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Terim Dağarcığı
Tarh

Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden
vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari
muameledir.

Tebliğ

Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar
tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

Tahakkuk Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya
gelmesidir.
Tahsil

Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
A. Projenin Amacı
•

•

•

•

Türkiye’de yerel yönetimler alanındaki reformların uluslararası ilke ve standartlara uygun bir
şekilde olması için gerçekleştirilen bu proje, yerel hizmetlerin etkin, etkili, verimli, kapsayıcı,
saydam, hesap verebilir ve katılımcı bir şekilde yerel yönetişime uygun bir perspektifle
gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlara destek olmak üzere tasarlanmıştır.
Projenin temel amacı, Türkiye’de son yıllarda yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen yapısal
reform ve dönüşümler sonucunda ortaya çıkan yerel yönetim modelinin demokratik yönetişim
ilkeleri doğrultusunda etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.
Özelde ise projenin ana amacı, Türkiye’de belediye mali yönetim sistemi içinde nispeten daha
az bilinen bir alan olan belediye alacaklarının etkin tahsilatına ilişkin karşılaştırmalı bir
değerlendirmenin geliştirilmesi olmuştur. Bu kapsamda çalışma Belediyelerin öz gelirleri
olarak nitelendirilebilecek vergi, harç ve diğer alacaklarının tahsilinde yaşadıkları sorunların ve
çözüm yollarının analiz etmektedir. Söz konusu analiz hem mevzuat hükümlerinin hem de
gerek Türkiye’de gerekse yabancı ülkelerde bulunan çeşitli büyüklükteki Belediyelerin günlük
uygulamalarının yapılan mülakatlar yolu ile değerlendirilmesi sureti ile gerçekleştirilmiştir.
Proje, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın idari kapasitelerini geliştirmeyi ve
kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi de bu çerçevede hedeflemektedir.

B. Projenin Kapsamı ve Çalışma Metodu
•

•

•

Üç temel bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümünde kısaca Türkiye’deki Belediyelerin
elde ettiği temel gelirler ele alınmış ve sonrasında Belediye Gelirlerinin tahsiline ilişkin
mevzuat hükümlerine ve uygulama pratiğine ilişkin bilgi verilmiştir. Bunun ardından
Belediyelerin tahsilat aşamasında yaşadıkları sorunların nedenleri araştırılmıştır.
Çalışmanın bu ilk bölümü oluşturulurken, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan il, ilçe ve
büyükşehir Belediyeleri olmak üzere toplam 12 Belediye’nin yetkilileri ile mülakatlar
yapılmıştır. Bu mülakatlar sonucunda yaptığımız değerlendirme ve önerilere çalışmamızın
üçüncü bölümünde detaylı bir şekilde yer verilmiştir. Ayrıca bu bölüm oluşturulurken T.C.
Sayıştay Başkanlığı (“Sayıştay”) tarafından hazırlanan denetim raporları da etkin bir şekilde
kullanılmıştır.
Çalışmanın ikinci kısmında ise Türkiye’deki belediyeler için yerel vergi tahsilatını
geliştirebilecek önerilerin belirlenmesi amacıyla yurtdışında bulunan ondan fazla yerel
yönetim kurumu ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, çeşitli ülkelerdeki devlet denetleme
kurumları tarafından hazırlanan belediye düzeyinde yerel vergi/ücretlerin yönetimi hakkındaki
raporlar incelenmiş ve önceki dönemlerde hazırlanan araştırma ve politika belgeleri analiz
edilmiştir. Gerçekleştirilen kapsamlı analiz ve literatür taramasının sonuçlarını yansıtan rapor
metinleri yurtdışında bulunan ilgili Belediyelerin yetkililerine iletilerek teyit etmeleri
sağlanmıştır. Bu mülakat ve incelemelerin sonucunda yaptığımız değerlendirme ve önerilere
de çalışmamızın üçüncü bölümünde detaylı bir şekilde yer verilmiştir.

C. Durum Analizi
•

Belediyelerin öz gelirleri temel olarak vergiler (2464 sayılı Kanunda yer alan vergi ve harçlar ile
emlak vergisi), teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ve sermaye nitelikli gelirlerinden oluşmaktadır.
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•
•

Söz konusu gelir türlerinin toplam gelir içerisindeki ağırlıkları incelendiğinde, vergi
tahsilatlarından elde edilen gelirlerin oransal olarak yıllar bazında azaldığı görülmektedir.
Aşağıdaki tablodan da açıkça görülebileceği üzere 2014-2018 döneminde Belediyelerin vergi
gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı %14.80 seviyesinden %12.95 seviyesine gerilemiştir.

Toplam Vergi Gelirleri
Toplam Gelirler
Vergi Gelirlerinin
İçindeki Payı (%)

Toplam

Gelirler

Vergi Gelirlerinin GSYH’ya Oranı (%)

•

•

•
•

•

2014

2015

2016

2017

2018

9.267,69

10.820,72

12.203,76

13.192,45

14.459,40

62.587,12

72.270,38

81.798,90

97.809,28

111.670,47

14,80

14,97

14,91

13,48

12,95

0,45

0,46

0,47

0,42

0,39

Toplam gelirlerine oranla Belediyelerin vergi gelirlerinin düşük olması, Belediyelere tahsis
edilen vergilerin yetersizliğini ortaya koymaktadır. Söz konusu durum hem mevzuatın
güncelliğini yitirmesi veya Belediyelerin öz gelirleri üzerindeki denetim yetkilerinin sınırlı
olması gibi yapısal nedenlere bağlıyken hem de Belediyelerin tahsilat kapasitelerinin
yetersizliğinden ve tahsilat aşamasında yaşadıkları sorunlardan kaynaklanmaktadır.
Çalışmamız kapsamında birebir mülakat yaptığımız Belediyelerin haricinde toplam 24 adet
Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi ve İl Belediyesine ait Sayıştay raporları
incelenmiş ve öz gelir kalemleri bazında Sayıştay uzmanları tarafından düşük oranlı olarak
nitelendirilip eleştirilen tahsilat oranları analiz edilmiştir. Söz konusu analiz sonucunda
Belediyeler bazında Emlak Vergisini oluşturan Arsa, Arazi ve Bina vergileri ortalama %30-%40
düzeylerinde ve yine Belediyelerin önemli gelir kalemlerinden olan Çevre Temizlik ve İlan ve
Reklam Vergileri ortalama %30 seviyesinde tahsil edildiği görülmüştür.
Aynı şekilde Belediyelerin gerek idari para cezalarıyla gerekse vergi cezalarıyla ilgili
alacaklarının tahsilinde önemli sorunlar yaşadıkları, oldukça düşük olan tahsilat oranlarından
görülmektedir.
Sayıştay raporlarında tahsilat oranlarındaki bu düşüklük “Belediye alacaklarının takip ve
tahsilinin gerçekleştirilmediği anlamına geleceği ve zamanaşımına uğramaları halinde mali
sorumluluk doğuracağı düşünülmektedir.” ifadeleri ile eleştirilmekte ve Belediyelerden söz
konusu tahsilat oranlarını artırmaları için önlemler almaları istenilmektedir.

Çeşitli Belediyelerin mali yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz mülakatlar sırasında tahsilat
sorunlarının yaşanmasına neden olan temel etkenler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
o Belediyelerin Mükellef Tespiti ve Denetim Yetkilerinin Olmamasından Kaynaklanan
Tahsilat Sorunları
o Personel Yetersizliğinden Kaynaklanan Tahsilat Sorunları
o Belediyeler ve Diğer Kamu Kurumları Arasında Bilgi Alışverişinin Yetersiz Olmasından
Kaynaklanan Tahsilat Sorunları
o Tahsil Merciin Belirsizliği Nedeniyle Yaşanan Tahsilat Sorunları
o Birçok Vergi ve Harç Türünün Mevcudiyeti Nedeniyle Yaşanan Tahsilat Sorunları
o Kamu Alacak Yapılandırmaları ve Vergi Afları Nedeniyle Yaşanan Tahsilat Sorunları
o Belediyelerin E-Haciz ve E-Tebligat Yapamamaları Nedeniyle Yaşanan Tahsilat Sorunları
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o Belediyelerin Siyasi Sebeplerle Vergi Denetim ve Tahsilatı Konusunda İsteksiz
Davranabilmesi Nedeniyle Yaşanan Tahsilat Sorunları
o Belediyelerin Vergi Yönetimi Açısından Etkin Bir Şekilde Denetlenememesi Nedeniyle
Yaşanan Tahsilat Sorunları

D. Değerlendirme ve Öneriler
•

Türkiye’deki ve çeşitli yabancı ülkelerdeki yerel vergi mevzuatı ve yerel idare tahsilat
uygulamalarına ilişkin gerçekleştirdiğimiz incelemelere istinaden, Türkiye’deki belediyelerin
yerel vergi ve harçların tahsilatını geliştirmek için hayata geçirebileceği bir dizi olası tedbir ve
eylem ana hatlarıyla özetlenmiştir.
Önerilen tedbirler, tahsilatın artırılması ve vatandaşların yaşamlarında gözle görülür
iyileştirmelerde bulunulması amacıyla, yerel vergilere ilişkin politika yapma, planlama, yönetim
ve icra süreçlerinin geliştirilmesi yoluyla hayata geçirilmelidir.
Bu kapsamda, Türkiye’de belediyelerin yerel vergi yönetimindeki alacak tahsilatlarına ilişkin
etkinliklerinin arttırılması için geliştirilen önerileri izleyen kısımda ana başlıklar itibarıyla
sıralanmıştır:

•
•

Personel Sayısının, Denetimin ve Vergi Bilincinin Artırılması
•

•

•

Belediyelerin vergi tahsilatındaki etkinliklerinin arttırılması ve geliştirilmesi için öncelikle
yönetim kapasitesi ve nitelikli personel açısından desteklenmeleri gerekmektedir. Bu
kapsamda, tahsilat yapacak olan Belediye birimlerinde istihdam edilmek üzere vergi uzmanı
veya denetim elemanı gibi unvanlarda personel yetiştirilmeli, bu birimlerde öncelikle alanında
eğitimli personel istihdam edilmeli, mevcut personelin eğitim ve iyi uygulamaların paylaşımı
gibi yöntemlerle gelişimi sağlanmalıdır.
Belediye yetkililerinin vergi denetimi konusundaki yetkilerini güçlendirecek yasal
değişikliklerle belediyelere bazı alanlarda vergi inceleme ve denetimi yetkisinin verilmesi
gündeme alınmalıdır. Ancak, bu noktada söz konusu yetkinin kimler tarafından ne surette
kullanılacağına ilişkin düzenlemelerin yapılması ve görev yapacak personelin yetiştirilmesi
önem kazanacaktır.
Ayrıca, Belediyelere yerelde ödenen vergilerle belediye hizmetleri arasındaki ilişkiyi ortaya
koyma amacına yönelik ve herkesin anlayabileceği bir şekilde hazırlanmış olan hazırlanacak
vatandaş bütçesi ve vergilere ait bilgilerin yer aldığı bilgilendirme broşürleri gibi çalışmalarla
yerel vergi bilinci güçlendirilmelidir. Buna bağlı olarak, Türkiye’de yerel vergi yönetimi
mevzuatında değişiklikler söz konusu olduğunda, belediyelerin hizmet içi eğitimlerle bu
konulara hızlıca adaptasyonunu sağlayacak sistemler geliştirilmelidir. Bu eğitimlerin
kurumlararası yapılacak protokollerle Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman personelince
desteklenmesinin etkili olacağı düşünülmektedir.

Belediyelerin Diğer Kamu Kurumlarıyla Koordinasyonunun Artırılması ve Teknolojik Altyapının
Geliştirilmesi
•

Belediyelerin Kamu kurumlarınca kullanılan birtakım yazılımlara (Takbis, Mernis, Polnet vs.)
erişim imkanları sınırlıdır. Söz konusu yazılımların kullanılamadığı ya da eksik kullanıldığı
durumlarda sürekli yapılan yazışma trafiği hem belediyeler hem de ilgili kurumlar için kaynak
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•

israfına (zaman, emek, para) ve belediyelerin alacakların tahsilatı ve takibi işlemlerinin
gecikmesine neden olmaktadır.
Ayrıca, vergi yönetiminde e-belediyecilik uygulamaları ve teknoloji kullanımı
yaygınlaştırılmalıdır. E-beyan, e-ödeme, e-denetim, e-haciz (mükelleflerin banka kayıtları
üzerine) gibi yöntemlerle mükelleflerin kolay bir şekilde beyan vermeleri ve ödemeleri
sağlanırken diğer taraftan mükellef kayıtlarına kolaylıkla ulaşılabilecek ve vergi denetimi ve
ödenmeyen vergilerin takibi daha kolaylıkla yapılabilecektir.

Denetim ve Tahsilat Performansının Etkin Bir Şekilde Analizi
•

•
•

Belediyelerin işlemlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak, hataları önlemek ve belediyelerin
yaklaşımlarını iyileştirebilmek amacıyla iç ve başta Sayıştay denetimi olmak üzere dış denetim
sistemi iyileştirilmeli, dış denetim belirli bir plan dahilinde sistematiğe konularak tüm
belediyelere yaygınlaştırılmalıdır. Belediyeler bünyesinde iç ve dış denetimi gerçekleştiren
personel belediye mevzuatı ve vergi mevzuatı konusunda eğitilmeli, denetim sistemi
belediyeler için öğretici ve iyileştirme fırsatlarını görmelerine imkân verebilecek hale
dönüştürülmelidir.
Yerel vergi ve harçların tahsilatının iyileştirilebilmesi için, Belediyeler düzenli olarak
güncellenen bilgi ve analizlerden yararlanmalı ve tahsilat performansını izlemek için sistematik
bir yaklaşım oluşturmalıdır.
Ana hedef, yıl boyunca tahsilat seviyelerini düzenli olarak izleyerek, belediyelerin vergi / mali
işler departmanlarının sahip olduğu gözetim ve denetim kapasitesini artırmak olacaktır.

