygulamas 1906 y l nda
ç kar lan bir “iradei seniye” ile yol vergisi yükümlülü ünden dolay
uygulanan cezalar n aff ile ilgilidir.21 Türkiye’de son k rk y ll k
geçmi incelendi inde, gerekti inde ve nadiren ba vurulan bir araç
olmaktan öte vergi aflar n n bir al kanl k haline geldi i
görülmektedir. 1960-2003 y llar aras nda Türkiye’de neredeyse her
y la bir af dü ecek ekilde vergi ve sigorta prim aff ç kart lm t r.
Ülkemiz bu af gelene iyle mükelleflerin sürekli af beklentisinde
oldu u bir ülke haline gelmi tir (Bak n z: Tablo 1). 1960 y l ndan
günümüze, be i stok ve matrah art r m hükümlerini de içeren 20 vergi
aff kanunu ve on bir adet sosyal sigorta prim aff ç kar lm t r.

Abdurrahman AKDO[AN, Kamu Maliyesi, Ankara: Gazi Kitabevi, Onuncu Bask ,
2005, ss. 184-199; Orhan FENER, Teori ve Uygulamada Kamu Ekonomisi, Beta, 7.
Bask , ss. 203-222.
20
Örne in, 2431 ve 2571 say l kanunlar n ard ndan yarg organlar ndan yakla k 90
bin, takdir komisyonlar ndan da yakla k 935 bin dosya çekilmi tir (DÖNMEZ, age,
s. 193).
21
Bu uygulama ve ilki 1921 y l nda olmak üzere yedi adet di er uygulama için ve
1960 sonras af uygulamalar ile k yas için bkz: DÖNMEZ, age, ss. 141-145.
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Tablo 1: Türkiye’de Vergi ve Sosyal Sigorta Prim Aflar? (1960-2003)
Af Türü
ktidar Partisi

Y?llar

Kanun No

1960

113-134

X

1961

281

X

MBK

1963

218-252-325

X

CHP, CKMP, YTP, Ba

1965
1966

691
780

X

1968

991

X

1969

1186

X

1972

1479

1973

1655

1974

1803

1975

1912

X

1976

2012

X

1977

2098/2108

X

1978

2147-2167

X

1979

2229

1981

2431-2546/2422

1982

2571/3165

1983

2801/29592959/2926

1984

3239/2974

1985

3201/3165

X

1987

3395-3351-277(KHK)

XX

1988

3505

X

ANAP

1990

3689

X

ANAP

1992

3787/3786/3780

1994

3986/4056

1996

4213

1997

4247

1998

4369

1999

4447

2000

619(KHK)

2003

4811/4792/4958

Vergi

SSK

BaCKur

AP

X

AP

X
X
X

X

X

AP –MSP -MHP – CGP
X

X
XX

X

X
X
XX

XX
X

X

CHP
MGK

X

MGK

X

MGK

X

ANAP

X

X

CHP-MSP

ANAP

ANAP

X

XX

DYP-SHP
DYP-SHP

XX
X

X
ANAP-DSP-DTP-Ba .

