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Sunuş
1985 yılında başlatılan Maliye Sempozyumu, ülkemizin en köklü bilimsel
organizasyonlardan birisidir. Onuncu sempozyuma kadar “Maliye Eğitimi
Sempozyumu” ve sonraki yıllarda “Türkiye Maliye Sempozyumu” adıyla düzenlenen
sempozyum, üniversitelerden akademisyenler ile çeşitli kamu kurumlarından
bürokratların bir araya geldikleri ve maliye alanında ön plana çıkan konuları tartıştıkları
bir platform haline dönüşmüştür.
Günümüzde dünyada düzenlenen sempozyumlar ve kongrelerin şekil
değiştirmesiyle birlikte Maliye Sempozyumunun organizasyonunda ve içeriğinde de
bazı değişikliklerin yapılması zarureti doğmuştur. Tek konuyu ele alan bir düzenleme
yerine maliyenin birçok konusunun eşzamanlı oturumlarda tartışıldığı bir organizasyon
haline gelen Maliye Sempozyumu 2017 yılından itibaren “Uluslararası Maliye
Sempozyumu / Türkiye” ismini alarak kapılarını uluslararası katılımcılara da açmıştır.
Böylece Uluslararası Maliye Sempozyumu / Türkiye, ülkemizdeki akademisyen
ve bürokratlar ile dünyanın çeşitli ülkelerindeki maliye bilimi insanlarını bir araya
getirerek uluslararası düzeyde işbirliği ve bilgi paylaşımına zemin oluşturmayı ve
evrensel bilgi üretimine katkı sağlamayı amaçlamıştır.
32. Uluslararası Maliye Sempozyumu / Türkiye (International public Finance
Conference / Turkey) Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünün organizasyonunda
10 – 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Sempozyum Bilim
Kurulu tarafından uygun görülen 96 bildiri katılımcılar tarafından ve 3 bildiri de davetli
konuşmacılar tarafından sunulmuştur. Dopdolu geçen sempozyum organizasyonundan
sonra tam metin bildiriler Haziran 2017 sonuna kadar yazarlardan istenmiştir.
Gönderilen tam metin eserler, katılımcıların isteğine bağlı olarak aşağıdaki yayın
çeşitlerinden bir tanesinde yayınlanmak üzere sürece alınmıştır:
1) Uluslararası alan indekslerinde taranan dergi statüsündeki “International
Journal of Public Finance – IJPF”da makale olarak,
2) Tanınmış uluslararası bir yayınevi statüsünde olan Peter Lang Publishing
tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış bir editörlü kitapta bölüm olarak,
3) Tanınmış ulusal bir yayınevi statüsünde olan Ekin Basım Yayın Dağıtım
tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış bir editörlü kitapta bölüm olarak.
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Yazarları tarafından tanınmış ulusal bir yayınevi tarafından basılan editörlü
kitapta yer alması istenen bildirilere bu kitapta yer verilmiştir. Sempozyum sürecinde
genişletilmiş özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen ve uygun görülen bu
bildirilerin tam metinleri editörler tarafından gözden geçirilmiş, gerekli düzeltmeler
yazarlardan talep edilerek düzeltilmiştir. Bu süreci tamamlanan tam metin bildiriler
yazar sayadlarının alfabetik sırasına göre bu kitapta yer almıştır.
Sempozyumun yeni formatıyla birlikte, sadece bazı bildirilerin bu kitapta yer
almasından dolayı Sempozyum Bilim Kurulu tarafından kitaba “Maliye Araştırmaları”
şeklinde ayrı bir isim verilmesi uygun görülmüştür. Bundan sonra yapılacak Uluslararası
Maliye Sempozyumu/ Türkiye’de sunulan bildirilerden tanınmış ulusal bir yayınevi
tarafından basılan editörlü kitapta yer alacak bildiriler de bu başlık altında seri halinde
yayınlanacaktır. Bu nedenle kitabın ismi “Maliye Araştırmaları - 1” olarak belirlenmiştir.
Kitabın bu haliyle yayınlanmasını gerçekleştiren Ekin Basım Yayın Dağıtım’ın
sahibi Sn. Mehmet OYMAK ve kitabevi çalışanlarına teşekkür ederiz.
Maliye camiasına ve tüm okuyuculara yararlı olması dileğiyle…

Bursa, 2017

Editörler:
Prof. Dr. Adnan GERÇEK
Prof. Dr. Özhan ÇETİNKAYA
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Vergi Sisteminin Basitleştirilmesi: Kavramsal Bir Değerlendirme
Simplification of Tax System: A Conceptual Evaluation
Tamer BUDAK1

Simon JAMES2

Serkan BENK3

Dünyada anlaşılması en zor şey gelir vergisidir.
Albert Einstein

Abstract
Tax systems have become increasingly complex due to developments in the economic, social and legal
fields over time. This complexity not only affects taxpayers but also affects all segments of society. The
most important of these effects is the tax compliance costs. Tax administrations and governments have
begun to implement a number of applications to simplify the complexity of tax system to bring about
the numerous advantages of a balanced tax system. But in this regard, both the literature and the
developments in implementation have progressed very slowly. One of the biggest reasons for this is that
the concepts could not be identified and an index can not yet be established that can accurately
determine the level of complexity in the tax system.
The simplification of the tax system is not an easy process, simplification involves more than drafting
laws which are simple and comprehensible. The taxation process concerns the tax administration, and
taxpayers. For this reason, the simplification of the system should be designated as a priority policy, and
in this context, the creation of simplification cultures must be continually followed.
Keywords: tax system, level of complexity, simplification, tax compliance

Özet
Vergi sistemleri zaman içerisinde ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle
giderek daha karmaşık hale gelmişlerdir. Bu karmaşıklık sadece mükellefleri değil, aynı zamanda
toplumun bütün kesimlerini de etkilemektedir. Bu etkilerden en önemlisi ise vergi uyum maliyetlerinde
kendisini göstermektedir. Vergi idareleri ve hükümetler, karmaşıklığın olumsuzluklarını gidermek,
besitleştirilmiş vergi sisteminin sayısız avantajlarını topluma sunmak amacıyla basitleştirmeye yönelik bir
takım uygulamalara başlamışlardır. Bu konuda gerek literatür, gerekse uygulamadaki gelişmeler çok
yavaş ilerlemektedir. Bunun en büyük nedenlerinden birisi kavramların tanımlan(a)mamasından ve vergi
sistemindeki karmaşıklık seviyesini kesin olarak tespit edebilen bir endeksin henüz üretilememesinden
kaynaklanmaktadır.

1
2
3

Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye
Professor, University of Exeter, Business School, UK.
Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Türkiye
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Vergi sisteminin basitleştirilmesi, kolay bir süreç olmayıp, sadece vergi kanunlarının kolay, anlaşılır ve
sade yazımı anlamında da değildir. Vergilendirme işlemi hem vergi idaresini, hem vergi mükellefini, hem
de vergi yargısını ilgilendirmektedir. Bu nedenle sistemin basitleştirilmesi öncelikli bir politika olarak
belirlenmeli ve bu kapsamda basitleştirme kültürünün oluşturulması, basitleştirmeye yönelik her bir
uygulamanın sürekli takibi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: vergi sistemi, karmaşıklık seviyesi, basitleştirme, vergi uyumu