Vatandaşlar Arasında Vergi Uyumunun Artırılması
•
•

•
•

Vergi mükelleflerinin birikmiş borçlarının tamamı veya bir kısmı da dahil olmak üzere yerel
vergilerini zamanında ödemeye teşvik edilmesi için ön alıcı (proaktif) bir yaklaşım
benimsenmesi gereklidir.
Bu amaçla, bir icra memuru veya icradan sorumlu başka bir belediye görevlisi, son ödeme
tarihi geçtikten sonra ödeme talebinde bulunmak için vergi mükellefleriyle iletişime geçmeye
başlamalıdır. Ardından, son ödeme tarihinden sonra ödeme gerçekleşmediyse, ilk ihtarname
mükellefe kişisel olarak teslim edilmelidir.
Belediyeler, vergi tahsilatını icra etme planlarını internet sitelerinde yayınlanacak basın
bildirileri ve yerel radyo/televizyonlarda gösterilecek kamu spotları yoluyla kamuoyuna
duyurmalıdır.
Emlak vergisine istinaden, belediye vergi memurlarının vergisi ödenmemiş gayrimenkuller
hakkında soruşturma başlatması beklenmektedir ve gayrimenkul sahibinin mali durumu ve
istihdam bilgileri veri tabanına kaydedilmelidir. Daha sonrasında memurlar, ödeme
yapılmaması halinde başlatılacak yasal işlemler hakkında vergi mükellefini bilgilendirmelidir.

Mükellef Sicilinde Düzenli Güncellemelerin Sağlanması
•

•

Türkiye’de ekonominin büyük bir kısmının “kayıt-dışı” ve küçük ölçekli işletmelerden
oluştuğu ve vergi makamlarının harici kontrollere erişimi olmadığı göz önünde
bulundurulursa, doğru ve eksiksiz, merkezi bir vergi mükellefi sicilinin tutulması zor olabilir.
Buna karşılık olarak, vergi mükelleflerinin bilgilerini düzenli olarak güncellemesini sağlamak
adına kayıt sistemi daha sıkı hale getirilmeli ve geri bildirim sistemleri uygulanmalıdır. Bunun
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•
•

yanı sıra, mükellefler yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde alarm verecek hızlı ve
basit kontrol mekanizmaları da devreye sokulabilir.
Ayrıca, Türkiye’de mobil ve internet erişimi nispeten yüksektir. Dolayısıyla belediyeler,
internet portalları, mobil ödeme seçenekleri ve ATM’ler gibi elektronik kanalları kullanıma
sokabilir.
Basit mükellef işlemleri için (örneğin, vergi beyannameleri ve ödemeleri) bu kanalları
kullanarak, belediyeler hem gönüllü ödeme seviyesini yukarı çekebilir hem de kamu yararına
bağlılıklarını ortaya koyabilir. Bu tür uygulamalar, bir yandan belediye veznelerindeki uzun
kuyrukları kısaltırken diğer yandan uyumun önündeki bir engeli ortadan kaldırmış olur.

Uyuşmazlık Çözümü ve Uyumu Mecbur Kılan Harici Kontrol Mekanizmalarının Oluşturulması
•

•
•

Çalışma kapsamında incelenen ülkelerin çoğunda, belediye alacaklarından dolayı ceza / para
cezası alan vatandaşların başvurabileceği birçok seçenek (uzlaşma, müzakere vb.) mevcuttur.
Türkiye’deki mevzuat uyarınca benzer tedbirlerin alınması mümkündür. Ancak çoğu
durumda, vatandaşlar bu tür yasal olanakların farkında değildir ve belediyeler de vergi tarhı
/ cezası belirlendikten sonra vatandaşların başvurabilecekleri yollar konusunda düzgün
bilgilendirme yapmamaktadır.
Bu nedenle, vergi tahsilat oranını artırmak için bu prosedürlerin daha sık kullanılması
önerilmektedir.
Vergi ödemeyen kayıt-dışı işletmeler çoğu zaman olağan icraatlarının bir parçası olarak
devlet kurumlarıyla etkileşime girmektedir. Belediyeler, söz konusu devlet kurumlarıyla
beraber çalışarak işletmelerin vergi durumlarını teyit edebilir. Bu tür kontroller aşırı
müdahaleci olmadan da işletmelerin kayıt altına alınmasını etkin biçimde teşvik edebilir.

Tahsilatın Merkezileştirilmesi
•

•

•
•

Prensipte, yerel yönetim makamlarının yerel vergileri merkezi yönetimlere kıyasla daha etkili
bir biçimde tahsil etme olasılığı daha yüksektir, zira yerel makamlar yerel halkı daha kolay
denetleyebilir, mevcut varlıkları hakkında daha sağlam bilgiler edinebilir ve vergi uyumunu
takip edebilir.
Bununla birlikte, gerçekleştirilen çeşitli araştırmalar, yerel vergilerin tahsil edilmesinin
önündeki temel engellerin vergi icrasındaki yetersiz idari kapasite, yolsuzluk ve siyasi
müdahalelerden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Seçilen yerel meclis üyeleri, vergi
tahsilatına ve tahsildarların istihdamına müdahale edebilme riski de bulunmaktadır. Buna
bağlı olarak, emlak vergisi mevzuatının uygulanması son derece zor bir hale gelmiştir.
Nitekim, çalışma kapsamında ele alınan yabancı ülke uygulamalarının neredeyse tamamında,
vergi tahsilatında merkezileşmeye yönelik bir eğilim olduğu gözlemlenmiştir.
Bu doğrultuda, yerel vergilerin tahsil edilmesi görevi çeşitli ülkelerde merkezi mali
makamlara devredilmiştir. Küçük çaplı ikincil yerel harç ve ücretler yerel makamlar
tarafından uygulanmaya ve tahsil edilmeye devam etmektedir.

Mevzuatta Değişiklik Gerektiren Öneriler
Yerel vergilerin yönetim ve tahsilatının iyileştirilmesi ve artırılması için Türkiye’de yerel vergi
mevzuatındaki değişikliklere ilişkin önerilerimiz aşağıda yer almaktadır.
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•
•
•

•

•

•

•

•

•

Belediye Gelirleri Kanununun Belediyeler tarafından yapılacak alacak tahsilatlarına ilişkin
hükümlerinin revize edilip vergi konularının ve tarifelerinin günümüz koşullarına uyarlanması
gerekmektedir.
İlgili mevzuatta gerekli değişiklikler yapılarak Belediyelere yerel vergilerin tarifelerine ilişkin
Kanunun belirlediği alt ve üst sınırlar çerçevesinde değişiklik yapma yetkisi verilmesi,
Belediyeleri mali açıdan daha özerk ve daha fazla hesap verebilir bir yapıya kavuşacaktır.
Ayrıca 6183 sayılı Kanun’un hem içeriğinde hem de uygulamasında öngörülen değişiklikler ile
Belediyelerin tahsilat potansiyelleri artırılabilecektir. Örneğin tahsili imkansız hale gelmiş olan
alacakların terkin edilmesi ile ilgili alt sınırların revize edilmesi ve belediyelere takip edecekleri
alacaklarına ilişkin kanunla belirlenen sınırlar dahilinde bir miktar daha inisiyatif verilmesi
Belediye personelinin zaman kaybını ve genel olarak Belediye kaynaklarının israfını
önleyecektir.
Vergi Usul Kanununda tanımlanan ve Belediye Vergileri için de uygulanabilecek durumda olan
uzlaşma müessesesi gerek mükellefler nezdinde pek bilinmediğinden ve gerekse Belediye
yetkililerince vatandaşlara bir alternatif olarak çoğunlukla sunulmadığından, çok sınırlı bir
uygulama alanı bulmaktadır. Mevzuatta yer alan bu iki müessesenin uygulanmasına ilişkin
Belediyelere bir miktar inisiyatif tanınması Belediyelerin vergi tahsilat kapasitelerini önemli
ölçüde artıracaktır.
İsveç, Danimarka ve Almanya gibi gelişmiş birçok ülkede görüldüğü gibi, mükelleflerin
durumlarını takip edebilmeleri için vergi kuralları açık ve anlaşılması kolay olmalıdır. Vergi
sisteminin basit olması, bireylerin ve işletmelerin hak ve yükümlülüklerini daha kolay
anlamalarını sağlamaktadır. Sonuç olarak, işletmelerin en uygun kararları alma ve amaçlanan
politika seçeneklerine yanıt verme olasılığı artmış olur.
Muafiyetlerin kontrol altına alınması, vergi sisteminin karmaşıklığını azaltırken, vergi matrahını
genişleterek gelirleri de artırabilir. Masraflı vergi tatilleri ve yatırım çekmede başarısız olan
diğer teşvikler gibi kötü tasarlanmış muafiyetler nedeniyle birçok ülke ciddi bir gelir kaybına
uğramaktadır. Bunun yanı sıra, ihtiyari olarak tanınan muafiyetler yolsuzluğun da önünü
açmaktadır.
Denetim yapılması olasılığını ve denetimin mahiyetini vergi mükellefinin yapısal risklerine
bağlayan risk odaklı denetim sistemi, uyumu teşvik etmek açısından en etkili denetim türüdür.
Yerel vergileri doğrudan belediyelerin tahsil ettiği ülkelerin neredeyse hepsinde, mevzuat,
belediyelerin yerel vergilerin denetimini gerçekleştirmesine imkan tanımaktadır. Bu sebeple,
Türkiye’deki belediyeleri yerel vergi denetimi açısından yetkilendirmek ve bu amaçla eğitimli
personel sağlamak da çok önemlidir.
Bazı ülkelerde, küçük ölçekli belediyeler, merkezi vergi idaresinden yerel vergi yönetimi
hizmetleri alabilmektedir. Örneğin Yunanistan’da, nüfusu 10.000’nin altında olan belediyeler,
merkezi yönetimden tahsilat hizmetleri alabilmektedir. Bu yöntem, Türkiye’deki küçük ölçekli
ve özellikle de vergi tahsilat kapasitesi düşük olan belediyeler için güvenilir bir alternatif
olabilir. Buna ek olarak, Yunanistan’da yerel vergilerin tahsilatında kullanılan en önemli
mekanizma Elektrik Şirketi faturalarıdır. Türkiye’de kaçak elektrik kullanımının asgari düzeyde
olduğu belediyeler için bu yöntem güvenilir bir alternatif olabilir.
Bu raporda analiz edilen ülkelerin çoğunda, belediye vergilerinin tahsilatında uygulanacak
makul ve uygun bir eşik değer belirlenmiştir ve bu alacakların takibi belediye görevlilerinin
takdirine bırakılmıştır. Önemsiz alacakların (yani takip prosedürünü gerektirmeyen düşük
miktarlı alacakların) takibinin önüne geçmek için Türkiye’deki belediyeler için de benzer bir
eşik değer belirlenebilir.
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•