XX

XX

XX

X

DSP-MHP-ANAP

XX

AKP

Kaynak: Vergi ve sigorta prim aflar ile ilgili kanunlar Duran BÜLBÜL ve
Hülya KARADEN5Z, agm, s 806’dan, baz af yasalar n n veya KHK’nin ç kar ld
y llarda iktidarda olan partilerin listesi ise TBMM web sitesinden al nm t r.
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Af niteli ini ta yan SSK ve Ba -Kur hizmet borçlanmalar da
dahil edildi i zaman aff n Türkiye de yayg n olarak kullan ld ortaya
ç kmaktad r.22
Tablodan ortaya ç kan bir ba ka gerçek ise siyasi yelpazenin
sa nda ya da solunda yer alan birçok partinin iktidar y llar nda affa
ba vurdu udur. Vergi aff mekanizmas na sadece seçimle i ba na
gelen siyasi partilerin de il, ayn zamanda ara (ihtilal) dönemlerde
karar verme yetkisini elinde bulunduran hükümetlerin de ba vurdu u
görülmektedir. 5zleyen bölümde, vergi aff n n Türkiye’deki en son
uygulamas hem af-politika ili kisi hem de vergi tahsilat
gerçekle meleri aç s ndan ele al nacakt r.
III. 4811 SAYILI VERG BARI I23 KANUNU
Vergi aflar na ili kin yasal düzenlemelerin tamam n yasalar n
ç kar ld klar ekonomik ve siyasi ko ullardaki farkl l klar nedeniyle
ayn kefeye koymak güçtür. Zira vergi aflar n n k sa dönemde vergi
gelirini art rma amac gütmesine ra men ekonomik, sosyal ve siyasi
amaçlar da farkl l klar gözlenebilmektedir. Örne in, vergi aff na
ili kin en son yasal düzenleme olan Vergi Bar Kanunu Türkiye’nin
ya ad büyük kriz sonras na denk gelmekle hem ekonomik hem de
mali aç lardan daha savunulabilir bir af tasar s görünümündedir.
Vergi tahsilat nda sa lad
göreli yükseklik ise bu düzenlemeyi
savunanlar n af sonras tart malarda dile getirdikleri en önemli
argüman olmu tur. Ancak, bu yasal düzenleme de tüm ba ar s na
ra men vergi aflar ile ilgili bir tak m genel ele tirilerden
22

Duran BÜLBÜL ve Hülya KARADEN5Z, “Vergi ve Sigorta Prim Aflar n n Kay t
D Ekonomi Üzerine Etkisi”, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Uluda
Üniversitesi 5ktisadi ve 5dari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Belek-Antalya,
2004, s.807.
23
Vergi aflar yasalar na yarat c ba l klar bulunabilmektedir ve bir vergi aff söz
konusu olmas na ra men ‘af’ sözcü ü genellikle yasan n ad nda geçmemektedir.
Aral k 2003’te Almanya’da beyan edilmemi gelirleri kapsayan vergi aff yasas na
‘Vergi Dürüstlü ünü Te vik Yasas ’ (Bkz: KELLNER, agm, s. 339) denilmi tir.
Burada vergi aff nda hedefin ortaya konulmas yan nda affa kar olan kamuoyuna
olumlu sinyal verme çabas oldu unu da söylemek mümkündür. Türkiye’de 1960
öncesinde genellikle “terkin” ya da “tasfiye” sözcükleri kullan lm t r. Daha sonra
ise “vergi cezalar n n tasfiyesi”, “tahsilât n h zland r lmas ”, “özel uzla ma yoluyla
tahsil” gibi ifadeler öne ç km t r (DÖNMEZ, age, s.12-13).
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kurtulamamaktad r. 5zleyen alt ba l klarda bu yasal düzenleme afpolitika ili kisi aç s ndan ve tahsilat gerçekle meleri aç s ndan
de erlendirilmektedir.
A) VERG5 AFFI VE POL5T5K ÇEVR5M 5L5FK5S5
Nodhaus’un 1975 tarihli makalesi ile büyük yank uyand ran
politik konjonktür devreleri (veya politik çevrim) teorisi, para ve
maliye politikas araçlar n n politik kazan m elde etmek amac yla
manipülasyonunun ekonomik de i kenler üzerindeki etkisi üzerinde
durmaktad r. Seçimden önce geni letici para ve maliye politikalar n n,
seçimden sonra da daralt c para ve maliye politikalar n n kullan ld
üzerinde duran bu teori ve varyasyonlar ampirik olarak birçok ülkede
do rulanm t r. Türkiye’de politik konjonktür devrelerinin varl na
ili kin ampirik çal malar teorinin öngörülerini onaylay c bulgular
sunmaktad rlar. Örne in, 1980-2002 döneminde politik konjonktür
hareketleri teorisine uygun para ve maliye politikalar uyguland
saptanm 24 ve vergi özelinde ise genel bütçe vergi gelirleri ile seçim
dönemleri aras nda uzun dönemde anlaml ili ki oldu u ortaya
konmu tur25.
Türkiye’de bazen seçimlerden önce bazen de hemen sonra
vergi aflar gündeme gelen ba l ca konulardan biri olagelmi tir.
“Vergi Bar ” uygulamas iktidarda olmayan bir parti taraf ndan
seçimlerden önce ilan edilmi olmakla farkl l k sergilese de vergi aff
vaadinin bütün içinde seçmenleri etkileme amac ta d nda üphe
yoktur.
Adalet ve Kalk nma Partisinin (AKP) seçim beyannamesinde
vergi aff “Vergi Bar Projesi” ad alt nda yer alm t r. Beyannamede
vergi aff sözü, “vergi bar projesi çerçevesinde, kay t d l kontrol
alt na almak amac yla vergide ak sayfa aç lacakt r. Bu proje
24