1. Giriş
Vergi sisteminin karmaşıklığı yeni bir olgu olmamakla birlikte son yıllarda daha
çok gündeme gelmekte ve yaygın bir tartışma konusu olmaktadır. İlk gelir vergisi
kanunu yürürlüğe girdiğinde çok az sayıdaki mükellef grubunu hedef almış olması ve
çok düşük vergi oranlarını içermesinden dolayı herhangi bir karmaşıklık tartışması söz
konusu değildi (Morris, 2012). Ancak takip eden dönemlerde vergilemeden beklenen
amaçların çeşitlenmesiyle birlikte karmaşıklık, vergi mükellefleri ve çeşitli toplum
kesimleri tarafından sürekli bir şekilde şikâyet konusu haline gelmiş; vergi kanunlarının
hacimleri sürekli bir şekilde genişlemiştir (Pollack, 1994). Örneğin Kanada kişisel gelir
vergisi kanunu 1917 de sadece 11 sayfa iken 2014 yılında 3200 sayfaya ulaşmıştır
(Speer, Palacios, Vaillancourt, & Lugo, 2014).
Vergilendirmenin gelir sağlama, refahın ve kaynağın yeniden dağılımı ile tutum
ve davranışları yönlendirme gibi çeşitli fonksiyonları bulunmaktadır. Vergilemeye
yüklenen fonksiyonların artmasıyla birlikte uygulanan politikalar, vergi formların
ve/veya beyannamelerin ve vergi kanunlarının anlaşılmaz ve karmaşık hale gelmesine
neden olmuştur (Piper, 2013). Bununla birlikte çoğu vergi sistemi, vergi harcaması
olarak adlandırılan, çeşitli teşvikler, istisnalar, muafiyetler, farklı vergi oranları ve farklı
uygulamalar barındırmaktadır. Bu uygulamalar normal vergi uygulamalarında ve
politikalarında bir takım sapmalara neden olmaktadır (McBride, 2013). Üstelik vergi
harcamaları her zaman adalete ve verimliliğe de hizmet etmemektedir. Çünkü
çoğunlukla bu tür harcamalar uygulanmadan önce iyi bir şekilde tasarlanmazlar. Ayrıca,
uygulamada karşılaşılan vergi harcamalarının büyük bir bölümü kamu gelirlerinin büyük
bir kısmını oluşturan gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi gibi vergi
kanunları kullanılarak yapılmaktadır (Dodge, 2013). Dolayısıyla vergi harcamaları vergi
sistemini daha karmaşık bir hale getirmekle birlikte, vergi hasılatının azalmasına ve
idari maliyetleri de içeren vergi uyum maliyetlerinin artışına da neden olmaktadır. Bu
nedenle, vergi harcamalarına ilişkin hükümlerin azaltılması hem vergi sisteminin
basitleşmesine hem de vergi uyum maliyetlerinin azaltılmasında imkân sağlayacaktır
(Gaëlle Garnier, Gburzynska, György, & Mathé, 2013).
Vergi sisteminin karmaşıklığı politikacılar, ekonomistler ve uygulayıcılar
tarafından sürekli olarak eleştirilmiştir. Konuyla ilgili yaygın görüş, vergi sistemlerinin
gittikçe karmaşık bir yapıya dönüşmeleri ve mükellefler üzerinde ağır bir yük
oluşturmalarıdır (Norman & Collier, 2009). Nitekim birçok ülkede vergi kanunlarının
anlaşılmasına ve uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan rehberlerin sayfa sayıları
10.000’ler ile ifade edilmeye başlanmıştır (Martin, 2005). Örneğin, İngiltere’de Tolley’s
Tax Handbooks’un doğrudan vergilere ilişkin rehberi 2015 yılında 15.686 sayfaya
ulaşmıştır.
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Bu aşamada vergi sisteminin karmaşık hale gelmesinin nedenleri üzerinde
durulması gerekir. Literatür incelendiğinde karmaşıklığa neden olan unsurlar arasında
kamu politikaları, vergisel teşvikler, mükelleflerin vergiler konusundaki tepkileri,
muafiyet ve istisnalar, transfer fiyatlandırması, vergi yapısı, asimetrik bilgi, vergi
kapasitesi ve vergi idaresinin uygulamaları gibi bir çok unsurun olduğu görülmektedir.
Bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, vergi sisteminde
karmaşıklık ve basitleştirme kavramları ile karmaşıklığın ve basitleştirmenin nedenleri
ve sonuçları üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde ise, karmaşıklık seviyesinin
ölçülmesine yönelik yapılan girişimler, çalışmalar ve yöntemler ile vergi sisteminin
basitleştirilmesine ilişkin çeşitli ülke uygulamaları ele alınmaktadır. Üçüncü ve son
bölümde ise, çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirilmektedir.

