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sıra, vergiden kaçınmanın sınırlandırılmasına ilişkin çalışmalar da 
var ve konuya ilişkin eylem planları hazırlanıyor. Vergi kaçakçılığı 
ve vergiden kaçınma kavramlarının birbirine yaklaştığı, aradaki 
farkın belirsiz hale dönüşmesi ile ilgili olarak literatürde vergiden 
kaçınma kavramı ile ilgili olarak farklı ülkelerde, farklı sıfatlar 
kullanılabilmekte ya da farklı tanımlamalar yapılabilmekte. AB’ye 
üye devletlerde ise bazı vergiden kaçınma türleri vergi mahkeme-
leri tarafından yasal olarak kabul edilirken, bazıları yasal olarak 
kabul edilmiyor. 

Ülkemizde de, vergi konusundaki kayıp veya kaçağın ciddi 
boyutlarda olduğu tartışması devam ediyor. Vergi kayıp veya 
kaçağının birçok nedeni olmakla birlikte, en belirgin nedeni, kayıt 
dışılık olarak öne çıkıyor. Kayıt dışılığın toplumsal bir mesele 
olduğunu ve bu konuda zihniyet değişimi yaratmanın önemli 
olduğunu anlatmak gerekiyor. Toplumun büyük kısmının izlediği 
tiyatro, sinema ve televizyon dizilerinin de konuyu işleyerek bu 
işin içine girmesi gerekiyor. 

KAÇIRMA NEDENLERİ
Mükellef grupları veya sektör-

lere göre vergi kaçırmanın çok 
çeşitli nedenleri olmakla birlikte, 
kaçırma nedenleri özetle aşağı-
daki gibi sıralanabilir.

n Vergi oranlarının yüksek 
olması. 

n Dolaylı vergilerin dolaysız 

vergilere oranla fazla olması. 
n Daha az vergi verme çabası.
n Vergi kaçıran rakip mükellefler karşısında rekabet şansının 

devam ettirilme gerekliliği.
n Vergi denetiminin etkin olmaması. 
n Belge düzenine uyulmaması.
n Vergi mevzuatının çok detaylı, karmaşık ve çeşitli olması...
Bu gibi nedenler, mükellefleri vergi kaçırmaya itebiliyor. 

Geçmişten günümüze ağır cezayı gerektiren fiiller arasında yer 
alan vergi suçu veya kaçakçılığı çeşitli şekillerde işlenebiliyor. 
Bunların başında ise;

n Mükelleflerin bazı gelirlerini kayıt dışında tutarak/gizleyerek 
vergi matrahlarını azaltmak. 

n Defterlerdeki bazı kayıtları silerek ödenmesi gereken vergiyi 
azaltmak veya hiç ödememek. 

n Sahte belge (naylon fatura) ile mal ve hizmet almış gibi kayıt 
yapmak. 

n Tutulan defterlerde muha-
sebe hilesi veya hatası yapa-
rak gerçek olmayan hesaplar 
açmak...

Bu gibi eylemler vergi suçu 
olarak öne çıkıyor. Bu da 
mevzuatımızda, vergi kaçak-
çılığı/suçu olarak tanımlanı-
yor. Vergi kaçakçılığı suçuna 
ilişkin yaptırımlar, Vergi Usul 
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