•
•
•

İspanya ve İtalya’da, yerel vergi, ücret ve harçların ve yerel resimlerin yönetimi ve tahsilatı ya
doğrudan Belediye tarafından, ya İl Meclisi yetkilendirilerek yada doğrudan dışarıdan hizmet
alarak gerçekleştirilebilmektedir. Halihazırda, Türkiye’de belediye alacaklarında dışarıdan
hizmet alınması söz konusu değildir ancak özellikle de düşük vergi tahsilat kapasitesi olan
belediyeler için, dışarıdan hizmet alımı uygun bir seçenek olabilir.
İspanya ve İtalya’da, ödemeler için doğrudan borçlandırma yöntemi yaygın olarak
kullanılmaktadır ve hem belediyeler hem de vatandaşlar için birçok avantaj sağlamaktadır.
Analiz edilen ülkelerin çoğunda Belediyeler, vergi mükelleflerinin bireysel gerekçelerini ve
ekonomik ve sosyal şartları ayrı ayrı inceleyerek, daha uygun ödeme koşulları ve taksitli ödeme
imkanları sağlayabilmektedir.
Belediyelerce gerçekleştirilen vergisel işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla;
kanunun uygulanmasında yol gösterici nitelikte daha fazla ikincil mevzuatın (Tebliğ,
yönetmelik, özelge vs.) yayımlanması uygun olacaktır.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen iyileştirmeler sayesinde belediyeler bir yandan mali özerklikleri
arttırılmış, hesap verebilir, şeffaf ve vatandaş odaklı bir yapıya kavuşurken diğer yandan yönetim
kapasitesi ve yetkinliği, personel ve yetki açısından güçlenecektir. Bu durumun mükelleflerin vergiye
uyumunu ve belediyelerin performansını, dolayısıyla da vergi tahsilatını artıracağı düşünülmektedir.
Önerilen tedbirler, tahsilatın artırılması ve vatandaşların yaşamlarında gözle görülür iyileştirmelerde
bulunulması amacıyla, yerel vergilere ilişkin politika yapma, planlama, yönetim ve icra süreçlerinin
geliştirilmesi yoluyla hayata geçirilmelidir.
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GİRİŞ
Bu çalışma Yerel Yönetim Reformu Projesi – YYR (Local Administration Reform Project - LAR) III.
Aşaması kapsamında hazırlanmıştır. Proje, 2003-2013 yılları arasında aynı başlık altında yürütülmüş
olan birinci ve ikinci aşamaların devamı niteliğindedir. Türkiye’de yerel yönetimler alanındaki
reformların uluslararası ilke ve standartlara uygun bir şekilde olması için gerçekleştirilen bu proje,
yerel hizmetlerin etkin, etkili, verimli, kapsayıcı, saydam, hesap verebilir ve katılımcı bir şekilde yerel
yönetişime uygun bir perspektifle gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlara destek olmak üzere
tasarlanmıştır.
Program niteliğinde olan proje, üç bileşenden oluşmaktadır. Bu rapor, projenin ‘Etkin Yerel Hizmet
Sunumu’ başlıklı Birinci Bileşenin bir çıktısı olarak hazırlanmıştır. Bu bileşenin amacı, İçişleri Bakanlığı
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ‘Etkin Yerel Hizmet Sunumu’ başlığı altında özellikle mali yönetimle
ilgili alanlarda mevzuat hazırlama süreçleri de dâhil olmak üzere destek olmaktır.
Projenin özel amacı, Türkiye’de son yıllarda yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen yapısal reform
ve dönüşümler sonucunda ortaya çıkan yerel yönetim modelinin demokratik yönetişim ilkeleri
doğrultusunda etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Proje, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın kapasitelerini geliştirmeyi ve bu kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi
de bu çerçevede hedeflemektedir.
Mali federalizm teorisine göre, yerel yönetimler için uygun olan vergiler, yerel ölçekte yönetilmesi
kolay olan, ağırlıklı olarak yerel halka uygulanan ve yerel veya bölgesel ya da yerel/bölgesel ve merkezi
yönetimler arasında uyum veya rekabet sorunları ortaya çıkarmayan vergilerdir. Bu doğrultuda,
raporun ana hedefi, Türkiye’de belediye mali yönetim sistemi içinde nispeten daha az bilinen bir alan
olan belediye alacaklarının etkin tahsilatına ilişkin karşılaştırmalı bir değerlendirmenin geliştirilmesi
olmuştur.
Rapor, “Belediyelerin vadesi geçmiş gelirleri ve gelir tahsil mekanizmaları” açısından AB üye devletleri
ve Türkiye’deki belediyeler arasında karşılaştırmalı bir çalışma yürütmeyi amaçlayan “Belediye
alacaklarının etkin tahsilatına ilişkin karşılaştırmalı bir değerlendirmenin geliştirilmesi” başlıklı A.1.1.7.
sayılı Faaliyet kapsamında hazırlanmıştır.
Bu kapsamda çalışmanın temel amacı Belediyelerin öz gelirleri olarak nitelendirilebilecek vergi, harç
ve diğer alacaklarının tahsilinde yaşadıkları sorunların ve çözüm yollarının analiz edilmesidir. Söz
konusu analiz hem mevzuat hükümlerinin hem de gerek Türkiye’de gerekse yabancı ülkelerde
bulunan çeşitli büyüklükteki Belediyelerin günlük uygulamalarının yapılan mülakatlar yolu ile
değerlendirilmesi sureti ile gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın birinci kısmında kısaca Türkiye’deki Belediyelerin elde ettiği temel gelirler tanıtılmış ve
sonrasında Belediye Gelirlerinin tahsiline ilişkin mevzuat hükümlerine ve uygulama pratiğine ilişkin
bilgi verilmiştir. Bunun ardından Belediyelerin tahsilat aşamasında yaşadıkları sorunların nedenleri
araştırılmıştır.
Çalışmanın ikinci kısmında ise Türkiye’deki belediyeler için yerel vergi tahsilatını geliştirebilecek
önerilerin belirlenmesi amacıyla yurtdışında bulunan ondan fazla yerel yönetim ile görüşmeler
gerçekleştirilmiş, çeşitli ülkelerdeki devlet denetleme kurumları tarafından hazırlanan belediye
düzeyinde yerel vergi/ücretlerin yönetimi hakkındaki raporlar incelenmiş ve önceki araştırma ve
politika belgeleri analiz edilmiştir.
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A. TÜRKİYE’DEKİ MEVZUATIN
PROSEDÜRLERİNİN ANALİZİ

ve

TÜRK

BELEDİYELERİNİN

TAHSİLAT

1.Türkiye’deki Belediyeler Tarafından Elde Edilen Gelirler (Belediyelerin Öz
Gelirleri)
Türkiye’deki mahalli idare türleri içinde, gerek üstlendikleri görevler itibariyle ve gerekse
vatandaşlarla birebir iletişim açısından en önemli konumda olan idareler belediye idareleridir.
Türkiye’de yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları, kaynak yapıları ve merkezle olan ilişkileri
2000’li yılların ilk yarısında yapılan birtakım yasal düzenlemelerle yeniden belirlenmiş ve anayasal
çerçeve içinde yerel yönetimlerin idari yapısı ile merkezle olan ilişkileri şekillendirilirmiştir.
Halihazırda Türkiye’deki Belediyelerin başta 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu olmak üzere çeşitli kanunlar ve düzenlemelerle tanımlanan birçok görevi
bulunmaktadır.
Belediyelerin sorumluluk alanında yaşayan hemen herkes gün içinde mutlaka ekonomik, sağlık, sosyal,
imar, bayındırlık, temizlik, zabıta, eğitim vb. birçok alanda görevleri bulunan belediyelerin sunmuş
oldukları hizmetlerin birinden faydalanmaktadır. Ayrıca kentlerde yaşayan nüfusun artması da
vatandaşların yerel yönetimlerin sundukları hizmetler üzerindeki beklentilerinin değişmesine yol
açmıştır.
Ancak Belediyelerin çeşitlenen ve artan kamusal görevlerini yerine getirmek için yeterli mali
kaynaklara sahip olamaması hizmetlerini zamanında ve tam olarak yerine getirememelerine neden
olmaktadır. Bu açıdan Belediyeler tarafından elde edilen gelirlerin miktarı ve sürekliliği hizmet verme
kapasitesinin merkezinde yer almaları nedeniyle önemlidir.
Belediye gelirlerinin yasal dayanakları günümüzde başta 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu olmak
üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1319 sayılı Emlak
Vergisi Kanunu ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay
Verilmesi Hakkında Kanundur.
Bu kapsamda, mevcut yasal çerçeve ve uygulamalara uyarınca, belediye gelirleri üç ana gruba
ayrılarak incelenebilir. Bunlar; belli gelirlerin aktarımı ile faaliyet gelirlerinden oluşan öz gelirleri; vergi
gelirlerinin ülke ve yer esasına göre paylaşımı esasına dayanan merkezle vergi gelirleri paylaşımı; ve
merkezi yönetim bütçesi ağırlıklı olmak üzere bütçe transferleri şeklinde sıralanabilir.
Nitekim 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde Belediye
gelirleri sınıflandırılarak son halini almıştır. Söz konusu madde uyarınca belediyelerin gelirleri
şunlardır:
•
•
•
•
•

Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları
Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay
Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler
Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek
gelirler
Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler
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•
•
•

Faiz ve ceza gelirleri
Bağışlar
Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler ve diğer gelirler

“A.1.1.3 Diğer ülke deneyimleri doğrultusunda yerel yönetimlerin gelirinin artırılması ve mevzuat
tasarısı geliştirilmesi amacıyla öneriler geliştirilmesi” raporunda bu gelir türlerine ilişkin oldukça
detaylı açıklamalar yer almaktadır.
Bu raporun konusu ise Belediyelerin öz gelirlerinin ve alacaklarının tahsilatının etkinleştirilmesi olduğu
için raporda öz gelirlerin tahsilatına odaklanılmıştır.
Aşağıda, Türkiye’deki belediyeler tarafından elde edilen öz gelirlere nitelikleri itibariyle kısaca
değerlendirilmiştir.

1.1.

Belediye Vergileri

Belediye vergileri Belediye sınırları içinde bu yönetimlerin tarh ve tahsil ettiği ve kendi bütçeleri içinde
yer alan gelir kaynaklarıdır. Ülkemizde belediye vergileri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda
sıralanan İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim
Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisidir. Bu vergilerin yanı sıra, 1319 sayılı Emlak
Vergisi Kanunu’na göre tahsil edilen Emlak Vergisi de belediye vergilerinden biri olarak kabul
edilmektedir.
Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki belediyeler tarafından tahsil edilen temel vergiler özetlenmektedir:
Vergi Türü

Emlak
Vergisi

Vergi Konusu ve Mükellefleri

Verginin Tahsil Merci

Emlak vergisi, bina vergisi ve arsa
vergisi olmak üzere iki kısımdan
oluşmaktadır. Vergi; dört yılda bir bina,
arsa ve arazilerin vergi değerini
belirlemeye yönelik takdir işlemi
yapılarak ya da vergi değerini
değiştiren sebepler gerçekleştiğinde
mükellefin yaptığı bildirime dayalı
olarak belediyeler tarafından yıllık
olarak tarh edilir.

Emlak Vergisi, Büyükşehirlerde ilçe
belediyeleri; Büyükşehir olmayan illerde ise
İl, İlçe ve Belde Belediyelerince tahsil
edilmektedir.

Verginin mükellefi; bina, arsa ve
arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi,
her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziden
malik gibi tasarruf edenlerdir. Bina,
arsa ve araziye müşterek halde malik
olanlar hisseleri oranında mükelleftir.
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İlan ve Reklam vergisi, belediye sınırları
ile mücavir alanları içinde yapılan her
türlü ilan ve reklamdan alınan vergidir.
Verginin mükellefi; ilan ve reklamı
kendi adına yapan veya yaptıran kişidir.

İlan
Reklam
Vergisi

5216 sayılı Kanun’un 23’ünci maddesinin (f)
bendi ile büyükşehir belediyesinin yetki
alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana
yollar ile bunlara cephesi bulunan binalar
üzerindeki her türlü ilan ve reklamların
vergileri ile asma, tahsis ve bakım
İlan ve reklam vergisinin tarhı Belediye
ücretlerini tahsil yetkisi büyükşehir
ve Gelirleri Kanununun 16. Maddesinde belediyelerine verilmiştir.
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre vergi
mükelleflerce verilen beyanname Bu kapsamda, İlan ve Reklam Vergisi,
üzerine tarh olunur. Beyanname, ilan Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir İlçe
ve reklam işini meslek olarak ifa Belediyeleri,
İl,
İlçe
ve
Belde
edenlerce, ertesi ayın yirmisine kadar Belediyelerince tahsil edilmektedir.
verilir. Vergi, beyanname verme süresi
içinde ödenir. Belirli hallerde belediye
meclisleri vergiyi iki taksit halinde
alabilirler.

Eğlence
Vergisi

Haberleşme
vergisi

Eğlence vergisi, belediye sınırları ile
mücavir alanları içinde yer alan biletle
girilen yerler, müşterek bahisler veya
biletle
girilmeyen
eğlence
işletmelerinin faaliyetlerinden alınan
vergidir. Verginin mükellefi; bu eğlence
yerlerini işleten gerçek veya tüzel
kişilerdir. Eğlence Vergisinde üç türlü
tarh usulü benimsenmiştir.

Eğlence Vergisi, Büyükşehir Belediyeleri,
Büyükşehir İlçe Belediyeleri, İl, İlçe ve Belde
Belediyelerince tahsil edilmektedir. Ancak
gelirin çok büyük bir bölümü Büyükşehir
Belediyeleri,
Büyükşehir
İlçe
Belediyelerince elde edilmektedir.

Haberleşme vergisi, belediye sınırları
ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf
Telefon İşletmesi tarafından tahsil
edilen telefon, teleks, faks mili ve data
ücretleri üzerinden alınan vergidir.
Haberleşme Vergisinin mükellefi PTT
idaresidir. Bu verginin tarhı, beyana
dayalıdır. Haberleşme Vergisi tahsilatı
takip eden ayın sonuna kadar
beyanname ile bildirilir ve bu süre
içinde ödenir. (Belediye Gelirleri
Kanunu Md. 13).

Haberleşme vergisini tahsil yetkisi
doğrudan İlçe Belediyelerine ait olup,
Büyükşehir Belediyelerinin söz konusu
vergiyi tahsil etme yetkisi bulunmasa da
5216 sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir
Belediyesine bırakılan spor, eğlence ve
dinlenme yerleri ile sosyal ve kültürel
tesislerde
kullanılan
haberleşme
araçlarından tahsil edilen telefon, teleks,
faksimili ve data ücretleri üzerinden
hesaplanan
haberleşme
vergisinin,
büyükşehir belediyesine beyanname ile
beyan
edilmesi
ve
ödenmesi
gerekmektedir.
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Elektrik ve Havagazı Vergisi, Belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde
elektrik ve havagazı tüketimi üzerinden
alınan vergidir. Bu verginin mükellefi
elektrik ve havagazı tüketenler,
sorumluları ile elektrik ve havagazı
Elektrik ve
dağıtan kuruluşlardır. Verginin tarhı
Havagazı
beyana dayalıdır. Vergi sorumluları
Vergisi
yani elektrik ve havagazı dağıtan
kuruluşlar, tahsil ettikleri vergiyi ertesi
ayın 20. günü akşamına kadar
belediyeye beyanname ile bildirir ve
aynı süre içinde öderler. (Belediye
Gelirleri Kanunu Md. 39).