2. Karmaşıklık ve Basitleştirme
Mükelleflerin büyük çoğunluğu vergi kanunlarının anlaşılır, adil ve kolay
uygulanabilir olmalarını isterler. Ancak gerçek hayat hiç de öyle değildir. Vergi
sistemleri oldukça karmaşık ve anlaşılması oldukça güç bir yapıdadırlar. Bu durum;
“Neden vergi kanunları çok karmaşık ve anlaşılmaz?” ya da “Karmaşıklığın sebebi
nedir?” gibi soruları akla getirmektedir. Söz konusu soruların cevabı elbette kolay
olmamakla birlikte, vergi kanunlarının sosyal, ekonomik, politik ve kültürel hayat gibi
sürekli değişen ve gelişen unsurlar ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtmek gerekir.
Dolayısıyla sürekli değişen ve gelişen yapılar vergi sisteminin de giderek
karmaşıklaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca ortaya çıkan karmaşıklığın bazı vergi
uygulayıcıları açısından bir fırsat olduğunu da unutmamak gerekir. Zira bu alanda
faaliyet gösteren ve karmaşık vergi sisteminden fayda sağlayan bir takım uygulayıcılar
sistemin basitleştirilmesini istemezler ve bu doğrultuda yapılacak uygulamaları ve
politikaları engellemek için sürekli olarak lobi faaliyetleri içerisine girerler. Karmaşıklık
konusundaki diğer bir faktör politik yapıyla ilişkilidir. İktidar partileri kendi politik
amaçlarına hizmet etmesi ve diğer siyasi partilerden farklı olmak amacıyla yeni vergi
kanunları çıkarırlar veya var olan vergi kanunlarında değişiklikler yaparak bir sonraki
seçime hazırlanırlar. Ayrıca bazı mükellefler vergi kaçırmak ya da vergiden kaçınmak
amacıyla karmaşık hale gelmiş olan vergi mevzuatının değiştirilmesi yönünde direnç
gösterebilirler. Zira basitleştirilmiş bir vergi sisteminde vergiden kaçınma veya vergi
kaçırma faaliyetleri daha kolay tespit edilebilmektedir. Dolayısıyla vergi uyum düzeyi
düşük olan mükellefler vergi sisteminin karmaşık yapıda olmasını her zaman tercih
edeceklerdir (Martin, 2005 ).
2.1. Vergi Sisteminin Karmaşıklığı: Anlam ve Nedenler
Vergi karmaşıklığı genel bir tartışma konusu olmasına rağmen, karmaşıklığın
tanımlanması ve ölçümü vergi sisteminin basitleştirilmesinde önemli bir engel olarak
karşımıza çıkmaktadır (Morris, 2012). Karmaşıklığın net bir tanımını yapmak kolay
değildir. Bu nedenle araştırmacılar karmaşıklığı tanımlamaktan ziyade karmaşıklığa
katkıda bulunan faktörleri sınıflandırmayı ve sıralamayı tercih etmişlerdir. Tanım veya
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sınıflandırmaya ilişkin ilk çalışma Slemrod (1989) tarafından yapılmış olup, vergi
sisteminin karmaşıklığı; (i) öngörülebilirlik, (ii) idare edilebilirlik, (iii) zorluk ve (iii)
uygulanabilirlik gibi 4 farklı açıdan değerlendirmiştir. Öngörülebilirlik ve idare
edilebilirlik vergi kanunu ile ilgili iken, zorluk ve uygulanabilirlik vergi mükellefinin vergi
kanununa verdiği tepki ve vergiye yönelik davranışı ile ilgilidir (Evans & Tran-Nam,
2012). Slemrod (1996) aynı zamanda vergi sisteminin karmaşıklığını “toplam kaynak
maliyeti” veya “toplam uyum maliyetleri ve idari maliyetler” şeklinde de ifade etmiştir.
Bu yaklaşım, vergi karmaşıklığı ile vergi uyum maliyetleri arasındaki temel ilişkiyi de
ortaya koymaktadır. Ayrıca McCaffery (1990)’e göre, vergi sisteminin basitleştirmesi
amacı ile “adalet” ve “etkinlik” amaçları arasında da bir ilişkinın varlığı söz konusudur.
McCaffery bu anlamda karmaşıklığa üç temel boyutta yaklaşmıştır.
(i) Teknik karmaşıklık: Bir vergi kanununun ne anlama geldiğinin anlaşılmasındaki
zorluklar.
(ii) Yapısal karmaşıklık: Vergiden kaçınmak veya vergisel bir sonuç elde etmek için
belirli işlemleri ve bu işlemleri oluşturan vergisel kuralları uygulama zorluğu.
(iii) Uyum: Usule ilişkin kayıtların tutulmasında kaynaklanan zorluklar.
Cooper (1993), yaptığı çalışmada, Slemrod (1989)’un sınıflandırmasını
geliştirerek karmaşıklığın unsurlarını; öngörülebilirlik, oranlılık, tutarlılık, uyum,
yönetim, koordinasyon ve anlatım dili şeklinde sıraladığı görülmektedir. Cooper’ın
öngörülebilirlik, oranlılık, tutarlılık, koordinasyon ve anlatım dili aslında Slemrod’un
“öngörülebilirlik” yaklaşımının detaylandırılmış halidir. Ayrıca yazarın ifade ettiği
yönetim ve uyum unsurları ise, Slemrod’un “idare edilebilirlik” ve “zorluk” şeklinde
sıraladığı unsurlar ile benzer anlamlar taşıdığını da vurgulamak gerekir (Evans & TranNam, 2012).
Vergi sistemlerin karmaşık hale gelmesinde oldukça fazla sayıda faktörün
olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü vergileme hem mali hem de mali olmayan amaçlar
için kullanılabilmektedir (Kaplow, 1996). 18. yüzyıldan başlarından itibaren birçok
ülkenin vergi sistemlerini hem kamu finansmanı amacıyla hem de ekonomik ve sosyal
politikalar doğrultusunda kullandıkları görülmektedir. Bu durum mevcut vergi
sisteminde oldukça fazla sayıda düzenlemeler ve değişiklikler yapılmasına neden
olmaktadır (James, 2008). Ülkeler aynı zamanda işletmelerin yeni yatırımlar
yapmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla onları vergisel açıdan teşviklerle
desteklemek ve sosyal amaçlar çerçevesinde toplumun bazı kesimlerini düşük vergi
oranı, muafiyet veya istisna uygulamaları ile vergilemekten vazgeçme eğilimdedirler.
Bütün bu uygulamalar vergi sistemindeki karmaşıklığı ve vergi uyum maliyetlerini
artıran vergi harcamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca istisna, muafiyet ve
indirim gibi uygulamalar sisteme bir kez dâhil olduğu andan itibaren ekonomik ve
politik nedenlerden dolayı bu tür uygulamalardan geri adım atmek neredeyse
imkânsızdır. Karmaşıklığa neden olan bu tür vergi harcamaları tüketim tercihlerini ve
yatırımları etkinsiz hale getirerek refah kaybıplarına neden olmaktadır (European
Commission, 2013).
Vergi harcamaları sadece vergi kanunlarını karmaşık hale getirmemekte aynı
zamanda gelir kayıplarına da yol açmaktadır. Örneğin Amerika’da yıllık federal vergi
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harcamalarının maliyeti 1 trilyon $’ın üzerine çıkmıştır. Bununla birlikte ülkede vergi
harcamalarının giderek çeşitlenmesi vergisel düzenlemeleri daha da karmaşık hale
getirmektedir. Örneğin ülkede uygulanan 1040 numaralı Vergi Formunun doldurulması
için gereken süre yıllık, iki iş gününü (16 saatten fazla) aşması vergi karmaşıklığının bir
sonucudur (Marshall & Weinstein, 2014).
Diğer bir neden ise, verginin kesinliği ile ilgilidir. Günümüz işletmeleri eskiden
olduğundan çok daha fazla karmaşık finansal işlemler yapmaktadırlar. Bu işlemler vergi
kanunlarının daha karmaşık hale gelmesine neden olurlar. Vergi mükellefleri ve onların
profesyonel danışmanları milyon veya milyar dolarlı finansal işlemler karşısında vergi
miktarını doğru bir şekilde tespit edip müşterilerine daha faydalı olanilmek
istediklerinde, hükümete veya ilgili bakanlığa çok kesin ve çok ayrıntılı vergi kanunları
yapmaları konusunda baskı oluştururlar (Clark & Farber, 2011). Karmaşık finansal
işlemlerin ortaya çıkardığı bu talep ilgili bakanlık tarafından karşılandığında vergi
kanunları çok ayrıntılı, aşırı sayfalı ve karmaşık bir hale dönüşmüş olur.
Karmaşıklığa neden olan bir diğer faktör ise, vergiden kaçınmayı sınırlandırmaya
yönelik olarak yapılan düzenlemelerdir. Vergi mükellefleri fırsatını bulduklarında,
vergiden kaçınmak için vergi sisteminin bazı avantajlı yanlarını kullanmak
istediklerinde, vergi idaresi bu durumu (vergiden kaçınmak) engellemek veya
kısıtlamak için yeni düzenlemeler yaparak vergi kanunlarını daha karmaşık hale
gelmesine neden olurlar. Bu durumda vergi mükellefleri yeni getirilen kurallardan
kurtulmak için çok daha karmaşık yollar deneyerek vergiden kaçınma çabalarına devam
ederler. Mükeller yeni yollar denedikçe vergi idaresi yeni düzenlemelerle bu
sömürününün önüne geçmeye çalışır. Bu süreç böylece karşılıklı olarak ve kısır döngü
şeklinde devam eder ve sonuçta gittikçe karmaşık hale gelen bir vergi sistemi ortaya
çıkar.
Karmaşıklığa neden olan olan bir diğer durum farklı gelir düzeylerine sahip olan
mükelleflerin arasındaki vergi adaletini sağlama arzusundan kaynaklanmaktadır.
Vergilerin düşük oranlı biçimde uygulanması vergi sisteminin basitleştirilmesi açısından
oldukça faydalı etkiler meydana getirir. Ancak vergi oranları yükseltilir ve
vergilendirilecek alan genişletilir ise, bu yeni durum daha fazla sayıda mükellefin
vergiler ile muhatap olmasına neden olur. Ayrıca artan vergi oranları sonucunda yeni
vergi yükünün de artması, vergi adaleti açısından vergi mevzuatının mükelleflerin
ekonomik durumlarına göre yeniden düzenlenmesini zorunlu kılar (James, 2007). Bu
durum vergi sistemini biraz daha karmaşık hale getirecektir. Ekonomik ve sosyal
durumların karmaşıklığı ve yeni uygulamaların yürürlüğe girmesi göz önüne alındığında,
vergi sistemini karmaşık hale getirmeden vergilemede adaleti sağlamak mümkün
olmaz. Üstelik vergi adaleti üzerinde tam anlamıyla hemfikir olunan bir tanımın ya da
uygulamanın olmaması da adalete ulaşmayı imkânsız hale getirmektedir. Bununla
birlikte, artan oranlı vergilemenin vergi adaleti açısından en azından şimdilik etkin bir
uygulama olduğunu da vurgulamak gerekir. Ancak adaleti sağlama arzusu ile ekonomik
etkinlik arasındaki uyumsuzluğun varlığı da unutulmamalıdır. Özellikle gelir vergilerinde
adaleti sağlama amacıyla kullanılan yüksek marjinal vergi oranları bireyin çalışma,
tasarruf ve yatırımlar konusundaki kararlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu
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nedenle vergi adaleti ile etkin vergileme arasında sürekli bir çatışmanın olduğu da göz
ardı edilmemelidir (Clark & Farber, 2011).
Ticari faaliyetlerdeki karmaşıklığın artışı da vergi kanunlarının karmaşıklık
seviyelerini artıran önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin,
1950’lerden itibaren uluslararası ticari faaliyetlerin önemli ölçüde arttığı ve çeşitlendiği
görülmektedir. Uluslararası ekonomik çevredeki bu değişim birçok ülkede faaliyet
gösteren şirketlerin ve çok uluslu ticari işlemlerin vergilendirmesini sağlayabilmek için
yeni düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır (Pollack, 1994). Bu nedenle
uluslararası vergileme, transfer fiyatlandırması kuralları ve çifte vergilemeyi önlemeye
yönelik çeşitli anlaşmalar gibi düzenlemeler de vergi kanunlarındaki karmaşıklığı önemli
ölçüde artmıştır (Sebastian, 2009).
2.2. Karmaşıklığın Maliyeti: Vergi Uyum Maliyeti
Vergi sistemindeki karmaşıklık ve bunun sonucu olan mükelleflerin vergi uyum
maliyetlerinin artması hükümetler, politikacılar, vergi uygulayıcıları ve vergi idareleri
açısından önemli bir sorun haline gelmiştir (Kaplow, 1996). Karmaşıklık ülkedeki vergi
boşluğunu artıran önemli bir faktördür ve bu durumun iki önemli yansıması söz
konusudur. Bunları;
(i) Karmaşıklığın neden olduğu vergi hâsılat kaybını önlemeye yönelik olarak ilave
yöntemlerin uygulanması ve bu durumda vergilemede operasyonel maliyetlerin
artması ile,
(ii) Karmaşıklık seviyesine bağlı olarak mükelleflerin vergi borçlarını yanlış
hesaplamaları dolayısıyla vergi kayıplarının artması
şeklinde ifade etmek mümkündür (Kopczuk, 2006). Vergilemenin meydana
getirdiği operasyonel maliyetler Şekil 1’de sistematik olarak gösterilmektedir. Şekilde
görüldüğü gibi “toplama (tahsilat)” ve “verimlilik maliyetleri” geliri arttıkça ortaya çıkan
iki temel maliyettir. Bunlardan en büyüğü ise verimlilik maliyetidir. Toplama maliyetleri
kamunun yönetim maliyetleri ve mükelleflerin yasal yükümlülüklerini yerine getirirken
katlandıkları uyum maliyetlerinden oluşmaktadır (Oliver & Bartley, 2005).
Şekil 1. Vergi İşlem Maliyetleri
Zorunlu
Parasal
Vergilemenin