Mehmet ASUTAY, “Searching for Opportunistic Political Business Cycles in
Turkey”, the Annual Conference of the European Public Choice Society, April 1518, 2004, www.diw.de/english/produkte/veranstaltungen/epcs/papers/ [Eri im: 2
Eylül 2005].
25
Turgay BERKSOY ve 5brahim DEM5R, “Politik Vergi Çevrimleri: Türkiye’de
Vergi Yükü Üzerinde Politik Etkiler”, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Uluda
Üniversitesi 5ktisadi ve 5dari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Belek-Antalya,
2004, ss. 513-532.
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kapsam nda, vergi ihtilaflar ile ilgili 130 bine ula an dosya vergi ve
faiz indirimi yoluyla tasfiye edilecek; matrah art r m , tahsilat
kolayl , stok aff , demirba aff gibi yollarla sistemin kay tl
ekonomiye geçmesinin alt yap s haz rlanacakt r” ifadeleri ile yerini
alm , ard ndan yay nlanan “Acil Eylem Plan ” ile de vergi bar
projesinin seçimden sonraki üç ay içinde hayata geçirilece i ilan
edilmi tir.26 Maliye Bakan ise aff n gerekçeleri olarak “ekonomide
bir uzla ma ortam n n yarat lmas n , kriz ortam n n mükellefler
üzerinde yaratt tahribat n hafifletilmesini ve vergi dairelerindeki on
binlerle ifade edilen ihtilafl dosya say s n n azalt lmas n ”
göstermi tir.27
Türkiye, tablo 2’de de sergilendi i gibi vergi aflar n n çok s k
kullan ld bir ülkedir. Söz konusu tablonun ortaya koydu u bir di er
olgu ise politik yelpazenin hem sa nda hem de solunda yer alan
partilerin hatta 1960 ve 1980 ihtilali ard ndan kurulan hükümetlerin
vergi (ve sigorta prim) aflar na ba vurdu udur.
Sadece iktidar partileri de il, muhalefet partileri de mali aflara
kar direnç gösterememektedirler. Bunun bir örne i, Vergi Bar
Kanunu’nun yeniden görü ülmek üzere TBMM’ne iadesinin ard ndan
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kar oy veren muhalefet partisi
milletvekillerinin gerekçesinde aç kça gözlenmektedir:
“Kanun 2000 ve 2001 y llar nda ya anan ekonomik krizlerin
i letmeler üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesini hedeflemektedir.
Gerçekten krizin yaratt
olumsuzluklar n kriz sonras döneme
ta nmamas do ru bir yakla md r. Ancak bu düzenlemelerin vergi ödeme
ödevlerini zaman nda yerine getiren mükelleflerin durumuyla
uyumla t r lmas gerekir. Bu amaçla bu mükellef grubunun 2003 y l nda
ödeyece i gelir ve kurumlar vergilerinden belli bir oranda indirim
yap labilir. Ancak bu ihmal edilmi tir. Kanun bu ekliyle toplumsal bar
sa lamaktan uzakt r.”