Elektrik ve havagazı tüketim vergisini tahsil
etme yetkisi ilçe belediyelerine aittir. Ancak
5216 sayılı Kanun uyarınca büyükşehir
belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel
tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri
ile yeşil sahalarda tüketilen elektrik ve
havagazı üzerinden hesaplanacak elektrik
ve havagazı tüketim vergisinin büyükşehir
belediyesine beyanname ile beyan edilmesi
ve ödenmesi gerekmektedir.

Belediye sınırları ve mücavir alanlar
içindeki menkul ve gayrimenkul mallar
için
yapılan
yangın
sigortaları
dolayısıyla alınan primler üzerinden
alınan vergidir. Verginin mükellefi;
sigorta şirketleridir. Mükellefler bir ay
içindeki vergiye tabi muamelelerini
ertesi ayın yirminci günü akşamına
kadar bağlı bulundukları Belediyeye bir
beyanname
ile
bildirmeye
ve
hesaplanan vergiyi aynı sürede
ödemeye mecburdurlar. (Belediye
Gelirleri Kanunu Md. 44).

5216
sayılı
Büyükşehir
Belediyesi
Kanununda, yangın sigortası vergisinin
tahsili veya bunlardan alınacak paylara
ilişkin
herhangi
bir
düzenleme
bulunmamsına rağmen, yangın sigortası
vergisinin itfaiye hizmetleriyle ilgili olduğu
düşünülerek ve itfaiye hizmetlerinin de
büyükşehir belediyelerinde olmasından
dolayı tahsil yetkisi büyükşehirlerde
büyükşehir belediyelerine aittir.

Belediye sınırları ve mücavir alanlar
içinde bulunan ve belediyelerin çevre
temizlik hizmetlerinden yararlanan
konut, işyeri ve diğer şekillerde
kullanılan
binaları
kapsamına
almaktadır. Verginin mükellefi binaları
kullananlardır; mükellefiyet binanın
kullanımı ile başlar. Boş bulunan
binalar verginin kapsamı dışındadır.

Çevre Temizlik Vergisi, Büyükşehir
Belediyeleri, Büyükşehir İlçe Belediyeleri, İl,
İlçe ve Belde Belediyelerince tahsil
edilmektedir. Büyükşehir belediye sınırları
içinde bulunan belediyelerin tahsil ettikleri,
işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan
binalara ait çevre temizlik vergisinin %20’si,
münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş
ve işletmelerinde kullanılmak üzere
tahsilâtı takip eden ayın 20’nci günü
akşamına kadar büyükşehir belediyesine
aktarılacaktır.

Yangın
Sigorta
Vergisi

Çevre
Temizlik
Vergisi
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Belediye Gelirleri Kanununu uyarınca; Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Vergisi ile Yangın
Sigortası Vergisi beyana dayalı vergilerdir. Söz konusu vergileri beyan ve ödeme yükümlülüğü bulunan
taraflar bu hizmetleri sunan kuruluşlar oldukları için belediyeler bu vergileri beyana dayalı olarak tahsil
etmekte ve vergi inceleme yetkilerinin de oldukça sınırlı olması nedeniyle kendilerine sunulan
beyanları doğru kabul etmek durumunda kalmaktadırlar.
Belediye vergilerine ilişkin tarifeler Kanunda sabit bir oran şeklinde gösterilmekte ya da Kanunda
belirtilen alt ve üst sınırlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı tarafından belediye grupları itibariyle
belirlenmektedir. Ayrıca bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi, 29.12. 2011 tarihli ve E: 2010/62 ve K:
2011/175 sayılı Kararında tarife belirlenmesi için alt ve üst sınırlar çerçevesinde Belediye Meclislerine
verilen yetki iptal edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu tarifelerin belirlenmesi konusunda belediyelerin
herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

1.2.

Belediye Harçları

Vergiler tüm gerçek ve tüzel kişilerden alınan zorunlu ve karşılığı olmayan ödemeler iken, harçlar
kamu kurumlarının sunduğu bazı hizmetler karşılığında bu hizmetten yararlananlardan alınan
ödemelerdir. Bu itibarla, vergi ile harç arasındaki temel fark harç ödenmesi karşılığında bir hizmet
alınmasıdır.
Harçlar ve kullanıcı bedelleri fayda ilkesinin en fazla uygulanabildiği alanı oluşturmaktadır çünkü bu
tür ödemelerde ödenen bedel ile alınan hizmet ve fayda arasındaki ilişki çok açık bir şekilde
görülmektedir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediye harçları;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İşgal Harcı,
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı,
Kaynak Suları Harcı,
Tellallık Harcı,
Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı,
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı,
Bina İnşaat Harcı, Kayıt ve Suret Harcı,
İmar ile İlgili Harçlar,
İşyeri Açma İzni Harcı,
Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı,
Sağlık Belgesi Harcı
Alt Yapı Kazı İzin Harcından oluşmaktadır.

Harç tarifeleri Belediye Gelirleri Kanunu’nun Genel Tebliğleri ile belirlenmektedir. Söz konusu
Tebliğler’de Belediyeler aşağıdaki gibi nüfus ölçütüyle sınıflandırılmakta ve harçlar Belediyelerin dahil
oldukları sınıfa göre belirlenmektedir.
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Nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre, belediyeler aşağıdaki gruplara
ayrılmıştır:
a) Nüfusu 100.001 ve yukarı olan belediyeler 1. grup,
b) Nüfusu 50.001 - 100.000 arasında olan belediyeler ile nüfusu 50.001 den aşağı da olsa il merkezi
belediyeleri 2. grup,
c) Nüfusu 20.001 - 50.000 arasında olan belediyeler 3. grup,
ç) Nüfusu 5.001 - 20.000 arasında olan belediyeler 4. grup,
d) Nüfusu 5.000 den aşağı olan belediyeler 5. grup.
Aşağıdaki tabloda belediye harçlarının konusu, mükellefi ve tarife yapısına ilişkin bilgilere yer
verilmiştir.

Harcın Türü

İşgal Harcı

Konusu

Harcın Tahsil Merci

Pazar veya panayır kurulan yerlerin,
meydanların, mezat yerlerinin her türlü
mal ve hayvan satıcıları tarafından; yol,
meydan, pazar yeri, iskeleler, köprü gibi
umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi
bir maksat için işgali; Motorlu kara
taşıtlarının park etmeleri için il trafik
komisyonlarının olumlu görüşü alınarak
belediyelerce şehir merkezlerinde tesis
edilen ve işletilen mahallerin çalışma
saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali için
sıralanan yerlerden herhangi birinin satış
yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili
mercilerden usulüne uygun izin alınarak
geçici olarak işgal edilmesi durumunda
ortaya çıkar. Mükellefi söz konusu yerleri
işgal
edenlerdir.
İzinsiz
işgaller
mükellefiyeti ortadan kaldırmaz.

İşgal
Harcı,
Büyükşehir
Belediyeleri, Büyükşehir İlçe
Belediyeleri, İl, İlçe ve Belde
Belediyelerince
tahsil
edilmektedir

Ayrıca raporumuzun yayına hazırlandığı
tarih
itibariyle
Belediye
Gelirleri
Kanunu'nda bir değişiklik yapılmasını
öngören ve elektrikli scooterlerin teşvik
edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması
için paylaşımlı elektrikli scooterlerden
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alınacak işgal harcı bedelini belirleyen
Kanun
Teklifi,
TBMM
Çevre
Komisyonunda kabul edilmiştir.
Tatil Günlerinde
Çalışma Ruhsatı
Harcı

Kaynak Suları
Harcı

Hayvan Kesimi,
Muayene ve
Denetleme
Harcı

Tellallık Harcı

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının
konusunu ulusal bayram günlerinde
çalışmaları izne bağlı işyerlerine ruhsat
verilmesi oluşturur. Harcın mükellefi,
kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek
veya tüzelkişilerdir.

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı
Harcı; Büyükşehir Belediyeleri,
Büyükşehir İlçe Belediyeleri, İl,
İlçe ve Belde Belediyelerince
tahsil edilmektedir

Kaynak Suları Harcının konusunu özel
kaplara doldurulup satılacak olan kaynak
sularının
(işlenmiş
sular
dâhil)
belediyelerce
denetlenerek
hangi
kaynaklara ait olduklarını gösterecek
şekilde bu kaplara özel işaret konulması
oluşturur. Kaynak sularını özel işaretli
kaplara koyup satanlar bu harcın
mükellefidir.

Kaynak Suları Harcı, bu suların
satışa arzı için kaplara
doldurulmasını müteakip,

Harcın mükellefi; hayvan veya et sahipleri
olup belediye sınırları ve mücavir alanlar
içinde
belediyelerce
veya
yetkili
mercilerce verilen izne dayanılarak özel
kişi veya belediye sınırları ve mücavir
alanlar dışında kesilen ve belediye sınırı
içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık
bakımından muayene ve denetlenmesi bu
harca tabidir.

Hayvan Kesimi, Muayene ve

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde
belediyelere ait hal, balıkhane, mezat
yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak
belediye
münadisi
veya
tellalı
bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya
tüzel kişiler tarafından her ne surette
olursa olsun her çeşit menkul ve
gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, bu
harca tabidir. Mal ve mahsullerini satanlar
harcın mükellefidir.

Büyükşehir
Belediyeleri,
Büyükşehir İlçe Belediyeleri, İl,
İlçe ve Belde Belediyelerince
tahsil edilmektedir
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kaplar üzerine özel işaret
konulması sırasında bu işi yapan
belediyeye makbuz
karşılığı peşin olarak ödenmekte
ve
Büyükşehir
Belediyeleri,
Büyükşehir İlçe Belediyeleri, İl,
İlçe ve Belde Belediyelerince
tahsil edilmektedir

Denetleme Harcı, Büyükşehir
Belediyeleri, Büyükşehir İlçe
Belediyeleri, İl, İlçe ve Belde
Belediyelerince tahsil
edilmektedir

Ölçü ve Tartı
Aletleri
Muayene Harcı
Kayıt ve
Harcı

Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin
ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre
belediyelerce damgalanması, bu harca
tabidir.

Büyükşehir
Belediyeleri,
Büyükşehir İlçe Belediyeleri, İl,
İlçe ve Belde Belediyelerince
tahsil edilmektedir

Belediyeler
ve
belediyelere
bağlı
Suret müesseselerden istenecek her türlü kayıt
suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita ve
krokilerin sureti bu harca tabidir.
Belediye sınırları veya mücavir alanlar
içinde bir işyerinin açılması bu harca
tabidir. Söz konusu harca ilişkin temel
mevzuat ise İşyeri Açma Ve Çalışma
Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde

Büyükşehir Belediyeleri,
Büyükşehir İlçe Belediyeleri, İl,
İlçe ve Belde Belediyelerince
tahsil edilmektedir

İşyeri Açma İzni Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne
Harcı
Dair 3572 sayılı Kanundur. Bu Kanun
uyarınca Belediye hudutları ile mücavir
alan içinde kalan tüm işyerleri ve
işletmeler için Belediyelere ve Büyükşehir
Belediyelerine İşyeri Açma İzni Harcının
ödenmesini öngörmektedir.
Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya
isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya
onlara bağlı kuruluşlar tarafından
Muayene,
düzenlenerek ilgisine verilecek; muayene
Ruhsat ve Rapor ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili
Harcı
tahlillere ilişkin olup bu kanunda ayrıca
harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar,
rapor ve belgeler bu harca tabidir.

Büyükşehir
Belediyeleri,
Büyükşehir İlçe Belediyeleri, İl,
İlçe ve Belde Belediyelerince
tahsil edilmektedir

Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler
dolayısıyla özel mevzuatı gereğince
Belgesi belediyelerden sağlık belgesi almak
mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu
tür belgeler ile bunların belli aralıklarla
yenilenmeleri bu harca tabidir.

Büyükşehir
Belediyeleri,
Büyükşehir İlçe Belediyeleri, İl,
İlçe ve Belde Belediyelerince
tahsil edilmektedir

Parselasyon Harcı, Alt Yapı Kazı İzin Harcı,
İfraz ve Tevhit Harcı, Plan ve Proje Tasdik
İlgili Harcı, Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı
Harcı, Yapı Kullanma İzni Harcı imar ile ilgili
harçlar arasında yer almaktadır.

Harc türü bazında farklılık
göstermekle birlikte, Büyükşehir
Belediyeleri, Büyükşehir İlçe
Belediyeleri, İl, İlçe ve Belde
Belediyelerince
tahsil
edilmektedir

Sağlık
Harcı

İmar ile
Harçlar
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1.3.

Harcamalara Katılım Payları

Sunulan somut bir hizmet için katlanılan harcamalara ilişkin olarak kanunda belirtilen oranlar
dâhilinde, bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilen tutarlar; harcamalara katılım payı olarak
adlandırılmaktadır.
Belediye Gelirleri Kanununda harcamalara katılma payları; Yol Harcamalarına Katılma Payı,
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı şeklinde
sıralanmıştır.
Bu itibarla harcamalara katılma payı vergi veya harç karakterinde değildir zira harcamalara katılma
payı vergilendirme gibi sosyal bir amaçla değil, öngörülen harcamayı finanse edebilmek için
alınmaktadır.
Harcamalara katılma paylarının tahakkuku, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin
tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılır. Bu kapsamda hesaplanan
paylar, mükelleflerin soyadları, adları, adresleri ve kendilerine isabete den pay miktarını gösteren ve
mahiyetlerine göre mahalle, cadde ve sokak itibariyle düzenlenecek tahakkuk cetvellerinin bir ay süre
ile belediye ilan yerlerine asılmak suretiyle ilan olunur. Ancak, katılma paylarının tutarları mükelleflere
ayrıca tebliğ olunur.
Harcamalara katılma payları ilan ve tebliğ edildiği yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin
ödemelerde ise tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur.