Toplama

Operasyonel

Maliyetleri

Uyum Maliyetleri

Maliyetleri

Gönüllü
Zorunlu

Parasal Olmayan

Gönüllü

İdari Maliyetler
Verimlilik Maliyetleri

Uyum maliyetleri hem parasal hem de parasal olmayan maliyetleri kapsamakla
birlikte sadece maliyet türleri ile sınırlı değildir. Uyum maliyetleri içerisinde bilgiyi
edinme maliyetleri, kayıtların saklanması, vergi muhasebesi sistemimin oluşturulması
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ve idame edilmesi ile vergi beyannamelerini doldurulmasına ilişkin maliyetler de yer
almaktadır. Ayrıca alternatif işlemlere yönelik vergilemenin ya da vergi kanunlarındaki
zorunluluklara uyuma ilişkin alternatif metodların etkinliğinin değerlendirilmesi; işçiler
ve iş hacmi üzerinden tahsil edilen ve ödenen vergilere ilişkin maliyetler ve vergilerin
meydana getirdiği psikolojik maliyetler de vergi uyum maliyetleri arasında yer
almaktadır.
Uyum maliyetleri zorunlu ve gönüllü maliyetler olmak üzere iki başlık altında
toplanabilir. Zorunlu maliyetler, mükelleflerin karşılamak zorunda oldukları yasal
sorumlulukları içerir. Örneğin, vergi kanunlarına göre mükellefler daha önceden
tanımlanmış olan vergi kesintilerini ve çeşitli indirimleri içeren beyanlarını kanunun
belirttiği usul ve sürede bildirmek zorundadırlar. Gönüllü maliyetler ise, mükelleflerin
vergisel yükümlülüklerini azaltmak veya düşük tutmak için seçebileceği ek maliyetleri
içermektedir. Örneğin, mükelllefler vergisel avantajlar sağlayabilmek amacıyla
alternatif uyum modelleri tercih ederek yasalara uyum sağlayabilirler (Oliver & Bartley,
2005). Vergi karmaşıklığının ortaya çıkardığı maliyetlerin arasında idari maliyetler de
önem arz etmekte olup, bu tür maliyetler aslında toplumun tamamına yayılmaktadır
(Morris, 2012).
Karmaşıklık seviyesi, vergi uyumu ve idari maliyetler arasında karmaşık bir ilişki
söz konusudur. Hatta daha fazla karmaşıklığın daha yüksek maliyetlere yol açacağı da
söylenebilir. Karmaşıklık aynı zamanda vergide belirlilik ilkesini zedeyip, gelecekte
tahsil edilecek vergi hâsılatının ve vergileme sonucu oluşan maliyetlerin tahminini de
güçleştirir (James, 2007). Slemrod (2004)’un ABD’de yaptığı çalışmaya göre, bireysel
vergi mükelleflerinin toplam uyum maliyetleri, yıllık gelir vergisi hasılatının %11.1’ine
karşılık gelen 85 milyar $ olarak tespit edilmiş olup, bu maliyetlere mükelleflerin
harcadıkları zaman maliyeti, vergi danışmanlarına ve muhasebecilere ödenen ücretler
ve diğer maliyetleri kapsamaktadır. Benzer olarak PwC&Dünya Bankası (2014)
tarafından yapılan bir çalışmada küresel ölçekte, firmaların yılın bir ayını vergi
düzenlemelerine uyum için harcadığı tespit edilmiştir. Ayrıca firmalar kurumlar vergisi
için 9 gün, istihdam vergileri ve katkıları için 12 gün, tüketim vergileri için ise 13 gün
harcamaktadırlar.
ABD vergi sistemi ile ilgili olarak, IRS Taxpayer Advocate’s (2011)’in Kongre’ye
sunduğu raporda vergi sistemindeki aşırı karmaşıklığın vergileme ile ilgili en önemli
sorun olduğu ve bu sorunla mutlaka mücadele edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Söz
konusu rapora göre, son on yılda yaklaşık 4,428 kez vergi kanunlarında değişiklik
yapıldığı, sadece 2010 yılında yapılan değişiklik sayısının 579 olduğu ifade edilmiştir.
Vergi kanunlarındaki karmaşıklık vergi mükelleflerinin uyum davranışlarını da
olumsuz olarak etkilemektedir. 2002 yılında Amerikan Vergi İdaresi–IRS mükellef
hizmetleri yardım merkezinin müklelleflere verdikleri cevapların %29’unun yanlış
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, sadece vergi mükellefleri değil, aynı zamanda IRS
çalışanları da, vergi kanunlarının karmaşıklığı ve çok sayıdaki vergisel düzenlemelerden
dolayı, vergi kanunlarını anlayamadıkları ortaya çıkmıştır. Buna örnek teşkil etmek
üzere, vergi kanunlarını tek cilt bir kitap olarak basıldığında toplam 73,608 sayfa olacağı
hesap edilmilmiştir (Laffer, Winegarden, & Childs, 2011).
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Diğer ülkelerde olduğu gibi ABD’de de gönüllü vergi uyumu önemli bir konudur.
Gönüllü vergi uyumu müklelleflerin vergilerini hesaplaması, beyannameleri ve
vergilerini vergi idaresine göndermeleri yükümlülüğü olarak bilinir. Müklellefler gönüllü
vergi uyumuna saatlerce çaba harcayarak ve vergi danışmanları kiralayarak ulaşırlar
(Guyton, O’Hare, Stavrianos, & Toder, 2003). Gönüllü vergi uyumunun büyük bir
kısmını oluşturan muhasebe maliyetleri 67 – 378 milyar $ arasında olduğu tespit
edilmiştir (Laffer, Winegarden, & Childs, 2011).
Kanada’da ise, 2010 yılı, kişisel gelir vergi beyannamelerinin hazırlanması ve
doldurulması için katlanılan maliyetin 4 - 5,8 milyar $ arasında olduğu tahmin
edilmiştir. Aynı zamanda Kanadalı Bağımsız İşletmeler Federasyonu (CFIB)’nin hesabına
göre, 2008 yılında küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergisel yükümlülüklerini yerine
getirmeleri için katlandıkları yıllık toplam maliyet 12,6 milyar $ düzeyindedir.
Amerika’da olduğu gibi Kanada’da yeni muafiyetler, indirimler, kesintiler ve istisnalarla
birlikte vergi kanunları gittikçe genişlemekte ve daha karmaşık hale gelmekle olup, idari
ve uyum maliyetleri gittikçe yükselmektedir (CGA-Canada, 2012). 2012 yılı itibariyle
gelir vergisindeki vergi harcamalarının toplam büyüklüğünün 65,5 milyar $ olduğu
tahmin edilmiştir. Aynı yıl içerisinde hükümetin gelir vergisi hâsılatının 125,7 milyar $
olduğu dikkate alınırsa gelir vergisindeki vergi harcamalarının büyüklüğü daha iyi
anlaşılabir (Speer, Palacios, Vaillancourt, & Lugo, 2014).
Avustralya’da ise, küçük ve orta boy işletmelerin vergi uyumu için 2012 yılında
harcadıkları yıllık ortalama süre 157 saat olarak tespit edilmiştir. Bu sürenin 62 saati
vergiye ilişkin bilgilerin kaydı; 32 saati vergi beyannamelerin doldurulması; 17 saati ise
vergi danışmanlarından alınan hizmetler için harcanmıştır. Bununla birlikte işletmeler
vergilemeye ilişkin konuları öğrenmek için katıldıkları seminerlere de her yıl 10 saatten
fazla süre harcamaktadırlar. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerden her birinin
toplam yıllık uyum maliyeti, mikro işletmeler için 2,844 A$; küçük işletmeler için 9,356
A$; orta ölçekli işletmeler için ise 47,411 A$ olarak hesaplanmıştır (Evans, Lignier, &
Tran-Nam, 2013).
Vergi karmaşıklığının yol açtığı vergi uyum maliyetlerine yönelik hem dünya
genelinde (PwC–The World Bank, 2015) hem de ülke bazında çok çeşitli çalışmalar ile
ortaya konulmuştur (Hansford & Hasseldine, 2012; Bratić & Bronić, 2004; Shaw,
Slemrod, & Whiting, 2010; Krause, 2000). Genel bir değerlendirme yapılacak olursa,
vergi uyum maliyetlerinin vergi ödeme maliyetlerinin de üzerine çıktığı ve bu maliyetin
çoğunlukla bireysel mükellefler ve küçük işletmeler üzerinde kaldığı görülmektedir
(Evans, Lignier, & Tran-Nam, 2013).
2.3. Vergi Sisteminin Basitleştirilmesi: Basitleştirmenin Anlamı
Vergi sisteminin basitleştirilmesi ihtiyacı vergi reformlarına ilişkin politik
tartışmaların önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu tartışmalar, vergi sisteminin
basitleştirilmesinin
tam
olarak
anlaşıl(a)mamasından
ve
kavramın
tanımlan(a)mamasından kaynaklanmaktadır. Verginin basitlleştirilemsine ilişkin genel
yaklaşım, vergi oranlarının düşük seviyede tutulması şeklindedir. Ancak bu yaklaşım her
zaman gerçeği yasıtmamaktadır (OECD, 2006). Zira verginin ya da vergi sisteminin
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basitleştirimesinin birçok boyutu vardır. Verginin veya vergi kanununun basit olmasının
anlamı, bütün mükellefler tarafından daha kolay okunup anlaşılabilmesidir. Cooper
(1993)’a göre, vergi kanununun daha basit olarak nitelendirilebilmesi için en azından
yedi unsuru bünyesinde barındırması gerektiğini tespit etmiştir. Bu yedi unsur
gerektiğinde tüm vergi sistemi için de kullanılabilir. Bu unsurları şu şekilde sıralamak
mümkündür:
 Tahmin edilebilirlik; kanun ve kapsamı kolay ve doğru bir şekilde bütün vergi
mükellefleri ve danışmanlar tarafından tahmin edilebilmeli ve anlaşılmalı.
 Ölçülülük; amaçlanan hedefe ulaşmak için tespit edilen probleme ilişkin çözüm
çok karmaşık olmamalı. Önerilen çözüm karmaşıklık seviyesini artırmamalı.
 Tutarlılık; benzer sorunlar benzer yöntemlerle çözülmeli.
 Uyum; mükellefler
gösterebilmeli.