26

5smail CAN, “Ekonomik Krizlere Kar Uygulanmas Gereken Vergi Politikas ”,
Maliye Dergisi, say 142 (Ocak-Nisan), 2003, ss. 80-81.
27
Kemal UNAKITAN, “2005 Y l Bütçe Sunu Konu mas ”, Maliye Dergisi, say
146 (May s-Aral k), 2004, s.19.
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Bu kar
oy gerekçesinde aff n gerekçelerine itiraz
edilmedi ini, sadece dürüst mükellefler28 aç s ndan da bir
‘uyumla t rma’ talep edildi ini görmekteyiz. Zaten Türkiye’de vergi
aff na bu denli s k ba vurulmas , aff n politik kazan m potansiyeli
bar nd rd n n ve aff n kar s nda olman n ise ‘siyaseten’ mümkün
olmad n n aç k bir göstergesidir. Politik olarak popüler olan aflar
ayn zamanda, vergi sisteminde yap lmas gereken köklü reformun
i aretidir. Zira vergi sisteminin mükelleflerin uyumunu azalt c
faktörleri bar nd rd
ve/veya vergi uygulamas nda idarenin etkin
olamad n göstermektedir. Sürekli ‘ma dur’ üreten vergi sistemi ise
seçmenler ve siyasi partiler nezdinde vergi aff n n popülaritesini
art rmaktad r.
B) VERG5 BARIFININ VERG5 GEL5RLER5 ÜZER5NDEK5
KISA DÖNEMDE YARATTI[I ETK5: TAHS5LÂT
BAFARILI MI?
Fubat 2003’te yasala an Vergi Bar
Kanununa29 göre,
kesinle mi vergi alacaklar yeniden yap land r lmakta, as llar n n
tamam n n, fer'ilerinin de bir k sm n n tahsili ve taksitlendirilmesi
öngörülmektedir. Kesinle memi veya dava safhas nda bulunan kamu
alacaklar n n mükellefle uzla larak tahsilini öngören yasa, inceleme
ve tarhiyat safhas ndaki vergilere ili kin düzenlemeler getirmektedir.
Yasa da ayr ca matrah art r m na ve stoklara ili kin düzenlemeler
yap lmaktad r.
Burada “vergi bar ” ile ilgili kanunun detaylar na
girilmeyecek, bu kanuna ba l olan vergi tahsilât gerçekle meleri
analiz edilecektir. Tahsilât tutarlar ndaki gerçekle menin yüksek
olmas , tekrar hat rlatal m ki, vergi aff n n k sa dönemde olu acak
sonucudur. Vergi Bar Kanununa ba l olarak gerçekle en tahsilât
28

3239 say l yasan n geçici 4. maddesi dürüst mükellefler aleyhine e itsizlik
do urdu u gerekçesiyle (Anayasa’n n 10. maddesi ikinci, üçüncü f kralar na
ayk r l k), Anayasa Mahkemesine iptal için götürülmü tür. Mahkeme kanun
koyucunun amac n n ‘ay r m yapmak ve imtiyaz tan mak olmad ’, ‘s n rl bir afla
kamu yarar sa lay c sonuçlar elde etmek’ oldu u tespitiyle söz konusu maddeyi
iptal etmemi tir. (Bu karar ve di er baz kararlar n geni bir tart mas için bkz:
Nihal SABAN, “Vergi Suçlar nda Aff Anayasa ile Sorunsalla t rmak”, 451-475
www.anayasa.gov.tr/anyarg18/saban.pdf [Eri im: 15 Ekim 2005].
29
Resmi Gazete, 4811 Say l Vergi Bar Kanunu, no 25033, Tarih: 27/2/2003.
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tutarlar tablo 2’de sunulmu tur. Tabloya göre, özel sektörden yakla k
4,5 katrilyonluk bir tahsilât yap lm t r. Genel toplam ise yakla k 4,7
katrilyondur. Dolay s yla, genel toplam içinde özel sektörün pay
yakla k yüzde doksan be tir.
Vergi Bar
Kanununa ba l vergi tahsilât tutarlar n
de erlendirirken üç ölçüt30 kullan labilir. Birincisi, vergi aff n n
hedefledi i tahsilât ile gerçekle en tahsilât n k yaslanmas d r. kincisi,
tahsilât kalemlerinin her birinin toplam içindeki yeridir, yani toplam
tahsilât tutar n n kompozisyonudur. Üçüncüsü ise vergi aff na ba l
tahsilât n toplam vergi gelirleri içindeki oran d r.
Birinci ölçüte göre, “vergi bar ” kanunu uygulamas
ba ar l d r. 2004 itibariyle gerçekle en tahsilât tutar hedefin üzerinde
olmu tur. Zira gelir idaresinin öngördü ü tahmin 3,6 katrilyon31 ve
IMF’in tahmini ise sadece 750 trilyon TL iken Gelir 5daresinin
tahminlerinin yakla k yüzde otuz üzerinde, IMF tahminlerinin ise
yakla k alt kat bir gerçekle me ba ar l say labilir.