1.4.

Diğer Öz Gelirler

Yukarıda bahsedilen gelirlerinin yanı sıra müze giriş ücretleri, madenlerden alınan belediye payı,
taşınır ve taşınmazlardan edilen sermaye gelirleri ve ceza/faiz gelirleri de bulunmaktadır. Ayrıca
belediyelerin diğer gelir kalemleri içerisinde alacaklardan tahsilatlar ve diğer çeşitli gelirleri ile özel kişi
ve kurumlardan elde ettikleri bağış ve yardım gelirlerini sıralamak mümkündür.
Diğer gelir kalemleri altında sınıflandırılabilecek bu gelirler ile ilgili olarak belediyelerin vergi veya harç
gelirlerine nazaran bir miktar daha fazla kontrol yetkisine sahip oldukları iddia edilebilecektir. Ancak
bu tür diğer gelirler, harç ve harcamalara katılma payından elde edilen gelirlerin aksine sürekli ve
istikrarlı bir yapıya sahip değildirler.

1.5.

Belediyelerin Öz Gelir Tahakkuk Tahsilat Oranları

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38’ inci maddesinde;
belediye başkanına, belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek gibi
görevler verilmiş ve bu hususlarda belediye başkanına sorumluluk yüklemiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin
yetki ve sorumlulukları başlıklı 61 inci maddesinde gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak
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sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması,
ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması
işlemlerini muhasebe yetkilisinin yürüteceği, muhasebe yetkilisinin, bu hizmetlerin yapılmasından ve
muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu
tutulacağı, Aynı Kanun’ un 38 inci maddesinde de kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve
görevli olanların, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve
eksiksiz olarak yapılmasından sorumlu oldukları düzenlenmiştir.
Çeşitli Belediyeler için T.C. Sayıştay Başkanlığı (“Sayıştay”) tarafından hazırlanan denetim raporlarında
Belediyelerin yıllık olarak tahakkuk ettirdikleri öz gelirlerinden ne kadarını tahsil ettikleri incelenmiş
ve göreceli düşük tahsilatlar eleştiri konusu yapılmıştır.
Çalışmamız kapsamında birebir mülakat yaptığımız Belediyelerin haricinde toplam 24 adet Büyükşehir
Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi ve İl Belediyesine ait Sayıştay raporları incelenmiş ve öz gelir
kalemleri bazında Sayıştay uzmanları tarafından düşük oranlı olarak nitelendirilip eleştirilen tahsilat
oranları analiz edilmiştir.
Söz konusu analize konu olan Sayıştay raporları ve analiz sonucunda oluşturulan icmal tablo aşağıda
yer almaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No.1: Ankara Gölbaşı Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.2: Ankara Mamak Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.3: Aydın Didim Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.4: Aydın Efeler Belediyesi 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.5: Balıkesir Ayvalık Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.6: Balıkesir Erdek Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.7: Denizli Merkez Efendi Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.8: Hatay Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.9: İstanbul Bakırköy Belediyesi 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.10: İstanbul Sarıyer Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.11: İstanbul Üsküdar Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.12: İstanbul Fatih Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.13: İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.14: İzmir Çeşme Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.15: Kars Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.16: Konya Meram Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.17: Kütahya Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.18: Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.19: Mersin Akdeniz Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.20: Mersin Mezitli Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.21: Sakarya Sapanca Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.22: Tokat Belediyesi 2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.23: Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
No.24: Zonguldak Kozlu Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
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Tablo 1 Seçilen Belediyeler Bazında Tahakkuk/Tahsilat Oranları

Tahakkuk / Tahsilat Oranı (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
26,59 39,82 58,00 37,00 39,82
41,72
48,00
18,18 68,85 4,65
58,00
19,40 70,83 8,56

9

10 11 12
17,00
54,00 70,61 45,73
67,00 70,19

13

14 15
14,15 3,91
44,26 10,11
28,92

16

17
43,10
55,64
62,78

18

19 20 21 22
28,43 31,65 9,71
34,88 59,76 27,28 48,31
48,54 55,37 37,68 52,43

23

24 Ortalama
30,07
28,35 41,24
47,95 48,28

Arazi Vergisi
Arsa Vergisi
Bina Vergisi
Çevre Temizlik
46,56 20,28 48,00 63,00 20,28 18,71 48,48 2,56 25,32 19,00 30,68 18,97 9,09 38,75
65,84
22,06 36,54 18,26 41,97
33,69
Vergisi
İlan ve Reklam
32,12 24,26 22,00 31,00 24,26 14,50 40,46
6,63
74,62
17,28 17,35 41,21 36,74 27,02 21,41
10,28 25,03 36,00 53,43
Vergisi
Eğlence Vergisi
38,00 25,00
6,69 17,05
35,86
4,01 55,69
19,37 9,93
Kira Gelirleri
34,62
42,36 42,63 30,08 34,25
Ecrimisil Gelirleri
51,67 11,57 16,28
25,28
37,78
İşgal Harcı
20,85
20,85
30,39
45,00
33,60
50,48
45,95 75,11
28,00
Diger Idari Para
27,55 26,83
26,83
30,30
5,26 7,32 15,97 5,23 17,71 45,50 10,93
5,37 31,59
28,00
Cezalari
Diğer Vergi Cezaları
17,84
17,84
66,37
6,85
14,15 31,97
6,85
59,72 38,90

31,40
29,24
23,51
36,79
28,52
38,91
20,31
28,94

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere incelenen Belediyeler bazında Emlak Vergisini oluşturan
Arsa, Arazi ve Bina vergileri ortalama %30-%40 düzeylerinde ve yine Belediyelerin önemli gelir
kalemlerinden olan Çevre Temizlik ve İlan ve Reklam Vergileri ortalama %30 seviyesinde tahsil
edilmiştir.
Aynı şekilde Belediyelerin gerek idari para cezalarıyla gerekse vergi cezalarıyla ilgili alacaklarının
tahsilinde önemli sorunlar yaşadıkları, oldukça düşük olan tahsilat oranlarından görülmektedir.
Sayıştay raporlarında tahsilat oranlarındaki bu düşüklük “Belediye alacaklarının takip ve tahsilinin
gerçekleştirilmediği anlamına geleceği ve zamanaşımına uğramaları halinde mali sorumluluk
doğuracağı düşünülmektedir.” ifadeleri ile eleştirilmekte ve Belediyelerden söz konusu tahsilat
oranlarını artırmaları için önlemler almaları istenilmektedir.
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2.Belediye Gelirlerinin Tahsilatına İlişkin Temel Mevzuat
Belediyeler; vergi, harç ve katılma paylarının tarhı, tahakkuku, tebliği ve tahsili konularında, 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun ilgili
hükümlerini uygulamak durumundalardır.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinin
(f) bendinde Belediye başkanı belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmekle görevli ve yetkili
kılınmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 61’inci maddesinin birinci fıkrasında,
muhasebe hizmeti; “Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve
parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi
ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir.” şeklinde tanımlanmış,
aynı maddenin ikinci fıkrasında muhasebe yetkilisinin, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe
kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.
Aynı Kanun'un 60’ıncı maddesinin (e) bendinde de, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini
tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek mali hizmetler biriminin
görevleri arasında sayılmıştır
Öte yandan, “Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalısma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” gelirlerin
tahsilat sürecine ilişkin birçok düzenleme içermektedir.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 37., 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 98. ve 102.
maddelerinde, alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun
uygulanacağı, "Vergi Dairesi" tabirinin, belediyeleri ifade ettiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda her belediye bir vergi dairesi konumunda olup, örgütlenmesi ve çalışmaları da bu
doğrultuda olmak zorundadır.
Ancak Belediye Gelirleri Kanunun 96. maddesinin B fıkrasında belediye meclislerine tanınan tarife
belirleme yetkisi Anayasa Mahkemesinin 29.12.2011 tarih ve esas sayı 2010/62, Karar Sayı 2011/175
sayılı kararı ile Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin kararı
çerçevesinde 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan düzenlemeyle Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bütün vergi
ve harçlar için, Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarifelerinin
Cumhurbaşkanınca tespit edilmesi sağlanmıştır.
Bu kapsamda belediyelerin yetkileri, kanunda belirtilen bazı vergilerde (ilan ve reklam vergisi, biletle
girilmesi zorunlu olmayan yerlerden alınan eğlence vergisi) ya da emlak vergisinde vergi takdir
komisyonlarına katılarak vergi değerinin belirlenmesine katılım sağlanması yoluyla çok sınırlı ölçüde
ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca Belediyeler vergi inceleme yetkisine sahip olmayıp sadece yoklama, bilgi isteme, ceza kesme ve
uzlaşma yetkilerini kullanabilmektedir. Bu husus belediyeler tarafından vergi incelemesi yapılamamasına
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ve tahsil edilen belediye gelirlerine ilişkin olarak da etkin bir denetim oluşturulamamasına neden
olmaktadır.

Belediye Tahsilat Yönetmeliği, belediye tahsilat servislerinin yürütmek zorunda olduğu işlemleri,
tahsilat sürecinde görev alanların (tahsilat şefi, tahsilat katibi, tahsilat memuru ve tahsildar)
görevleri, tahsilat kayıtlarının tutulması, mükellef borçlarının bankaya veya vezneye yatırılması,
tahsil edilen paraların teslimi, kullanılacak makbuzların şekli ve içeriği gibi konuları
düzenlemektedir. Ancak söz konusu Yönetmelik gelir birimlerinin çalışması hakkında bilgi vermekle
birlikte yeterince güncel değildir. Bazı hükümlerinin uygulama alanı kalmamış, bazı hükümleri de
yürürlüğe giren mevzuat hükümleri ile zımnen ortadan kalkmıştır.
Örneğin, söz konusu Yönetmeliğin “Makbuzların Şekli” başlıklı 25.maddesinde “Tahsil edilen para
mukabilinde mükellefe verilecek makbuzlar (Numune 1) de gösterildiği şekilde tertip olunur.”
hükmü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 50.maddesi gereğince Tahsildarlar
tarafından yapılan tahsilat için Örnek-45 numaralı Tahsilat Alındısı kullanılacağı hükmü nedeniyle
zımnen yürürlükten kalkmıştır.
Aynı şekilde Yönetmeliğin 25.maddesinde “Makbuz aslında Damga Resmi Kanunu gereğince damga
pulu yapıştırılarak kanunun tarifatı ve veçhile iptal olunur. Pul bedeli mükellefe aittir.” şeklinde
yer alan hüküm artık Damga Pulu uygulaması kalmadığı için geçerli değildir.
Söz konusu Yönetmeliğin 11.maddesinde “Tahsildarlar teslimat yapacakları gün kullanmakta
oldukları tahsildar makbuzu dipkoçanına göre tahsil ettikleri paralar için bir nüsha tahsildar
irsaliyesi tanzim ederek tahsilatı servisine verirler. (Numune: 2)” denilmesine karşın Mahalli _İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 50.maddesinde, “Tahsildar ve icra memurlarının, tahsildar
alındıları ile yaptıkları tahsilat, tahsildar ve icra memurları tahsilat bordrosu ile vezneye yatırılır.
(Tahsildar ve icra memurları tahsilat bordrosu (Örnek-48))” denilmektedir.
Yukarıdaki örnekler çoğaltılabilir. Ancak özetle denilebilir ki belediyelerin gelir birimlerinin
örgütlenmesi ve çalışması hakkındaki mevzuat hükümleri göz ardı edilmiştir.
Aşağıda, Belediye Gelirlerinin tahsili açısından en önemli iki kanuni dayanak olan 213 Sayılı Vergi Usul
Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu’na ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.

2.1.