aşırı

maliyetlere

katlanmaksızın

vergiye

uyum

 Yönetim; kolay yönetebilen bir vergi idaresi organize edilmeli.
 Koordinasyon; bütün vergisel kurallarla uyumlu şekilde dizayn edilmiş bir sistem
kurgulanmalı.
 Dil; açık ve anlaşılabilir bir anlatıma sahip olmalıdır.
Cooper’in analizinden de görüldüğü üzere, basitleştirme düşüncesinin kendisi
de son derece karmaşıktır (James & Wallschutzky, 1997). Ayrıca bir seviyede veya bir
alandaki basitleştirme bütün vergi sisteminin basitleştirilmesi anlamına gelmez. Buna
karşılık, idari ve uyum maliyetlerinin azaltılmasına yönelik girişimler bütün vergi
sisteminin basitleşirilmesinde önemli bir rol oynar. Verginin basitleştirilmesi ancak
vergi sistemi, vergi kanunları ve uygulamaya ilişkin kuralların basitleştirilmesiyle elde
edilebilir.
Vergi sisteminin basitleştirilmesi genel anlamda, vergilerin sayılarının azaltılması
ile uygulanacak olan vergilerin kolay kavranabilen, ödenebilen ve kolay tahsil edilebilen
vergilerden oluşması şeklinde ifade edilebilir. Vergi mevzuatının basitleştirilmesi ise,
vergi kanunlarında yalın ve anlaşılabilir bir dilin kullanılması ve kanunlarda yer alan
istisna ve muafiyet gibi vergi sistemini bozan unsurların azaltılması anlamına
gelmektedir. Buna karşılık vergi uygulamalarının basitleştirilmesi ise, doğrudan ve etkin
şekilde uygulanabilir vergileme kuralları arasında iletişimin ve etkileşimin kurulması
şeklinde tanımlanabilir (BG-Consulting, 2003). Vergi sistemi, mükelleflerin kolay bir
şekilde uyum sağlamaları açısından son derece basit ve anlaşılır bir biçimde
düzenlenmelidir. Çünkü basit bir vergi sistemi, mükellefler için daha düşük vergi uyum
maliyeti anlamına gelmektedir (Henry, Harmer, Piggott, Ridout, & Smith, 2009). Yapılan
çalışmalardan da anlaşılacağı üzere, yazarlar, gerek karmaşıklık gerekse basitliğin kesin
bir tanımını yapmaktan ziyade karmaşıklığa ve basitliğe neden olan bileşenleri tespit
etmeye ve bunların sınıflandırılması üzerinde durmayı tercih etmişlerdir. Bu
yaklaşımların dayanağı ise bu iki kavramın tanımlanmasındaki güçlükten
kaynaklanmaktadır.
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2.4. Basitleştirilen Vergilerin Avantajları
Vergi sistemindeki karmaşıklığın bir takım doğal nedenleri olmasına rağmen
basitleştirme toplumun tamamı tarafından istenen ve desteklenen bir durumdur
(Graetz, 1997). Çünkü basitleştirilmiş bir vergi sisteminin mükelelefler, vergi idaresi ve
uygulayıcılar açısından çok sayıda avantajları vardır. Herşeyden önce basit vergi sistemi
zaman ve parasal maliyetler nedeniyle mükelleflerin vergi uyum maliyetlerini
azaltacaktır. Söz konusu maliyetlerin azalması mükellefler üzerindeki vergi yükünün
azalmasına da neden olacaktır (Gale, 2001). Basitleştirilmiş bir sistem aynı zamanda
vergiye uyum oranlarını da artıracağı gibi, vergiden kaçınma ve vergi kaçırma
düzeylerini de azaltacaktır. Sade ve anlaşılır vergi kanunlarının uygulanması insanların
bu kanunları daha kolay anlamalarına ve daha kolay biçimde uygulamalarına neden
olacaktır.
Basitleştirilen vergi sistemi, vergi beyannamelerinin doldurulması ve vergi
ödemelerinin elektronik ortamda yapılmasına da imkân sağlayacaktır. Böylece
mükellefler vergi beyannamelerini online sistem üzerinden kolaylıkla hazırlayarak
zaman ve para tasarrufu sağlayacak, vergi idaresi ise, beyan edilen matrahları ve
ödenen vergileri daha kolay takip ve inceleme fırsatı bulacaktır (BG-Consulting, 2003).
Aynı zamanda vergi sistemindeki basitlik, şeffaflığı da artırarak mükellefler ile vergi
idaresi arasındaki ihtilaflı konuları, yolsuzlukları, rant kollama ve rüşvet girişimlerini de
azaltacaktır (James, 2009).
Özet olarak basit bir vergi sisteminin çok sayıda avantajları olduğu ifade
edilebilir. Bu avantajlardan nispeten tartışmasız olanları; düşük uyum maliyetleri,
düşük tahsilât maliyetleri, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması, yasama
denetiminin etkinliğinin artması, daha az sayıda hata ve ekonomide daha az bozulma
şeklinde sıralamak mümkündür (Nicholson, 2006).

2.5. Kolay ve Basit Bir Vergi Kanunu Yapmak Mümkün mü?
Basit bir vergi sistemi tasarlamak için ele alınması gereken en önemli
unsurlardan birisi kullanıcı dostu ve basit bir vergi mevzuatı hazırlamaktır. Vergi
sisteminin basitleştirilmesi açısından kalıcı bir başarıya ulaşabilmek için vergi
kanunlarının kullanımı kolay ve basit halde tutmak ve her vergi reformunda bu
yaklaşımı benimsemek gerekmektedir (James. 2008). Bir vergi sisteminin
basitleştirilmesinde izlenebilecek dört temel unsur bulunmaktadır. Bu unsurları
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. Bunlar (Slemrod & Blumenthal, 1999);
 Vergi politikalarının farklı amaçlar bakımından değerlendirilmesi.
 Vergi politikalarına basitleştirmeyi dâhil etmek.
 Vergilemede “basitleştirme kültürü” geliştirmek.
 Gelişimi sürekli izlemek ve gözden geçirmektir.
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Mevcut karmaşık vergi kanunlarının varlığı basit vergi kanunları yapılmasında
önemli bir problemdir. Diğer bir önemli problem ise, içinde bulunduğumuz dünyada
sosyo-ekonomik sistemlerin de oldukça karmaşık bir yapıda olmasıdır (James, 1999).
Her şeye rağmen, açık ve anlaşılabilir bir vergi kanunu yapmak mümkündür. Bu ancak,
ulaşılmak istenen amaca yönelik açık ve net bir kanun sistematiği; (i) çok daha kısa
cümleler, (ii) açık ve anlaşılır yönlendirme işaretleri; (iii) modern tasarım, (iv) dizgi ve
anlaşılır başlıklar ile sağlanabilir (Howe, 1998). Bu açıdan basitleştirme amacına yönelik
olarak tasarlanmış her kanun metni “kötü kaleme alımış” her kanundan daha iyidir.
Ancak basitleştirmek daha az detay içeren mevzuat anlamında da gelmemektedir
(Jones J. A., 1996). Zira bu şekildeki bir mevzuat netice itibariyle mevzuatta anlam
kaymalarına ve dolayısıyla idari ve uyum maliyetlerinin artışına yol açacaktır (James,
2007).
1990’lı yıllar özellikle Anglo-Sakson ülkelerindeki vergi sistemlerinin
karmaşıklığının farkındalığının ve basitleştirme ihtiyacının arttığı dönemlerdir.
Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık, her biri kendi yöntemleri ve kendi uzman
kadrosuyla, vergi mevzuatlarını yeniden yazma ve basitleştirme çabasına girmişlerdir.
Bu nedenle bu ülkelerin uygulamaları en iyi bilinen “vergi kanunu yeniden
yazma/gözden geçirme projeleri”dir. Bu üç ülkeyi takiben Kanada, Güney Afrika ve ABD
gibi diğer ülkeler ya eyalet/il ya da federal seviyede basitleştirme girişimlerinde
bulundular.

2.5.1. Yeni Zelanda: Yeniden Yazım Projesi
Yeniden yazım projesi 1992 yılında Danışma Komitesinin bu konudaki tavsiyesini
takiben ilk olarak,1993 yılında Gelir Vergisi Kanunu (ITA 1994), Vergi İdaresi Yasası
(TAA 1994) ve Vergi İnceleme Yetkilileri Kanunu (TRAA 1994)’nun yeniden
düzenlenmesi/yeniden yazımı ile başlanmıştır. Projede vergi mevzuatındaki kelimelerin
seçimi ve organizasyonu sistematik ve bilinçli bir şekide dizayn edilerek, mevzuatta
yeralan emredici ifadelerin değiştirildiği yeni bir yöntem kullanılmıştır (Cooper, 2010).
Böylece anılan vergi kanunlarının okunabilirliği ve anlaşılabilirliği arttırılarak çok önemli
bir başarı elde edilmiştir (Sawyer, 2013). Ancak bu uygulama, mevzuatın
basitleştirilmesi bakımından önemli olmakla birlikte, uygulamaya yönelik süreçler
açısından yeterli olamamıştır (Richardson, 2012).

2.5.2. Birleşik Krallık: Yeniden Yazım Projesi (TLRP)
Birleşik Krallık’ta birincil vergi mevzuatını önemli ölçüde azaltmak ve
basitleştirmek için kanunların yeniden yazılımı 1995 yılında başlamıştır (Salter, 2010).
Söz konusu proje (TLRP) Yeni Zelanda’daki projeden daha kapsamlı olarak tasarlanmış
(Sawyer, Moving on, 2013) ve “harika bir girişim” olarak da topluma tanıtılmıştır
(Kerridge, 2003). Projenin temel hedefleri; daha açık, kullanıcı dostu, mantıksal yapıya
dayalı, kısa cümleler içeren, tanımların daha tutarlı olduğu (Mori, 2011), modern dilin
kullanıldığı, yönlendirici işaretlerin bulunduğu, benzer kuralların aynı başlıkta
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gruplandırıldığı bir vergi kanunu oluşturmak ve proje süresince projeye taraf olan tüm
ortaklarla istişarenin yapılacağı bir vergi mevzuatı oluşturmak şeklinde ifade edilebilir
(Williams, 2002). Bu kapsamda 2007 yılında Gelir Vergisi Kanunu (ITA)’nun yeniden
yazım süreci tamamlandı. Bu çalışmanın sonunda vergi kanununun anlaşılabildiği,
uyumun ise hem daha düşük maliyetli, hem de daha kolay olduğu tespit edilmiştir.
Aslında bu proje 6000 sayfalık vergi kanunlarının daha düzgün ve anlaşılır bir dille
yeniden yazılmasından ibaretti (Sawyer, 2013). Bütün bu başarılı çalışmalara rağmen,
Birleşik Krallık vergi sistemindeki karmaşıklık düzeyini minimuma indirebilmiş değildir.