30

Dördüncü bir ölçüt olarak aftan faydalanmak için ba vuran mükellef say s
kullan labilir. Bu say n n 1 milyon 700 bin oldu u aç klanm t r. (Bu rakam ve di er
tahmin rakamlar için bkz: Fükrü KIZILOT, “IMF yüzde 380’cik yan ld ”, Hürriyet,
7/7/2004; Vatan, “Vergi Bar ’ndan 4,7 Katrilyon Geldi”
http://www.vatanim.com.tr 28.10.2004). Ancak, uyumsuzlu u bilinen mükelleflerin
bu rakama oran bilinmeden yüksek gibi görünen bu rakama dayal de erlendirme
yapmak güçtür. 2801 say l kanunun uygulamas na ili kin istatistikleri yükümlüler
aç s ndan derlenmi tir (bkz: DÖNMEZ, age, 218-219). Tablo 2’de sergilenen Vergi
Bar na ili kin istatistikler tahsilât tutarlar na göre derlendi inden kar la t rma
olana yoktur.
31
Kemal UNAKITAN, “2004 Y l Bütçe Sunu Konu mas ”, Maliye Dergisi, say
144 (Eylül-Aral k), 2003, s.27.

58

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII ,S.1, 2006)

Tablo 2: Vergi Bar?D? Kanunu Uyar?nca Yap?lan Tahsilât Tutarlar?
4811 Say?l? Kanunun lgili Maddesi
Vergi Asl na Ba l Kesinle mi Alacaklar
(md.2)
Vergi Asl na Ba l Olmayan Kesinle mi
Alacaklar (md.2/c)
Kesinle memi veya Dava Safhas ndaki
Alacaklar (md.3)
5nceleme ve Tarhiyat Safhas ndaki Alacaklar
(md.5)
Pi manl kla veya Kendili inden Beyan (md.6)

Tahsilât Tutarlar?
(Trilyon TL)

Özel
Sektör
Toplam?
çindeki
Pay?

2003

2004

Toplam

1.140

917

2.057

45,8

7

2

9

0,2

365

159

524

11,7

76

80

156

3,5

116

10

126

2,8

Gelir Vergisi Matrah Art r m (md.7)

151

73

224

5,0

Kurumlar Vergisi Matrah Art r m (md.7)

509

269

778

17,3

G.V.K 94/6 Vergi Art r m (md.7)

56

32

88

2,0

K.D.V. Matrah Art r m (md.8)

297

173

470

10,5

Gelir (Stp) Vergisi Matrah Art r m (md.9)

14

8

22

0,5

13

2

15

0,3

16

2

18

0,4

2.760

1.727

4.488

100

K ymetli Maden Ziynet E yas De erleme
Fark (md.13)
Ecrimisil Alacaklar (md.15/2)
TOPLAM
K T, DT VE Mahalli dareler Toplam?
GENEL TOPLAM

93

121

215

4,6

2.854

1.849

4.703

104,6

Kaynak: Tahsilat tutarlar (2003 tutarlar ve 2004 kümülatif tutarlar ) Gelir 5daresi
Ba kanl n n internet sitesinden al nm t r. (http://www.gelirler.gov.tr [Eri im: 3
Kas m 2005].

kinci ölçüt ise toplam tahsilât n kompozisyonu ile alakal d r.
Madde 2, 3 ve 5’e göre gerçekle melerin toplam içindeki pay
yakla k yüzde altm t r. Bu maddelerdeki tahsilât ya kesinle mi ya
da kesinle mese bile inceleme ve dava konusu olan vergi alacaklar na
ili kindir. Elbette, tahsilât n h zland r lmas ve yarg ve/veya idarenin
yükünün hafiflemesi aç lar ndan bu tahsilât önemlidir. Fakat gelir
idaresinin bilgisi dahilinde olan uyumsuzluklar veya yarg a amas nda
bulunan uyumsuzluklara ba l
alacaklar af mekanizmas na
ba vurulmasa da bir ölçüde tahsil edilebilecek rakamlard r32.
Dolay s yla tahsilât ba ar s de erlendirilirken bu tür alacaklar n
yüksekli i dikkate al nmal d r. Pi manl kla veya kendili inden beyan
32