Belediye Gelirleri Açısından Vergi Usul Kanunu Uygulamaları

Belediye Gelirleri Kanununun 98. maddesinde yer alan
“Bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu kanuna göre alınacak vergi, harç ve katılma
payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile bunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır.”
hükmüyle kanunun Vergi Usul Kanunu (“V.U.K”) ile bağlantısı sağlanmıştır. Bu kapsamda, usul
hükümleri yönünden kanunda aksine hüküm bulunmadığı durumlarda V.U.K. hükümleri
uygulanacaktır.
Ancak bu maddenin dışında, kanunun 102. maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisi hariç olmak
üzere;
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1 — Belediye Gelir Şube Müdürü, Gelir Şube Müdürü olmayan yerlerde Belediye Hesap işleri
Müdürü, Hesap İşleri Müdürü olmayan yerlerde muhasebeci. Vergi Dairesi Müdürü sıfat ve yetkisini
haizdir.
2 — V.U.K.’da mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve yetkiler Belediye gelirleri
kanunu uygulaması yönünden Belediye Başkanı tarafından kullanılır.
denilerek; Belediye yetkilileri olarak belirlenen kişilerin vergi incelemesi dışındaki görev ve yetkilerini
V.U.K.’daki hükümlere istinaden kullanabilmeleri temin edilmiştir.
Bu kapsamda, yetkililerin gerek görev sırasında gerekse yetkilerin devri sırasında V.U.K.’un ilgili
hükümlerinin Belediye Gelirleri Kanununu ilgilendiren kısımlarına dikkat ve özen göstermeleri
uygulama açısından oldukça önemlidir.
Belediye Gelirleri kanunundaki bu maddelerden başka, V.U.K.’un şümulünü belirleyen birinci
maddesinde, Kanun’un Belediyelere alt vergi resim ve harçlar hakkında da uygulanacağı açık olarak
belirtilmiştir. Ayrıca geçici 9. madde V.U.K. hükümlerinin Belediyelere ait vergi resim ve harçlar
hakkında uygulanacağına amirdir.
Bu kapsamda, Belediye Gelirleri kanununda ayrıca hüküm bulunmadığı hallerde uygulanabilecek
V.U.K. hükümleri temel olarak ispat maddesi (mad. 3), V.U.K.’un vergi mahrumiyeti ve yasaklara ilişkin
5 ve 6 no.lu maddeleri, V.U.K.’un mücbir sebeplere ilişkin 13. maddesi ile kanuni ve İdari süreleri
belirleyen 14. maddesi ve takip eden 15., 16., 17., 18. maddeleridir.
Vergi Usul Kanunu’nun belediyeler tarafından elde edilen gelirlere ve bu gelirlerin tahsilatına ilişkin
diğer önemli hükümleri aşağıda açıklanmaktadır.
2.1.1. Vergi Alacağının Tayini, Verginin Tarh ve Tahakkuk Usulü
V.U.K. 3. maddesine göre Belediye Gelirleri Kanunu da bir vergi kanunudur. Bu nedenle vergi
alacağının tayini konusunda V.U.K. 19 maddesi Belediye Gelirleri Kanunu açısından da önemlidir ve
uygulamada dikkate alınması gereklidir.
V.U.K. 19 mad. göre: “Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki
durumun tekemmülü ile doğar.” ve vergiyi doğuran olayın vukuu ile idare için vergi alacağı mükellef
için vergi borcu oluşur. Ancak bu hususun taraflarca belirgin hale gelebilmesi için tarh, tebliğ, tahakkuk
işlemlerinin tamamlanması gerekir. Bu hususlara ilişkin hükümler de V.U.K. 20, 21. ve 22
maddelerinde gösterilmiştir.
V.U.K.’un tahakkuk fişi esası Belediye Gelirleri kanununda belirlenen bir kısım Belediye Gelirlerine
uygulanmaktadır. Örneğin müşterek bahisle ilgili Eğlence Vergisi veya Yangın Sigortası Vergisi,
tahakkuk fişi esasına göre tahakkuk ettirilir.
Bu esasa göre idarece beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur. Bunun bir
nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu
suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda
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beyannamenin makbuzu yerine geçer, lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi
yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir.
V.U.K.’un 27 maddesine göre vergi beyannamesini İdareye tevdi eden kimsenin kendisine verilen
tahakkuk fişini almaması beyannamede yazılı matrah üzerinden tarhı gereken verginin tahakkukuna
engel olmaz.
Bu takdirde tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası kapalı bîr zarf İçinde mükellefin
beyannamede gösterdiği adrese posta ile gönderilir. V.U.K.’un 378 maddesi de tahakkuk fişinin
kesinliği asasına paralel olarak, mükelleflerin beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden
tarh edilen vergilere itiraz edemeyeceklerini hüküm altına almıştır.
Vergi kanunlarının bugüne dek olan uygulamasında mükelleflerin beyanda bulunmasından önce kendi
yasal anlayış ve görüş açılarından vergi konusuna girmediği İddiasında oldukları veya vergilendirilip,
vergilendirilmeyeceği tereddüt konusu olabilecek hususları içeren ve itiraz haklarının saklı tutulmasını
isteyen bir dilekçeyi beyannamelerine ekleyerek beyanda (vergi uygulamasında ihtirazi beyan olarak
bilinen beyan türü) bulunmakta ve İdarece bu beyandan ötürü bir vergi tarh ve tahakkuk ettirildiğinde
itiraz etmektedirler.
Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında bu tür bir uygulamaya henüz pek rastlanmamış olsa da teorik
olarak böyle bir “ihtirazi kayıtla beyan” belediye vergileri için de mümkündür.
Ancak V.U.K. 389 maddesine göre ihtirazı kayıtla verilen beyannameler özerine hesaplanan vergilere
yapılan İtirazlar verginin tahsilini durdurmayacaktır. Bu tür itirazlarda itiraz süresinin tahakkuk fişinin
düzenlenme tarihinden itibaren 1 ay olması gerekmektedir.
2.1.2. Takdir Komisyonları
Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen Belediye Gelirlerinin hesaplanış ve tahsili usulleri kendi
kanunlarında saptanmıştır. Bu hükümler, özel hükümler olduğundan V.U.K. hükümlerini uygulama
olanağı yoktur. Böyle olunca Belediye harç ve vergilerinin matrahlarının takdiri konusunda V.U.K. 72
maddesinde bahsedilen Takdir Komisyonlarının görevi özellik arz eden olaylarla sınırlı kalmaktadır.
Asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerlerini tespit eden komisyona belediye başkanı veya vekil
edeceği bir memur ile ilgili belediyeden yetkili bir memur olarak, belediyeden iki kişi katılmaktadır.
Belediye başkanı veya onun yerine gelen belediye memuru komisyon başkanı olarak görev
yapmaktadır. Asgari birim değerlerinin belirlenmesinde söz konusu iki belediye personelinin etkili
olacakları söylenebilir. Ancak büyükşehir belediyesi bulunan illerde oluşturulan ve takdir komisyonu
kararını inceleyip gerektiğinde değişiklik yapılmasını talep edebilen komisyonda ise herhangi bir
belediye personeli bulunmamaktadır.
Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde teşekkül eden ikinci komisyonda herhangi bir belediye
personelinin olmaması, komisyonun takdir komisyonu tarafından belirlenen asgari birim değerlerini
değiştirme yetkisi dikkate alındığında, birim değer tespitinde belediyelerin etkinliğinin azalması
sonucunu doğurabilmektedir.
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Arsa ve arazilere ilişkin vergi değerini tespit eden takdir komisyonlarının oluşumuna bakıldığında
değerlemeyi meslek edinmiş bir uzmanın bu komisyonlarda yer almadığı görülmektedir. Oysa
günümüzde gayrimenkul değerleme uzmanlığı yasal altyapısı mevcut ve uzmanlık gerektiren bir
meslek konumuna gelmiştir. Gayrimenkul değerleme uzmanlarına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
lisans verilmekte ve faaliyetlerini uluslararası değerleme standartlarına göre yürütmektedirler.
Ülkemizde özellikle konut sektöründe son yıllarda yaşanan canlılık ve konut satış adedindeki yüksek
oranda artış, gayrimenkul finansmanını önemli hale getirmiş ve konut satışlarına finansman sağlayan
işletmeler açısından konutun gerçek değerinin bilinmesi kredilendirilecek tutar ve ipotek işlemleri için
hayati derecede önemli hale gelmiştir. Bu durum ülkemizde gayrimenkul değerleme şirketlerini ve
dolayısıyla lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlığı mesleğini de önemli hale getirmiştir.
2.1.3. Tebliğ Esasları
V.U.K.’un Tebliğlere ilişkin beşinci kısmındaki hükümlerinin Belediye Gelirleri kanununa dayanılarak
yapılacak işlemler için uygulama olanağı bulunmaktadır. V.U.K. 114. maddesine göre vergi alacağının
doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefine tebliğ
edilemeyen vergiler (Belediye Vergileri, Harçları ve katılma payları) zaman aşımına uğrayacaktır.
2.1.4. Ceza Hükümleri
V.U.K’nun ilgili maddelerinde detaylandırılan cezalar, ya usule İlişkin hükümlerde yapılan hatalardan
ya da vergi ziyanına neden olunmasından veya her iki fiilin birlikte işlenmesinden kaynaklanmaktadır.
Belediye Gelirleri Kanuna tabi mükelleflerin veya sorumluların vergilendirme ile ilgili ödevlerini
zamanında yerine getirmedikleri veya eksik yerine getirdikleri takdirde verginin zamanında tahakkuk
ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi söz konusudur. Bu hal V.U.K.’da vergi zıyaı olarak
tanımlanmıştır.
Belediye Gelirleri Kanunun uygulanmasında V.U.K.’da saptanan cezai yaptırımlar suçun mahiyetine
göre Belediye Gelirleri Kanununa tabi mükellefler için de (kaçakçılık, ağır kusur, kusur ve usulsüzlük
cezaları) uygulanacaktır.
Verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması yahut haksız iadenin geri alınması ceza
uygulanmasına mani teşkil etmemektedir.
Kaçakçılık Cezası
Kaçakçılık mükellef veya sorumlu tarafından V.U.K. 344 maddesinde belirtilen hallerden birisiyle vergi
ziyaına sebebiyet verilmesidir. Belediye vergi ve harçlarının mükelleflerince zıyaa uğratılması halinde
V.U.K’nunda sayılan hallere girdiği ölçüde kaçakçılık cezası uygulanabilir.
Ancak harçlar için kaçakçılık cezası söz konusu olamamaktadır, zira harçların Belediye hizmetinin ifâ
edilmesi sırasında tahsil edilmesi gerekir.
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Usulsüzlük Cezası
Belediye Gelirleri kanununda şekle ve usule müteallik hususlara riayet edilmemesi halinde V.U.K. 352
maddesinde de belirtilen usulsüzlük cezası kesilecektir. Şayet usulsüzlük fiili re'sen takdiri da
gerektiriyorsa bu cezalar iki kat olarak aranır.
V.U.K. 352 maddesi hükmü dikkate alındığında Belediye Gelirleri açısından, birinci derecede
usulsüzlük cezasının beyannamelerin verilmemiş olması ve işe başlamanın bildirilmemesi halinde;
ikinci derece usulsüzlük cezasının ise beyannamelerin ek sürede verilmesi veya bildirimlerin
zamanında yapılmaması halinde kesilebilecektir.
2.1.5 Pişmanlık ve Islah
V.U.K. 371. maddesi hükmüyle belirtilen pişmanlık ve ıslaha İlişkin hususların Belediye vergileri
açısından da uygulanma İmkânı vardır. Bu madde hükümlerine uyan mükelleflere kaçakçılık ağır kusur
ve kusur cezaları kesilmez. Bu maddeden ayrı olarak vergi cezalarında yapılan hataların nasıl
düzeltileceğine ilişkin V.U.K. 375 maddesi ile cezalardaki İndirme imkânlarını belirleyen V.U.K. 376
maddesinin belediye vergi ve harçlarına (Emlak Vergisi hariç) uygulama olanağı bulunabilecektir.
2.1.6. Uzlaşma ve Vergi Davaları
Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinden sonra gelen Ek1- Ek.13 maddeleri arasındaki maddelerde
yer alan uzlaşma hükümleri belediye vergi, resim ve harçları için de uygulanmaktadır.
Buna istinaden oluşturulan Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği, il Özel İdareleri ve Belediyeler
tarafından uygulanan 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul
ve esasları belirlemektedir.
Buna göre, Vergi Usul Kanununun Ek 1’inci maddesi ile bu Kanunun kapsamına giren İl Özel İdareleri
ve Belediyelere ait vergi, resim ve harçlardan hangilerinde uzlaşma yoluna gidilebileceği ve uzlaşma
komisyonlarının uzlaşabilecekleri vergi, resim ve harç miktarının üst sınırının tayini hususunda (Değişik
ibare:RG-23/5/2019-30782) il özel idareleri için İçişleri Bakanlığı, belediyeler için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı yetkilidir.
Bakanlığa tanınan bu yetkiye dayanılarak uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri vergi, resim ve
harç miktarlarının üst sınırı genel tebliğler ile belirlenir.
Söz konusu düzenleme uyarınca Belediye bütçesine giren vergi, resim ve harçlar için; Büyükşehir
Belediyesinde başkanın görevlendireceği genel sekreter, genel sekreter yardımcısı veya daire
başkanının başkanlığında, belediye gelir şube müdürü, diğer belediyelerde ise başkanın veya
görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında mali hizmetler müdürü, mali hizmetler müdürü
olmayan yerlerde muhasebeci ile belediye encümenince mali hizmetler biriminden seçilecek bir
memur üyeden müteşekkil üçer üyeden kurulur. Bu komisyonlar üyelerinin tamamının katılmasıyla
toplanırlar ve çoğunlukla karar verirler.
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Belediye vergi ve harçlarının mükellefleri bu maddeler ile uzlaşma müessesesi ve tatbikatı ile ilgili sair
hükümlere ilişkin tüzük maddesini dikkate alarak uzlaşma talebinde bulunmalıdırlar. Uzlaşma
talebinin, ceza ihbarnamesinin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde mükellef veya ceza
muhatabının bizzat veya resmi vekaletini haiz vekili vasıtası ile yetkili uzlaşma komisyonuna yazı ile
yapılması gerekir. Uzlaşma vaki olduğu takdirde komisyonların düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları
kesin olup, gereği (Değişik ibare:7/3/2015-29288) mali hizmetler birimince derhal yerine getirilir.
Ancak, gerek mükellefler nezdinde Belediye vergilerine karşı uzlaşma yoluna gidilebileceği pek
bilinmediğinden ve gerekse Belediye yetkililerince vatandaşlara uzlaşma alternatifi çoğunlukla
sunulmadığından, uzlaşma müessesesi çok sınırlı bir uygulama alanı bulmaktadır.