2.5.3. Avustralya: Yeniden Yazım Projesi (TLIP)
Eşitlik, etkinlik ve basitlik iyi dizayn edilmiş bir vergi sistemi için temel
ilkelerdendir. Birçok ülkede olduğu gibi Avustralya da vergi sistemini bu üç ilke
çerçevesinde geliştirilmeye çalışılmıştır. Avustralya’da işletmeler ve bireyler vergisel
yükülmlüklerini yerine getirmek için önemli ölçüde zaman ve para harcamaktadırlar
(Stokes & Wright, 2013). 1993 yılında Hükümet, vergi mevzuatının değişmeyeceği buna
karşılık kanunlardaki ifadelerin yeniden yazılacağı bir temizlik projesi olan Vergi
Mevuzatını İyileştirme Projesi (TLIP)’i ilan etti. Diğer ülke uygulamalarında olduğu gibi
TLIP, vergi yasalarındaki dilin, sunumun ve dizayn şeklinin geliştirildiği bir projeydi. Bu
kapsamda basitleştirme ve yalın dilde yeniden yazım süreci 1994 yılında Gelir Vergisi
Kanunu ile başladı (Cooper, 2010). Yürütülen projenin temel amacı, vergi yasalarını
daha iyi bir yapıda, daha kolay anlaşılır ve daha fazla kullanıcı dostu kılmaktı (Jones J.
A., 1996). Bu proje, vergi politikalarının gözden geçirilmesini değil, mevcut vergi
kanunlarını iyileştirerek (OPC, 1995) vergi mükelleflerinin uyum seviyesini artırmak ve
uyum maliyetlerini azaltmak amaçlarını taşımaktaydı (Sawyer, 2013).
Avustralya’daki toplam 125 vergi kanununun sadece 10 tanesi, toplam vergi
gelirlerinin yaklaşık %90’ını karşılamaktadır. Bunlardan da en önemlisi Gelir Vergisi
Kanunu ile Mal ve Hizmetler Kanunu (GST)’dur. 7.000 sayfanın üzerinde olan Gelir
Vergisi Kanununda yapılan iyileştirmeler ile sayfa sayısı yaklaşık olarak % 30 azaltıldı
(Evans & Tran-Nam, 2012). Aynı zamanda gelir vergisi kanunun “Flesch Okunabilirlik
Endeksi4” nde 38.44; benzer uygulama GST için de yapılarak okunabilirlik oranı 40
seviyesine getirilmiştir. Ulaşılan bu rakamlara göre daha önceden çok kafa karıştırıcı
olan gerek gelir vergisi gerekse GST’nin okunup anlaşılabilmesi için en azından bir
üniversite eğitimine sahip olmak gerekir haline gelmiştir (Richardson & Smith, 2002).
Okunabilirlik açısından yapılan bu kısmi iyileştirmeler yine de tatmin edici bir seviyeye
ulaşamamıştır.
TLIP projesi 2013 yılında tamamlanmıştır. Bu süreç içerisinde temel vergisel
düzenlemeleri içeren kanunlar yaklaşık 4.100 sayfa eksiltilerek okunabilirlikte kısmen
de olsa iyileşmeler sağlanmıştır. Ancak maalesef, Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda’daki
4

Flesch Readability Index oranları: 90-100: Çok Kolay; 80-89: Kolay; 70-79: Oldukça kolay; 60-69:
Standart; 50-59: Oldukça Zor; 30-49: Zor 0-29: Çok kafa karıştırıcı. Ayrıntılı bilgi için
http://www.readabilityformulas.com/flesch-reading-ease-readability-formula.php
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girişimlerde olduğu gibi 1993 yılında ortaya konulan hedeflerin çoğuna bir takım
engeller ve nedenlerden dolayı ulaşılamamıştır.

2.6. Karmaşık Bir Vergi Sistemi Nasıl Basitleştirilir?
Basitleştirmeye yönelik olarak muafiyet, indirim ve istisnaların minimize
edilmesi hem vergi sistemindeki karmaşıklığının azaltılmasına hem de mükelleflerin
yükümlüklerini yerine getirirken yapacakları hataların ortadan kalkmasına imkân
sunacaktır. Bu durum ayrıca mükelleflerin vergi uyum seviyelerini de artırarak vergiden
kaçınma ve vergi kaçakçılığı gibi eylemlerin azalmasına da neden olacaktır. Bununla
birlikte karmaşıklığın azaltılması, vergi oranlarının da düşürülmesini sağlayacaktır.
Daha önce ifade edildiği üzere, basit bir vergi sistemi verginin tabana yayıldığı, düşük
vergi oranlarının kullanıldığı, vergilerin ekonomi üzerindeki bozucu etkisinin minimum
olduğu, daha düşük idari ve uyum maliyetlerinin oluştuğu, vergisel ihtilaflarının daha az
olduğu, vergisel uyuşmazlıkların çözümün sürecinin daha kısa ve etkin biçimde işlediği
bir vergi sistemini ifade etmektedir. Vergi sisteminin tamamını kısa dönem içerisinde
basitleştirmek kolay olmamasına ve birçok ülkenin vergi sistemlerinin hala karmaşık
olmasına rağmen, basitleştirme konusunda önemli düzeyde bir istek olduğunu
vurgulamak gerekir (OECD, 2006).
Karmaşık bir vergi isiteminin basit bir yapıya dönüştürülmesi için önerilen çeşitli
yaklaşımlar mevcuttur. Bu çerçevede AICPA, bir takım temel ilkelerin dikkate alınarak
daha basit bir vergi sisteminin oluşturulabileceğini ifade etmektedir. Bu ilkeleri
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (AICPA, 2002):
• Sadeleştirmenin bir öncelik haline gelmesi: Sadeleştirme vergi politikasının
öncelikli hedefi olmalı ve mevzuat, rehberler ve idari uygulamaların geliştirilmesi
birlikte değerlendirilmelidir.
• En basit yaklaşımların tespiti: Vergi kanunu yapıcıları, arzulanan vergi
politikalarını ve gelir hedeflerini tanımladıktan sonra, hedeflere ulaşmak için
uygulanabilir en basit en şeffaf yaklaşımları aramalıdır.
• Uyum yüklerinin en aza indirilmesi: Hem zaman, hem de parasal açıdan uyum
maliyetleri minimize edilmeli ve bu maliyetler, mükelleflerin gelir düzeyleri ve uyum
kabiliyetleriyle orantılı olmalıdır.
• Vergi kanunlarının sıklıkla değiştirilmemesi: Mevzuattaki her bir değişim uzun
vadede basitleştirilmeye yol açacak olsa bile, kısa vadede karmaşıklık seviyesini de
artıracaktır. Vergi kanunlarındeki değişiklik sadece gelir ihtiyacını karşılamak, mevzut
karmaşıklığını azaltmak ve tutarsızlıkları azaltmak amacıyla yapılmalıdır.
• Tutarlı kavram ve tanımlar kullanmak: Mevcut mevzuattaki tutarsız kavramlar
ve tanımlar elenmeli ve yeni yasalar hazırlanırken bu kavram ve tanımlamalardan
kaçınılmalıdır.
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• İdari yükleri de dikkate almak: İdari maliyetlerin düşülürülmesi için
vergilendirme işlemlerinde rehberlik yapan ve yasaları uygulayan vergi idarelerinin,
mevzuatının yazımı ve diğer işlemlerin hazırlanmasında görüşleri dikkate alınmalıdır.
• Sınırlı uygulamalardan kaçınmak: Belirli saydaki mükellef grubuna veya kısa
bir zaman dilimi için uygulamaya konulan vergisel kuralların yürürlüğe sokulmasından
kaçınılması gerekir.
AICPA’nın tavsiyelerine benzer şekilde birçok kurum ve araştırmacı karmaşık bir
vergi sisteminin basit bir sisteme dönüştürülebilmesine yönelik önerilerde
bulunmuştur. Bu kapsamda 2001 yılında Gale, basitleştirme için izlenenebilecek bazı
yollar saptamıştır. Bunlar, tarifelerin üst dilimlerindeki vergi oranlarını düşürmek,
beyannamelerin doldurulması ve kayıtların muhafazasının kolaylaştırılması,
basitleştirme çalışmalarının sonuçlarının düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılması ve
vergi harcamalarına yol açan istisna, muafiyet ve indirim gibi uygulamaların en az
seviyeye indirilmesi şeklinde sıralamak mümkündür (Gale, 2001).
Rozner and Gallagher ise, sürecin yönetiminde uygulanabilecek olan karar ağacı
uygulamasının vergi sisteminin basitleştirilmesi sürecinde de uygulanabileceğini ifade
etmişlerdir. Rozner and Gallagher, basitleştirme karar ağacına vergi giyotini adını
vermişlerdir. Bu kapsamda, vergi giyotini üç aşamada uygulanmaktadır (Rozner &
Gallagher, 2008);
 Ulusal ve yerel düzeyde uygulanan her türlü vergi, harç ve zorunlu katkıların,
tam bir envanteri çıkarılmalıdır.
 Her vergi, harç ve zorunlu katkının yasal dayanağını, politik amacını,
operasyonel yükünü, gelir etkinliğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
 Elde edilen bu bilgiler değerlendirerek bazı vergi, harç ve zorunlu katkılar
muhafaza edilip, bazıları ise sistemden çıkarılmalıdır.
Bu gözden geçirme süreci vergi sisteminin analizi ve basitleştirilmesi için önemli
bir aşamadır (Sebastian, 2009). Vergi giyotinine göre, her vergi, harç veya zorunlu katkı
zorunlu dört unsuru karşılaması gerekmektedir (Rozner & Gallagher, 2008):
1. Yasal olmalı: Üst normlarla çatışmayacak şekilde yasa ile düzenlenmesi gerekir.
2. Amacı kesin olmalı: Ticari aktiviteleri düzenlemek veya bütçeye kolay yoldan
gelir sağlamak gibi belirlenen amaçları önceden açıkça ortaya konulmalı,
3. Mükellef için uygun ve mükellef odaklı olmalı: Raporlama, kayıt ve ödeme
yükümlülükleri gibi bazı uygulamalar zahmetli ve karışık olmamalı,
4. Uygun maliyetli olmalı: Mükelleflerin ödeme maliyetleri de dikkate alınarak,
gelir elde etmede ne kadar etkin bir araç olup olmadığının analizi yapılmalı.
Hem mükellef hem de vergi idaresi açısından uygun maliyetli olmalı.

