AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

FASIL 16: VERGİLENDİRME
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VERGİLENDİRME
Temel İlke: Ayrım yapmama
• AB’nin İşleyişine İlişkin Anlaşma’nın 110,111 ve 112. maddelerinde düzenlenmektedir.
• 4 temel serbesti (malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı)
önünde engel oluşturmamak
• Tek pazarda eşit rekabet koşullarının bozulmaması ve
• Böylelikle Tek Pazarın etkin işleyişini sağlamak
 Dolaylı vergiler (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi)
• AB’nin İşleyişine İlişkin Anlaşma’nın 113. maddesi uyarınca üye devletlerin bu alanda vergi
mevzuatını uyumlaştırması öngörülmektedir.
• Müktesebatta bağlayıcı nitelikli düzenlemeler (Direktif ve Tüzük) bulunmaktadır.
• Bu alanda, üye Devletlerin uymaları gereken asgari vergi oranları belirlenmiştir.
 Doğrudan vergiler (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Sermaye Üzerinden alınan vergiler)
• AB’nin İşleyişine İlişkin Anlaşma’nın 115. maddesine göre, üye devletlerin vergi mevzuatının
yakınlaştırılması öngörülüyor.
• Çoğu tavsiye niteliğinde, bazıları ise bağlayıcı nitelikte düzenlemeler mevcuttur.
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VERGİLENDİRME
 İdari kapasite ve bilgi işlem altyapısı
• Üye ülkeler arasında elektronik ortamda bilgi değişimi yapılabilmesi için gerekli sistemlerin
oluşturulması
o KDV alanında KDV Bilgi Değişim Sistemi (VIES)
o Birlik dışından yapılan e-ticaret konusunda VoeS
o ÖTV ile ilgili olarak EMCS gibi bilgi işlem sistemleri oluşturulması.
• Doğrudan vergiler alanında, gerçek kişilerin elde etmiş olduğu faiz gelirlerine ilişkin bilgilerin
elektronik ortamda standart bir formatta otomatik olarak değişime tabi tutulabilmesi için
bilişim sistemlerinin oluşturulması
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FASLIN KAPSAMI

Fasıl 3 alt bölümden oluşmaktadır:
 Dolaylı vergiler
 Katma Değer Vergisi
 Özel Tüketim Vergisi
 Doğrudan Vergiler
 Gelir Vergisi
 Kurumlar Vergisi
 İdari işbirliği ve yardımlaşma
 Çifte Vergilendirme/Vergilendirmeme
 Vergi Kayıp ve Kaçağı
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA
Tanıtıcı Tarama: 6-7 Haziran 2006
Ayrıntılı Tarama: 11-12 Temmuz 2006
Tarama Sonu Raporu: 24 Ocak 2007
Açılış Kriteri: 18 Nisan 2007 tarihinde fasla dair bir teknik açılış kriteri getirilmiştir.
«Türkiye, alkollü ürünler, ithal tütün ve ithal sigaralara ilişkin ayrımcı
vergilendirmenin önemli ölçüde azaltılmasına yönelik somut adımlar atmalıdır ve
bu alanda mukimlik esasına dayalı ayrımcı vergilendirmenin süratle kaldırılması için
açık hedefler içeren, Komisyonla üzerinde mutabık kalınacak bir plan sunmalıdır.»
Açılış kriterinin karşılanmasının ardından, Çek Cumhuriyeti’nin Dönem
Başkanlığını üstlendiği 30 Haziran 2009 tarihli HAK toplantısında Faslın
müzakerelerine başlanması kararı alınmıştır.
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA
Faslın 3 adet Teknik Kapanış Kriteri bulunmaktadır:
1- Türkiye, KDV ve özel tüketim vergisi alanlarının uyumlulaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler
kaydetmeli ve diğer alanlarda AB müktesebatına tam uyumu hedefleyen ayrıntılı bir takvim sunmalıdır;
Ekinde yer alan ilave bilgiler dâhil olmak üzere 18 Mayıs 2009 tarihli Eylem Planını, bu planda
üstlenilen taahhütler ve belirlenen takvim uyarınca uygulamak veya bu planda belirtilen tarihlerden
daha önce yerine getirmek suretiyle, alkollü içkiler, ithal tütün ve ithal sigaralardaki ayrımcı
vergilendirme uygulamalarını tamamen kaldırmalıdır.
2- Türkiye, ulusal vergi mevzuatını uygulama, vergileri toplama ve mükellefleri kontrol etme
bakımından yeterli idari kapasite ile merkezde ve vergi daireleri seviyesinde gerekli altyapıya sahip
olduğunu göstermelidir; Türkiye, özellikle, “Merkezi İrtibat Bürosu” ve “Özel Tüketim Vergisi İrtibat
Bürosu”nun kurulması, yeterli personelle donatılması ve üyelikle birlikte işletilebilir olması için gerekli
bütün düzenlemeleri yapmış olmalıdır.
3- Türkiye, bilgi işlem bağlantı sistemlerine ilişkin kapsamlı ve uyumlu bir stratejiyi Komisyona
sunmalıdır; başta KDV Bilgi Değişim Sistemi (VIES) ile Özel Tüketim Vergisine Tabi Mallar Hareket
Kontrol Sistemi (EMCS) olmak üzere, tüm bilgi işlem bağlantı sistemlerinde yeterli seviyede ilerleme
kaydetmelidir.
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YAPILMASI GEREKENLER

1. Yapılması gerekli çalışmalar kapsamlı mevzuat ve idari yapı değişiklikleri gerektirdiği için
çalışmaların öncelik sıralaması ve takvimlendirilmesi amacıyla bir müzakere stratejisinin oluşturulması,
2. KDV ve ÖTV alanlarının uyumlulaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve tam uyuma
yönelik ayrıntılı bir takvimin sunulması,
3. Ülkemizin idari kapasitesinin merkezde ve vergi daireleri seviyesinde, vergi mevzuatını
uygulamak, vergileri toplamak ve mükellefleri kontrol etmek için yeterli seviyeye getirilmesi
(Özellikle, Merkezi İrtibat Bürosu ve Özel Tüketim Vergisi İrtibat Bürosunun yeterli personel ile
desteklenmiş ve üyelikle birlikte işletilebilir şekilde hazır olması)
4. Ülkemizin sunacağı kapsamlı ve uyumlu bilgi işlem (IT) bağlantı sistemleri stratejisi hazırlıkları,
özellikle KDV Bilgi Değişim Sistemi (VIES) ile Özel Tüketim Vergisine Tabi Mallar Hareket Kontrol
Sistemi (EMCS) ve tüm bilgi işlem bağlantı sistemleri ile ilgili yeterli gelişmişlik düzeyine ulaşılması.
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