2.2.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

6183 Sayılı Kanunun Şümulü
Ülkemizde kamu alacaklarının tahsili konusunda en önemli hukuki metin Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanunudur. Belediyeler de diğer kamu kurumları gibi hangi alacaklarının
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a tabi olduğu, bu Kanunun 1.
maddesinde belirtilmiştir. Kanunun ikinci maddesi, kaldırdığı Tahsili Emval Kanununa göre tahsil
edilen alacakların da kapsamda olduğunu hükme bağlamıştır.
Ancak Kanunun uygulama alanı bunlarla sınırlı değildir. Daha sonra çıkarılan birçok kanunda, 6183
sayılı kanuna atıf yapılmış ve kanunun uygulama alanı hem konu (alacak türü) hem de kurum (alacaklı)
itibariyle genişlemiştir.
Kanunun 1. maddesine göre bu Kanun kullanılarak tahsil edilecek alacaklar; Devlete, Belediyelere ve
İl Özel İdarelerine ait vergi, resim, harç ceza tahkik (soruşturma-koğuşturma) ve takiplerine ait
yargılama masrafları ile vergi cezası ve para cezaları asıl alacaklardır. Bunların zamanında
ödenmemesinden dolayı ortaya çıkan gecikme zammı, faizi gibi alacaklar da kapsama dahildir.
Akitten (sözleşmeden), haksız fiilden ve haksız iktisaptan doğanlar dışında, kamu hizmeti
uygulamasından doğan alacaklar da Kanun kapsamındadır. Buradaki “kamu hizmeti” kavramı oldukça
geniştir.
Yukarıda sayılanların dışında kalıp, özel kanunlarla 6183 Sayılı Kanun’a tabi olduğu belirlenmiş her
türlü alacak da, alacaklının ve alacağın niteliğine bağlı olmaksızın, 6183 Sayılı Kanun kapsamındadır.
Belediyeye ait olup, tahsil usulü yönünde tereddüt olduğundan yargıya intikal etmiş, ancak 6183 Sayılı
Kanun’a tabi olduğuna karar verilmiş; altyapı denge bedeli, kazıdan çıkan hafriyatın dolguda
kullanılması nedeniyle yönetmelik gereği alınacak ceza, her türlü para cezaları (para cezalarının itiraz
merciinin sulh ceza mahkemesi olması durumu değiştirmez), kaçak su kullanım bedelinin tahsili,
hizmete dayanan ve tarifeye göre hesaplanan ilan tesis ücreti, belediyeye ait bariyerlerin tahribi
nedeniyle istenen zarar bedeli ve su ücretleri gibi alacak türleri mevcuttur.
Bir alacağın 6183 Sayılı Kanun’a tabi olması demek, bu alacağın kamu idaresi tarafından belirlenip
muhatabına tebliğ edilerek kesinleştikten sonra kendiliğinden ödenmezse, aynı idarenin tahsil dairesi
tarafından takip edilmesi demektir. Takip, idarenin tahsil dairesinin ödeme emri çıkartması ile başlar.
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Alacak yedi gün içinde ödenmez ise cebri tahsil şekillerine göre, teminatın çözülmesi, malların
haczedilerek paraya çevrilmesi veya şartları varsa iflasın istenmesi suretiyle tahsil edilir.
Amme alacaklarının tahsil usulü sisteminde, gerek tahakkuk gerekse ödeme emri ve sonraki takip
safhasında borçlunun dava açacağı yer kural olarak vergi (bazı durumlarda idare) mahkemeleridir.
Borçlu genel mahkemelere başvurursa, davası “görev” yönünden reddedilir.
Belediyeler, kamu alacağının miktarını, kanundaki usullere göre kendileri belirlerler. Bunun için
mahkemeye başvurup “ilam” almaları gerekmez. Bu şekilde tespit edilen alacaklarını yine kendi
birimleri ile takip ve cebren tahsil ederler.
Görüldüğü gibi İdare, sadece 6183 Sayılı Kanun’un 1. ve 2. maddeleriyle, diğer kanunların yaptığı atıf
gereğince 6183 Sayılı Kanun’a tabi olan alacaklarını kendi tahsil dairesi eliyle alabilirler. Bunlar
“amme” veya “kamu” alacağıdır. Diğer “özel” alacaklar, örneğin kira alacağı için bu yola başvurulamaz.
6183 Sayılı Kanunun Uygulaması
Belediyeler tarafından 6183 sayılı kanunun uygulaması incelendiğinde, tahsilat kaybına veya
gecikmesine neden olan birtakım aksaklıkların olduğu görülmektedir.
Çeşitli Belediyeler için T.C. Sayıştay Başkanlığı (“Sayıştay”) tarafından hazırlanan denetim raporlarında
6183 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak eleştiri konusu yapılan hususların başında alacak
takibi gelmektedir.
Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un, “Ödeme zamanı ve
önce ödeme” başlıklı 37’nci maddesinde; “amme alacaklarının hususi kanunlarında belli edilen
zamanlarda ödeneceği, hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacaklarının ise
Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödeneceği” hükmü
yer almaktadır. Kanun'un “Ödeme emri” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında; “Amme
alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde
bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunur.” denilmektedir.
Belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; amme alacaklarına ilişkin olarak amme
borçlusuna bir “ihbarname” düzenlenmeli ve tebliğ edildikten sonra 1 ay içinde ödeme yapılması
istenmelidir. Buna rağmen ödeme yapılmazsa borçluya, 7 gün içinde borçlarını ödemesi veya mal
bildiriminde bulunması için bir "ödeme emri" düzenlenerek tebliğ edilmelidir.
Çeşitli vergi, harç ve katılma paylarının alacak takibatındaki eksiklikler nedeniyle eleştirilen
Belediyeler, savunmalarında genel itibariyle aşağıdaki hususlara değinmişlerdir:
•

6183 sayılı Kanun hükümlerine göre haciz yapılabilmesi için, borçlu mal bildiriminde
bulunmamışsa, mal varlığı araştırmasına, alacakların tahakkuk ve tahsili noktasında yapılacak
tüm tebligatlarda adres tespitini doğru bir şekilde yapılmamışsa, adres ve mal varlığı
araştırmalarının hızlı, doğru ve en düşük maliyetle gerçekleştirilebilmesi için tüm teknolojik
imkânların kullanılması gerekmektedir. Merkezi yönetim kurumları tarafından kullanılan
TAKBİS, MERNİS yazılımları, belediyeler borçlu mükelleflerin belediye sınırları dışındaki
gayrimenkul bilgilerini görüntüleyememektedir.
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•

•

•

Gelir İdaresi Başkanlığı e-haciz sistemini uygulamaktadır. Ancak, belediyeler bu sistemden
faydalanamamaktadır. Bu nedenle, sürekli bankalarla yazışma yapmak durumunda
kalmaktadır.
Günümüzde 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre elektronik tebligat yapma imkanı bulunmakla
birlikte prosedürlerin uzunluğu sebebiyle belediyemiz halen elektronik tebligat uygulamasına
geçememiştir.
Belediyelerin alacak takibatı için yeterli personeli bulunmamaktadır.

Sayıştay denetim raporlarında eleştiri konusu yapılan diğer bir konu ise İlçe Belediyeleri tarafından
işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalardan tahsil edilen çevre temizlik vergisinin %20’sinin
Büyükşehir Belediyeleri’ne aktarılmaması veya gecikmeli olarak aktarıldığında 6183 sayılı Kanun
hükümlerinin uygulanmamasıdır.
Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Çevre temizlik vergisi” başlıklı mükerrer
44’üncü maddesi hükmüne göre;
“Tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili belediyeye yatırmayan
idarelerden, bu tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir.”
Büyükşehir Belediyesinin Çevre ve Temizlik Vergisi paylarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanacak gecikme zamları ile birlikte ilgili ilçe
belediyelerinden tahsil etmesi gerekmektedir.
Ayrıca birçok Belediye’de ödeme emrine itiraz sonucu mükellefin Mahkeme kararı ile haksız
bulunması durumunda amme alacağının % 10 zamla tahsil edilmesi ile ilgili işlemin yapılmadığı
görülmüştür.
Bilindiği üzere, kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın böyle bir borcu olmadığı veya kısmen
ödediği veya zamanaşımına uğradığı iddiası ile tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil
dairesine ait davalara bakan vergi mahkemesi nezdinde dava açabileceği, beşinci fıkrasında ise;
itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki
amme alacağının %10 zamla tahsil edileceği hükmü yer almaktadır.
Ödeme emrine karşı açılan davaların reddi halinde kesinleşecek kararlar üzerine %10 zammın
uygulanması gerekir. İdarenin haklı bulunduğu ödeme emrine itiraz davalarının takip edilip %10
zammın tahsil edilmesi için gerekli sürecin işletilmesi gerekir.
Öte yandan, Sayıştay tarafından bazı Belediyelerde gerçekleştirilen denetimlerde yıllar itibariyle tahsil
edilemeyen alacakların izlendiği “121-Gelirlerden Takipli Alacaklar” Hesabının bakiyesinin sürekli
arttığı tespit edilmiştir.
Belediyeler söz konusu alacaklarının yüksek olmasının en önemli sebebinin, bazı tahakkukların
ulaşılması mümkün olmayan bilgiler içermesi olduğunu belirtmişlerdir. Geçmiş yıllarda yapılan bu
tahakkuklarda, Ad, Soyad, T.C. kimlik numarası gibi bilgiler veya iletişim adresleri bulunmamaktadır.
Diğer bir sebep ise bazı tahakkuklara ilişkin yargı süreçlerinin devam etmesidir. Tahsillerin takibi
titizlikle yapılmakta, cebren tahsil işlemlerine ağırlık verilmektedir.

32

Sayıştay raporlarında genel olarak, Belediyelerin gelir ve alacakları ile ilgili olarak tahakkuk/tahsil
oranını artırmak amacıyla mali hizmetler birimi tarafından tahakkuku yapılmış olan alacaklar için
işlemlerin zamanında başlatılması, borcunu ödemeyen kişiler hakkında da yasal işlemlerin başlatılması
için bilgi ve belgelerin hukuk birimine zamanında gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Denetimlerde, kamu idarelerinin tahakkuku gerçekleştirilen bazı gelir kalemlerine ilişkin mevzuatta
hükmedilen yasal yolları tatbik etmediklerinden ilgili gelir kalemlerine ilişkin tahsilat oranlarının düşük
kaldığı tespit edilmiştir.
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3.

Belediye Alacaklarının Tahsil Usulü

3.1.

Alacağın Kesinleşmesi ve Vadesinin Gelmesi

Vergi Kanunları uyarınca alacağın kesinleşmesi, takibata geçmenin ilk şartıdır. Alacağın kesinleşmesi,
miktarı konusunda ihtilafın, çekişmenin olmaması demektir ki borçlunun açık veya zımni kabulü ile ya
da mahkeme kararıyla olur. Vergi alacağının kesinleşmesi aynı zamanda çoğu vergi türü için, verginin
tahakkuk etmesi demektir.
Tahakkuk ise tarh ve tebliğ edilen verginin ödenecek safhaya gelmesidir. Verginin tahakkuk ettiği
zamanı, tarhiyat usulü belirlemektedir. Beyana dayanan tarhiyatta, beyannamenin verilmesi üzerine
düzenlenen “tahakkuk fişi” ile vergi tarh ve tahakkuk etmektedir. Ayrıca tahakkuk fişinin alınmaması
tahakkuka engel değildir.
İkmalen, re’sen ve idarece tarhiyatta ise, tarh edilen verginin mükellefe usulüne uygun biçimde
tebliğinden sonra, 30 gün içinde dava açılmazsa, vergi tahakkuk etmektedir.
Dava açıldığı durumda, vergi mahkemesi davayı mükellef aleyhine reddettiğinde vergi tahakkuk
etmektedir. Otomatik tarh usulünde ise, kanunda belirlenen zamanda tahakkuk etmektedir. Örneğin,
Motorlu Taşıtlar Vergisi Ocak ayı içinde, Çevre Temizlik Vergisi de aynı şekilde Ocak ayında tahakkuk
etmektedir.
Belediyelerin vergi alacağı dışındaki (harç, katılma payı gibi) alacakları için de tahakkuk prensibi
geçerlidir. Yani bu tür alacaklar da kesinleşmeden tahsil işlemine başlanamaz, ödeme emri
gönderilemez. Örneğin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre alınan harcamalara katılma payı
için bu Kanunun 90 ıncı maddesinde belirlenen tahakkuk işlemleri tamamlanmadan takibata
geçilemez, ödeme emri düzenlenemez, düzenlendiği takdirde iptal edilir.
Aşağıda, Türkiye’deki Belediyelerin temel gelir kalemlerini oluşturan çeşitli vergilerin tarh ve tahakkuk
süreçlerinin nasıl işlediğine ilişkin özet bilgi verilmiştir.
Emlak Vergisi
Malikler tarafından ilgili Belediyeye söz konusu gayrimenkulün edinim döneminde bir bildirimde
bulunulmakta ve vergi değerini tadil eden bir sebep olmadığı sürece bildirimi yenilememektedir.
Belediyeler bu bildirim üzerine emlak vergisini tarh ve tahakkuk ettirmektedirler.
Vergi dört yılda bir idarece tahakkuk ettirilmekte ve izleyen yıllarda arsa vergi değeri yeniden
değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmaktadır.
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İlan ve Reklam Vergisi
Vergi, mükelleflerce ilan ve reklam işinin yapılmasından önce ilgili belediyeye verilecek bir beyanname
ile tarh ve tahakkuk ettirilmektedir. Ancak, söz konusu ilan ve reklam işlerini bir meslek olarak sürekli
olarak yapanlar tarafından ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar
verilecek beyanname üzerine, vergi tarh ve tahakkuk ettirilir.
İlan ve reklam vergisinde beyannameler ilan ve reklamların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği
mahallin belediyesine verilir ve vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.
Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait çevre temizlik vergisi, mülk sahibi veya kiracıların tükettikleri su miktarlarına bağlı olarak
tarh ve tahakkuk ettirildiğinden, konutları kullananlar tarafından ilgili belediyelere, büyükşehir
belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idarelerine bildirim verilmeyecektir.
Bu kapsamda çevre temizlik vergisi metreküp başına matbu bir tutar olarak hesaplanacak ve su
faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılacaktır.
İşyeri olarak kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi ise belediyelerce binaların tarifedeki
derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibariyle tahakkuk etmiş
sayılmakta ve her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenmektedir.