Vergi sisteminin basitleştirilmesinde kullanılacak karar ağacı Şekil 2’de
verilmektedir.
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Şekil 2. Sisteminin Basitleştirilmesi İçin Karar Ağacı

Kaynak: Steve Rozner and Mark Gallagher (2008), `Taxes and the Enabling Environment:
Reducing theAdministrative Burdens of Compliance`, Fiscal Reform and Economic Governance
Tools, USAID,

Karar ağacı gözden geçirme süreçlerini adım adım göstermektedir. Örneğin,
eğer “vergi veya harç yasal mı?” sorusuna verilecek cevap “Hayır” ise, yasal dayanağı
yeniden gözden geçirilmeli ve onun sistemden kaldırılmasına veya yasal hale
getirilmesi için kesin bir karar verilmeli.
Sonuç olarak, bütün araştırmacılar vergi karmaşıklığının yasal, ekonomik ve
sosyal sistem üzerinde oluşturduğu olumsuzluklar konusunda hem fikirdirler. Vergi
sistemini daha basit hale dönüştürmek için bir takım yöntemler var olmakla birlikte,
hükümet politikaları ile basitleştirme arasında bir mübadele de söz konusudur. Ancak
bu mübadele kapsamında hükümetler kendi politikaları nedeniyle en iyi basitleştirmeyi
yapmak istemeseler bile, toplum için ikinci en iyiyi, hatta üçüncü en iyiyi yapmaları, her
halukarda mevcut vergi sisteminin varlığını sürdürmesinden daha fazla yarar
sağlayacaktır.

3. Karmaşıklığın Tespiti
Karmaşıklık seviyesinin tespiti zor olmakla birlikte konuyla ilgili olarak bir takım
yöntemlerin de geliştirildiğini söylemek gerekir. Tespitin zor olmasının altında yatan bir
takım sorunlar mevcuttur. Bu sorunları; (i) sabit ve geçici maliyetlerin farklı olması; (ii)
ödenecek vergi borcu olmasa bile mükelleflerin hesaplanamayan bir takım maliyetlere
maruz kalması; (iii) hükümet politikası gereği yapılacak her bir mevzuat uygulamasının
karmaşıklığı daha da artırması şeklinde sıralamak mümkündür (Slemrod, 1996).
Bununla birlikte, vergi sisteminde karmaşıklığa neden verilerin sağlıklı bir şekilde tespit
edilememesi ya da analizinin yapılamaması ve konuyla ilgili olarak hükümet
politikalarının sürekli olarak değişmesi gibi nedenlerden dolayı karmaşıklık seviyesinin
tespiti konusunda istikrarlı bir ilerleme sağlanamamaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen
karmaşıklığın tespitine yönelik yapılan araştırmalar gerek kurumsal, gerekse
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araştırmacılar bazında son yıllarda hız kazanmıştır. Söz konusu araştırmalar aşağıdaki
gibi özetlenmiştir.
3.1. The Progressive Policy Institute (PPI)
PERAM (2010) tarafından açıklanan rapora göre, ABD vergi sisteminin
karmaşıklık seviyesinin çok yüksek olduğu ifade edilmiştir. Rapora göre karmaşıklık
mükelleflere, vergisel yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri açısından hem para hem
de zaman maliyeti yüklemektedir. Bu kapsamda 2008 yılı verilerine göre, hem
işletmeler hem de bireysel mükellefler federal gelir vergisi beyannamelerini doğru bir
biçimde doldurabilmek için yıllık 7.6 milyar saatlik zaman ve GSYİH’ın %1’ine tekabül
eden miktarda para (yaklaşık 140 milyar $) harcamak zorunda kalmışlardır.
PPI, ABD’nin 50 eyaletini ve Kolombiya Federal Bölgesini de içine alan bir
çalışma yaparak bu eyaletlerdeki karmaşıklık seviyesini ‘Eyalet Vergi Karmaşıklık
Endeksi’ ile tespit etmeye çalışmıştır. Kullanılan yöntem ile eyaletlerin vergi
harcamalarının miktarı dikkate alınarak sahip olunan vergi karmaşıklığı tespit edilmeye
çalışılmıştır. Ancak birçok eyalet vergi harcamalarına ilişkin verilerin sağlanmasında
gerekli özeni göstermemiştir. Şeffaf olmayan bu eyaletler en karmaşık eyaletler olarak
sıralamada yer edinmişlerdir. Eyalet Vergi Karmaşıklık Endeksi sonuıçları Tablo 1’de
verilmektedir.
Tablo 1. Eyalet Vergi Karmaşıklık Endeksi
Eyalet
Alabama
Florida
Indiana
Nevada
New Hampshire
South Dakota
Wyoming
Washington
Louisiana
Oklahoma
Arizona
New York
Georgia
Oregon
Wisconsin
Maryland
Minnesota
Nebraska
North Carolina
Iowa
Kentucky
Maine
New Jersey
Illinois
Massachusetts
Pennsylvania

Vergi Harcamaları
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
550 to 600
450 to 500
450 to 500
400 to 450
400 to 450
350 to 400
350 to 400
350 to 400
300 to 350
300 to 350
300 to 350
300 to 350
250 to 300
250 to 300
250 to 300
250 to 300
200 to 250
200 to 250
200 to 250

Sıra
1
1
1
1
1
1
1
8
9
9
11
11
13
13
13
16
16
16
16
20
20
20
20
24
24
24

Eyalet
Rhode Island
Texas
Colorado
Connecticut
Michigan
Missouri
North Dakota
South Carolina
Vermont
Virginia
California
Hawaii
Idaho
Kansas
Mississippi
Montana
New Mexico
Ohio
Tennessee
Utah
DC
Arkansas
Delaware
West Virginia
Alaska

Vergi Harcamaları
200 to 250
200 to 250
150 to 200
150 to 200
150 to 200
150 to 200
150 to 200
150 to 200
150 to 200
150 to 200
100 to 150
100 to 150
100 to 150
100 to 150
100 to 150
100 to 150
100 to 150
100 to 150
100 to 150
100 to 150
100 to 150
50 to 100
50 to 100
50 to 100
0 to 50

Sıra
24
24
29
29
29
29
29
29
29
29
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
48
48
48
51

Kaynak:
http://www.progressivepolicy.org/wp-content/uploads/2014/04/2014.04-Weinstein_The-State-TaxComplexity-Index_A-New-Tool-For-Tax-Reform-and-Simplification1.pdf
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Endeksin ortaya çıkardığı sonuçlara göre, bütün eyaletler karmaşık vergi
sistemlerine sahiptirler. Ayrıca sahip olunan vergi sistemi ile karmaşıklık seviyesi
arasında bir ilişki söz konusu değildir. Artan oranlı vergilerin olduğu eyaletlerde
karmaşıklık olduğu gibi, sabit vergi oranın olduğu eyaletler, hatta gelir vergisine sahip
olmayan eyaletlerde de vergi sistemi karmaşıklık göstermektedir. Örneğin gelir vergisi
uygulamayan Teksas eyaleti ile düz oranlı gelir vergisine sahip olan İllinois eyaleti ve
artan oranlı gelir vergisine sahip olan Rhode Island eyaletinin karmaşıklık seviyesi aynı
olup 24.sırada yer almaktadırlar (Marshall & Weinstein, 2014).
3.2. PwC -The World Bank: Paying Tax
The PwC-Dünya Bankası (2014) işbirliği ile hazırlanan raporda “toplam vergi
oranı”, “vergi kanunlarına uyum için harcanan zaman (saat olarak)” ve “yapılan
ödemelerin sayıları” üç temel ölçüt olarak dikkate alınarak 189 ülkenin vergi sistemi
karşılaştırılmıştır. Raporda orta büyüklükteki işletmelere yönelik vergi ödeme
kolaylıkları da tespit edilip; bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde vergi karmaşıklığı düzeyi
belirlenmeye çalışılmıştır.
Çalışmada, kurumlar vergisi, sosyal güvenlik katkıları, işverenler tarafından
ödenen istihdam katkı payları, emlak vergileri, intikal vergileri, sermaye kazançları
vergileri, finansal işlem vergileri, çöp toplama vergileri, motorlu taşıtlar vergileri ile
diğer küçük vergi ve harçlar dikkate alınmıştır. Uyum için bir yılda harcanan zaman,
‘kuruımlar vergisi’, ‘katma değer veya satış vergisi’ ve ‘sosyal güvenklik katkılarının da
dâhil olduğu istihdam vergileri’ beyannamelerinin hazırlanması, doldurulması ve
vergilerin ödenmesi için geçirilen zamanın saat olarak karşılığıdır. 2014 yılında yapılan
çalışmada Avrupa Bölgesi ülkelerine yönelik sıralama Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Vergi Ödeme Genel Sıralaması
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ülkeler
Luxembourg
Ireland
Estonia
Finland
United Kingdom
Sweden
Netherlands
Denmark
France
Malta
Cyprus
Belgium
Austria
Spain
Lithuania
Greece
Croatia
Romania
Slovak Republic