ALM, agm, s. 2.
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suretiyle elde edilen gelirin toplam içindeki pay yaln zca yüzde
2,8’dir. Kay td l n boyutlar n n yüksek oldu u bilinen bir ekonomi
için matrah art r m eklinde gerçekle en tahsilâtlar n toplam içindeki
pay n n yakla k yüzde 35 olmas aff n kay td
kalanlara hitap
etmedi ini, onlar uyuma yeterince te vik edemedi ini göstermektedir.
5kinci bölümde, teorik ve ampirik olarak affa kat l mda af öncesi
uyum düzeyinin etkili oldu u tart mas yap lm t . Af, ancak
kapsaml bir reformun parças olmas ve af sonras güçlendirilmi
vergi uygulamas na geçilmesi halinde mükelleflerin uyumunu art r c
i lev görebilir.
Üçüncü ölçüt ise, affa ba l tahsilât n toplam vergi gelirlerine
oran d r. Burada k yas noktas bu oran n di er baz aflarla özellikle de
di er ülke uygulamalar na göre yüksekli idir. Vergi aflar na ba l
gerçekle melerin toplam vergi gelirleri içindeki pay n n pek yüksek
olmad
tart lmaktad r. Türkiye’de 2003 y l nda vergi gelirleri
tahsilât 2003’te 84,3 katrilyon, 2004’te ise 101 katrilyon olarak
gerçekle mi tir. Vergi Bar
Kanununa ba l olarak gerçekle en
tahsilât n vergi gelirlerine oran 2003’te ve 2004’te s ras yla yüzde
3.27 ve 1,87’dir. Bu oranlar ba ka ülkelerdeki affa ba l
gerçekle melerle k yasland nda dü ük say lmaz. Örne in, ABD’nin
35 eyaletinde 1982 ve 1997 y llar nda ç kar lan aflar n incelenmesi
sonucu affa ba l tahsilât n toplam vergi gelirine oran n n en yüksek
yüzde 2,6 olarak gerçekle ti i en dü ük oran n ise yüzde 0,008 oldu u
tespit edilmi tir33.
Ancak vergi tahsilât nda ula lan rakamlar aldat c
olabilmektedir. Af beklentisi af öncesi dönemde mükelleflerin vergi
borçlar n ödemeyi ertelemeleri sonucunu do urmaktad r. Dolay s yla
en az ndan tahsil edilen vergi alacaklar n n bir k sm af beklentisi ile
ertelenen miktarlard r34.
Vergi Bar
Kanununa ba l tahsilâtta sa lanan göreceli
ba ar ya ra men bu af da vergi aflar na kar ileri sürülen genel
argümanlardan kurtulamamaktad r. Bu argümanlar, vergi aflar na
ba l tahsilât n az veya çok olmas ndan öte gerekçelere
33

Benno TORGLER (2003), “Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax
Compliance”, Doktora Tezi, University of Basel, S. 618
34
BIRD, agm, s. 22.
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dayanmaktad r. Bunlardan en önemlisi, vergi bilincinde ve ahlak nda
olu turaca erozyondur.35 Aftan yararlanan mükelleflerden bir k sm
aftan sonra yeni af beklentisi ile uyumu ertelerken dürüst
mükelleflerinin uyumu da adaletsizlik duygusu nedeniyle azalabilir.
Vergi aflar ndan faydalanan mükelleflerden sa lanan vergi gelirleri
analizde yan lt c olabilecektir. Zira yap lan kimi çal malarda vergi
aflar n n vergi kaç rmay te vik etti ini dü ünen mükellef say s yüzde
seksendir. Buna göre, en az ndan mükelleflerin önemli bir bölümü,
vergi aflar n n vergi uyumunu olumsuz etkiledi ini dü ünmektedir.36
Vergi aff yasala madan önce vergi sistemindeki eksikliklerin
tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak bu yolla ihtiyaca daha büyük
oranda yan t verebilen bir af getirilebilir. Bu yüzden kapsaml bir
vergi reform paketi ile gündeme gelen af mükelleflere sistemin daha
iyiye yöneldi i ve bir daha vergi aff n n söz konusu olmayaca
sinyalini verir. Bu sinyali alan mükelleflerden (vergisel uyum
aç s ndan) dürüst olanlar adaletsizlik yap ld
dü üncesine daha az
yönelecekler, di er mükelleflerden ise affa kat l m hem daha yüksek
olacak hem de af sonras gönüllü uyum oranlar artacakt r. Bu noktada
gelir idaresinin kurulmas , otomasyon oran n n art r lmas , ve gelir ve
kurumlar vergisinin dilimlerine uygulanan marjinal vergi oranlar nda
gerçekle tirilmesi planlanan indirimler gönüllü vergisel uyumu
art rabilece i öngörüsünde bulunmak mümkündür.
SONUÇ
Vergi aflar n n birçok ülkede uygulanmas aflar ‘kaç n lmaz’
k lan mali, ekonomik, politik ve sosyal nedenlerin varl n n
göstergesidir. Ancak vergi aflar ndan faydalanan mükelleflerle
35