Zaman (saat)
55
80
81
93
110
122
123
130
132
139
147
160
166
167
175
193
196
200
207

Ülke
Ireland
Denmark
United Kingdom
Luxembourg
Finland
Malta
Netherlands
Estonia
Cyprus
Croatia
Sweden
Latvia
France
Greece
Slovenia
Lithuania
Spain
Turkey
Belgium
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6
12
14
15
21
27
28
32
33
34
41
49
52
53
54
56
67
71
76
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20
Germany
218
Austria
79
21
Turkey
226
Portugal
81
22
Slovenia
260
Bulgaria
81
23
Latvia
264
Germany
89
24
Italy
269
Slovak Republic
102
25
Portugal
275
Poland
113
26
Hungary
277
Czech Republic
122
27
Poland
286
Hungary
124
28
Czech Republic
413
Romania
134
29
Bulgaria
454
Italy
138
Kaynak: PWC-World Bank, `Paying Taxes 2014: The global picture`A comparison of tax systems in 189
economies`, http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2014.pdf

Avrupa bölgesi ülkelerinin harcanan zaman ve vergi kolaylıklarına bakıldığında
harcanan zaman miktarı bakımından Bulgaristan (454 saat); vergi kolaylığı açısından ise
İtalya (138) en kötü durumdadır. Buna karşılık Türkiye gerek harcanan zaman, gerekse
vergi ödeme kolaylığı açısından Avrupa bölgesi ülkeleri arasında orta sıralarda yer
almaktadır.
3.3. Vergi Basitleştirme Ofisi: Karmaşıklık Endeksi
Ülke bazında yapılan en kapsamlı ve istikrarlı çalışma Birleşik Krallık’ta 2010
yılında geçici olarak kurulan ve 2015 yılında sürekli olmasına karar verilen Office of Tax
Simplification (OTS) tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda OTS, 2012 yılında ilk
karmaşıklık endeksini üretmiştir. OTS sadece her bir vergi ve zorunlu ödemeler
açısından vergi karmaşıklık seviyesini ölçmemekte, aynı zamanda vergi uyum
maliyetlerinin azaltılmasına yönelik yaptığı çalışma sonuçlarına dayanarak
basitleştirmeye yönelik meclise ve maliye bakanlığına tavsiyelerde bulunmaktadır (HM
Treasury, 2010). OTS, vergi karmaşıklığını ‘mevzuat karmaşıklığı’, ‘etkinlik’ ve ‘kaynak
verimliliği’ olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırmış ve karmaşıklığa neden olan yedi
temel unsur tespit edilmiştir. Bunlar (Jones, Rice, Sherwood, & Whiting, 2014):
1. Mevzuat karmaşıklığı;
a) Bölüm ve paragraf sayıları
b) Sayfa sayısı
c) İstisna ve muafiyet sayısı
d) 2000 yılından beri yapılan yasal değişiklik sayısı
e) Gunning-Fog okunabilirlik endeksi
2. Bakanlık tarafından çıkarılan rehberlerin karmaşıklığı;
3. Mükellef sayıları;
4. Mükelleflerin uyum yeteneği;
5. Vergiden kaçınma riski;
6. Mükelleflerin uyum maliyetleri;
7. Maliye Bakanlığının operasyonel maliyetleri;
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Karmaşıklık endeksinden çıkan sonuçlar 1-10 arası rakamlarla sıralanmış olup;
10 rakamı en fazla karmaşıklığı, 1 rakamı ise en az karmaşıklığı ifade etmektedir. İlk
çalışmadaki eksiklikleri ve eleştirileri dikkate alan OTS (2012), karmaşıklık endeksini
geliştirip ikinci versiyonunu üretmiştir. Böylece yeni karmaşıklık endeksi temel
karmaşıklık ve karmaşıklık etkisi olmak üzere iki üst başlık altında sınıflandırılmıştır.
Temel karmaşıklık, -vergi kanunlarındaki değişiklik sayılarını ve mevzuatın sayfa
uzunluğunu içeren - vergi kanununun yapısında bulunan içsel karmaşıklık seviyesidir.
Buna karşılık karmaşıklık etkisi ise, her bir vergi mükellefi için uyum maliyeti ile bütün
vergi mükellefleri için toplam uyum maliyetinin her ikisinin birleşimidir (Jones, Rice,
Sherwood, & Whiting, 2014). OTS karmaşıklık endeksinin ikinci versiyonunda daha
ayrıntılı ve kısmen daha objektif veriler kullanılmış ve ilk versiyonuna göre daha tutarlı
sonuçlar elde edilmiştir.
3.4. Evans ve Tran-Nam
Evans ve Tran-Nam (2013) yapmış oldukları çalışmada, vergi sistemindeki genel
karmaşıklığı ölmeye ve zaman içerisindeki değişimin izlenebileceği bir endeks üretmeye
odaklanmışlardır. Çalışmalarıyla literature önemli katkılar yapan Evans ve Tran-Nam,
üretilen tek bir karmaşıklık endeksi ile bütün vergi sisteminin karmaşıklık seviyesini
analiz etmeyi amaçlamışlardır. Kulanılan yöntem, verilerin sınanmasına ve istatistiksel
yaklaşımların bir kombinasyonuna dayalı olan sayı teorisi endeksine dayanmaktadır.
Evans and Tran-Nam, hem kurumsal vergi mükellefleri, hem de kişisel vergi
mükellefleri için iki ayrı karmaşıklık endeksi üretmeyi hedeflemişlerdir. Teorik olarak
tutarlı bir şekilde dizayn edilen karmaşıklık endeksi, henüz yazarların kendisi tarafından
test edilmemiştir.

4. Sonuç
Vergi sistemleri gerek uluslararası mobilitenin artması, gerekse sosyal,
ekonomik ve kültürel alanlardaki değişim nedeniyle giderek daha karmaşık hale
gelmektedirler. Bu karmaşıklık sadece vergi mükelleflerini değil, aynı zamanda vergi
idarelerini, vergi uygulayıcılarını ve vergi yargısını da doğrudan etkilemektedir.
Kamaşıklığın yarattığı sorunların en başında vergi mükelleflerinin vergi uyum
maliyetlerinin; vergi idaresinin katlanmak zorunda olduğu operasyonel maliyetlerin ve
vergi yargısının çözmesi gereken vergi ihtilaflarını içeren dosyaların sayılarının artması
gösterilebilir. Karmaşıklık ayrıca vergi mükelleflerinin vergiye gönüllü uyumunu
olumsuz etkilemekte olup, mükelleflerin vergi kültürlerini değiştirmekte, vergi
gelirlerini azaltmakta, vergiden kaçınma ve vergi kaçırma gibi davranışların makul
sayılmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, güçlükle toplanan vergilerin verimli
alanlarda kullanılmaması karmaşıklığın ortaya çıkardığı sorunları daha da
tetiklemektedir.
Karmaşıklığın veya basitliğin ne anlama geldiğinin tanımlanmasında yatan
güçlükler, bu alanda yapılan çalışmaların gelişim hızının daha yavaş olmasına neden
olmaktadır. Herşeye rağmen, vergi sistemindeki karmaşıklığın yarattığı yıkımların
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farkına varan ve bu konuda basitleştirme girişimlerinin yapılması gerektiğini ilk
düşünen Avustralya, Birlesik Krallık ve Yeni Zelanda kurdukları uzman kadrolarıyla,
basitleştirmeye yönelik çalışmalarıyla hem uygulamaya, hem de literature önemli
katkılarda bulunmuşlardır. Bu üç ülkeyi örnek alan diğer ülkeler de kendi metodlarını
geliştirmeye çalışırken, araştırmacılar ise teorik ve istatistikî olarak özellikle karmaşıklık
seviyesinin ölçülmesine yönelik yeni yöntemleri test etmeye başlamışlardır.
Vergi isteminin basitleştirilmesi sadece bir politika önceliği değil, aynı zamanda
toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi ve takip edilmesi geren bir olgudur.
Öyle ki, bu kapsamda bir “basitleştirme kültürü”nün oluşturulması ve vergiye taraf olan
tüm kesimlerce içselleştirilip geliştirilmesiyle hedeflenen amaçlara ulaşılması
mümkündür.
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