Cumhurba kan taraf ndan yeniden görü ülmek üzere TBMM’ne gönderilen 4792
say l Vergi Bar Kanunu veto gerekçesinin üçüncü maddesinde “Ülkemizde 19802000 y llar nda 11 kez af yasas ç kar larak ortalama iki y lda bir vergi aff na
ba vurulmas , bu kurumu gelenekselle tirmi tir. Bu durum, bir yandan vergi
suçlar n n i lenmesini özendirmekte ve vergi cezalar n n cayd r c etkisini
azaltmakta; öte yandan da, vergisini zaman nda ödeyen yurtta lar n adalet
duygusunu incitmekte ve güvenini sarsmaktad r.” ifadelerine yer verilmektedir.
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss53m.htm
36
BÜLBÜL ve KARADEN5Z, agm, s. 810.
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faydalanmayan dürüst mükelleflerin davran lar nda ve vergiye
bak lar nda olu acak de i me aflar n uzun dönemde vergi uyumuna
etkisinin olumsuz olabilece i tart mas n dayatmaktad r. Afla
aklanmay al kanl k haline getiren ve vergisel yükümlülüklerini af
beklentisi içinde yerine getirmeyen bir mükellef tipinin ülkede yayg n
olmas af-uyumda azal -yeni af k s r döngüsünü do urmas olas d r.
Vergi aff vergi kaç rman n suç oldu u anlay n derinden
etkileyebilir ve vergi kaç rman n usulen suç say ld
kanaati
yayg nla abilir. Bütün bu geli meler, özellikle az geli mi ülkelerde
vergi uygulamalar nda zaten var olan zaafiyeti art rabilir. Aflar n
geli mekte olan ülkelerde uygulamada s kça uygulanmas k sa
dönemde vergi gelirlerinde yaratt
art t r. Ancak yükselen vergi
tahsilât n n asl nda af beklentisi yüzünden geciktirilmi ödemelerden
kaynakland tart labilirse af savunusunda en çok öne ç kan tahsilât
art da dayanaktan yoksun olmaktad r.
Türkiye’deki aflar n i te bu uzun dönem perspektifinden
de erlendirilmesi gerekmektedir. Vergi Bar
Kanunundan iki
milyona yak n vergi mükellefinin faydalanmas bir yandan aff n
ba ar s olarak görülebilirken öte yandan aflar n Türkiye’de neden
kaç n lmaz oldu unun bir göstergesi olarak al nabilir. Bu ayn
zamanda af, seçmen davran ve politik kazan m ili kisine de k
tutmaktad r. K saca, klasik ‘tavuk-yumurta’ tart mas ile af aras nda
bir analoji tesis etmek mümkündür. Aflar n vergi reformunun bir
parças olarak kullan lmas ve rutine dönü memesi bir di er önemli
noktad r. Aksi durumda af ile sa lanan vergi tahsilât ile
umutlan l rken ayn zamanda yeni aflara da haz rl k yapmaya hem
idarenin hem de mükelleflerin mahkum olaca
af tarihimize
bak ld nda anla lmaktad r.
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