3.2.

Ödeme Emri Tebliği

Tahakkuk edip kesinleşen fakat vadesinde ödenmeyen alacak cebren tahsil olunur. Bunun için önce
bir “ödeme emri” gönderilir. Ödeme emri, borcunu ödemeyen kimseye, borcu ödemeleri veya mal
beyanında bulunmaları konusunda bir ihtardır. Ödeme emri ilk icra takip işlemidir. Bu olmadan diğer
aşamalara geçilemez.
Kamu alacağına ilişkin takibat, alacaklı kamu idaresinin tahsil dairesince yapılır. Başka bir ifade ile
Belediyelerin 6183 Sayılı Kanun kapsamındaki alacaklar için icra ve iflas dairesine müracaat etmeleri
gerekmemektedir. İster rızai (isteğe bağlı) isterse cebri yani zora dayalı olsun, belediyenin kamusal
gelirleri kendi tahsil daireleri tarafından, 6183 Sayılı Kanuna göre tahsil olunur.
Kamu idarelerinin 6183 Sayılı Kanunu uygulayacak memurları ve bunların görevleri, kanun, tüzük veya
yönetmeliklerle belirlenmektedir.
03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine göre “mali hizmetler” birimi söz
konusu alacak takiplerini yapan birimdir. Bu birim en basit haliyle gelir ve gider bölümlerinden
oluşmaktadır. Belediyelerde Gelir Şube Müdürü, belediye Hesap İşleri Müdürü veya Muhasebeci
unvanlı makamlardan hangisi varsa vergi dairesi müdürü sıfat ve yetkisine sahiptir. Bu yetkililerin
başında bulunduğu birim de 6183 Sayılı Kanunu uygulamakla görevlidir. Dolayısıyla bu birim rızai veya
cebri tahsilatları gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda söz konusu bölümün yetkilileri rızai tahsilatları
yapacak, rızaen ödenmeyen alacaklar için ödeme emri gönderecek, gene de tahsilat sağlanamaz ise
cebri takip yapacaktır.
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Cebri takip de, 6183 Sayılı Kanunun 54. maddesinde yazılan varsa teminatın paraya çevrilmesi,
malların haczedilerek paraya çevrilmesi, gerekli şartlar varsa borçlunun iflasının istenmesi suretiyle
olmaktadır.
Düzenlenen ödeme emri, borçluya tebliğ edilmekte, bu tebligat Vergi Usul Kanunu’nun tebligat
hükümlerine göre yapılmaktadır.

3.3.

Haciz Safhası

Ödeme emrini tebellüğ eden (alan) kimsenin üç seçeneği vardır. Ödemek, dava açmak veya mal
beyanında bulunmak.
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen kimse, borcu kısmen veya tamamen ödeyebilir. Ödenen tutar
kadar borç sona erer.
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen kimse dava açmaz ise, mal bildiriminde bulunmak zorundadır.
6183 Sayılı Kanun’un 59. maddesinde mal bildirimi, mal bildiriminde bulunmamanın sonuçları ise 60.
maddesinde düzenlenmiştir.
Ödeme emrine karşı yedi gün içinde vergi mahkemesine dava açılabilir. Dava açılması takibi
durdurmaz. Takibin durması için İdari Yargılama Usulü Kanunu 27. Maddesi uyarınca yürütmeyi
durdurma yönünde karar alınması gerekir.
Ödeme emrine karşı dava açmayan veya dava açıp da yürütmeyi durdurma kararı alamayan kimse
nezdinde haciz işlemlerine başlanır. Borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit
edilen borç veya üçüncü şahıslar elindeki taşınır, taşınmaz mallar ile alacak ve haklardan borcuna
yetecek miktarı belediyenin tahsil birimince haczolunmaktadır.
Haczedilen mallar, haczi yapan dairece satılarak paraya çevrilir ve alacaklara Md.47 uyarınca mahsup
edilir. Menkul (taşınır) mallara ilişkin satış, Kanunun ikinci kısmının ikinci bölümünde (Md.77-87),
gayrimenkullerin (taşınmazların) satışı ise üçüncü bölümde (Md.88-89) düzenlenmiştir.

3.4.

Belediye Alacaklarının İcra İflas Kanunu Kapsamında Tahsili

Belediye gelirlerinden, yukarıda sayılanların dışında kalanlar, genel usullere yani 1932 tarihli İcra İflas
Kanununa tabidir. Bu alacaklar, belediyelerin akitten (sözleşmeden) haksız fiil ve haksız iktisaptan
(edinimden) doğan alacaklarıdır.
Belediyelerin İcra İflas Kanununa tabi alacakları temel olarak kira akdine dayanan alacaklar, taşınmaz
satışından doğan alacaklar, irtifak hakkı tesis bedeli, hal tahsis ücretidir.
Haklarının inkar veya ihlal edildiğini düşünen kişiler, önce muhatabına bunun yerine getirilmesi için
başvurarak anlaşmazlığı sulh yoluyla çözmeye çalışacaktır. Bu mümkün olmazsa, yetkili ve görevli
mahkemeye başvurup lehine bir karar alacaktır. Mahkeme kararının gereği, haksız çıkan tarafından
kendiliğinden yerine getirilmediği takdirde zora başvurmak gerekecektir. Devletin bu iş için
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görevlendirilmiş dairelerine müracaat edilir. Görevli daire icra ve iflas daireleridir. Para alacakları için
en çok başvurulan takip yolu, genel haciz yolu ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yoludur.
Genel haciz yolunda alacağın takibi için öncelikle alacaklı takip talebi ile icra dairesine başvurur. İcra
dairesi ödeme emri düzenleyip gönderir. Borçlu, yedi gün içinde itiraz etmez ise takip kesinleşir ve
ondan sonra haciz aşamasına geçilir. Borçlu itiraz ederse takip durur. Takibin devamı için itirazın
hükümden düşürülmesi gerekir. Bu konuda alacaklının gidebileceği iki yol vardır. Alacaklının elinde İİK
68-68/a maddelerinde sayılan belgelerden olması durumunda altı ay içinde icra tetkik merciine
başvurarak “itirazın kaldırılması” talebinde bulunabilir. İtiraz kaldırıldığında takibe devam edilir.
Yukarıda sayılan belgelere sahip olmayan alacaklıların bir yıl içinde genel mahkemelerde itirazın iptali
davası açmaktan başka çareleri yoktur. Borçluya karşı açılan bu davada alacaklı, itirazın iptaline takibin
devamına, borçlunun takip konusu borcunu ödemeye ve icra inkar tazminatına mahkum edilmesini
talep eder. Mahkeme davayı kabul ederse, itirazı iptal eder. Alacaklı bu kararı icra dairesine vererek
durmuş olan takibin devamını isteyebilir. Böylece haciz aşamasına gelinmiş olur. Alacaklının haciz
istemiyle, borçlunun borcuna yeter miktarda malı haczedilerek satış talebiyle satılır, satıştan elde
edilen gelir alacaklıya verilir. Haczedilip satılan malların parasının toplam borcu karşılamaması
durumunda icra dairesi kendiliğinden aciz belgesi (aciz vesikası) verir.
Bunun dışında borçlu, gerek takipten önce, gerek takipten sonra ve fakat haciz sonucu elde edilen
paranın ödenmesinden önce menfi tespit davası açabilir. Teminat mukabilinde duruma göre takibin
devamına veya paranın ödenmesine engel olabilir. Para ödendikten sonra borçlunun istirdat davası
açmak dışında çaresi yoktur. Bu davada borçlu olmadığını ispat eden kişi ödediğini geri alır.
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4. Belediyelerin Vergi ve Harçların Tahsili Konusunda Yaşadıkları Sorunlar
4.1.

Türkiye’deki Belediyelerin Öz Gelir Tahsilatlarının Mali Analizi

Çalışmanın daha önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Belediyelerin öz gelirleri temel olarak vergiler
(2464 sayılı Kanunda yer alan vergi ve harçlar ile emlak vergisi), teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ve
sermaye nitelikli gelirlerinden oluşmaktadır.
Söz konusu gelir türlerinin toplam gelir içerisindeki ağırlıkları incelendiğinde, vergi tahsilatlarından
elde edilen gelirlerin oransal olarak yıllar bazında azaldığı görülmektedir.
Aşağıdaki tablodan da açıkça görülebileceği üzere 2014-2018 döneminde Belediyelerin vergi
gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı %14.80 seviyesinden %12.95’e gerilemiştir.
Tablo 2 Belediyelerin vergi gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı
2014

2015

2016

2017

2018

Toplam Vergi Gelirleri (a)

9.283.644

10.839.017

12.225.548

13.217.357

14.484.934

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (b)

6.739.057

7.474.956

8.426.757

11.585.675

11.636.306

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler ( c)

1.109.552

1.475.922

1.621.091

1.981.842

1.949.520

Sermaye Gelirleri (d)

3.448.302

4.908.445

5.838.798

7.879.786

10.359.567

Öz Gelirler Toplamı (a+b+c+d)

20.580.555

24.698.340

28.112.194

34.664.660

38.430.327

Toplam Gelirler

62.544.796

72.159.838

80.994.408

97.148.981

110.933.045

14,8

14,97

14,91

13,48

12,95

0,45

0,46

0,47

0,42

0,39

Vergi Gelirlerinin
İçindeki Payı (%)

Toplam

Gelirler

Vergi Gelirlerinin GSYH’ya Oranı (%)

Kaynak: www.muhasebat.gov.tr
Toplam gelirlerine oranla Belediyelerin vergi gelirlerinin düşük olması, Belediyelere tahsis edilen
vergilerin yetersizliğini ortaya koymaktadır. Söz konusu durum hem mevzuatın güncelliğini yitirmesi
veya Belediyelerin öz gelirleri üzerindeki denetim yetkilerinin sınırlı olması gibi yapısal nedenlere
bağlıyken hem de Belediyelerin tahsilat kapasitelerinin yetersizliğinden ve tahsilat aşamasında
yaşadıkları sorunlardan kaynaklanmaktadır.
Çalışmanın bu bölümünde, çeşitli Belediyeler ile yapılan mülakatlar sonucunda Belediye öz gelirlerinin
tahsilatı aşamasında tespit edilen sorunlar ana başlıklar altında özetlenmektedir.
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4.2. Belediyelerin Mükellef Tespiti ve Denetim Yetkilerinin Olmamasından
Kaynaklanan Tahsilat Sorunları
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 102. Maddesi belediyelerde gelir tahsilatı işlemlerini
yürüten gelir şube müdürü, mali hizmetler müdürü gibi yetkililerin Vergi Usul Kanunu hükümlerinin
uygulanması konusunda vergi dairesi müdürü yetkilerine haiz olduğunu belirtmekle birlikte, bu
yetkinin sınırları çizilmiş, “vergi inceleme yetkisi hariç olmak üzere” ibaresi kullanılmıştır.
Bu nedenle, belediyelerin vergi mükelleflerinin kayıtlarını inceleme yetkisi bulunmamakta,
belediyeler denetim yetkilerini sadece mükellefiyete ilişkin durum tespiti yoluyla, yoklama fişi
düzenleyerek yerine getirebilmektedir. Örneğin, bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen
mülakatlardan birisine katılan bir Belediye yetkilisi konu hakkında şu şekilde bir açıklamada
bulunmuştur:
“Maliye vergi daireleri ile Belediyelerin koordineli çalışması ile ilan ve reklam vergisi, çevre temizlik
vergisi ve eğlence vergisi yönünden vergi kaydı olmayan ya da işyeri açma ve çalışma izni bulunmayan
mükelleflerin tespiti halinde karşılıklı bilgi paylaşımı ile hem merkezi idare vergi gelirleri artmış olacak
hem de belediye gelirleri artmış olacaktır. Aynı zamanda da yersiz tahakkuk kayıtlarının önüne
geçilmiş olacak, böylelikle gereksiz yazışmalar yapılarak kaynak israfının (emek, zaman, para) önüne
geçilmiş olunacaktır.”
Belediyelerin yoklama yoluyla denetim yetkilerini kullanmalarına en uygun ve neredeyse yegane vergi
türlerinin İlan ve Reklam Vergisi ile Eğlence Vergisi olduğu söylenebilir. Belediyeler İlan ve Reklam
Vergisinde reklama ilişkin fiziki unsurları tespit edebilmekte (fotoğraf çekmek ve tabelaların
boyutlarını ölçmek vb. şekillerde), eğlence faaliyeti sırasında satılan bilet sayılarını denetleyerek kayıt
altına alabilmektedir.
Ancak özellikle hasılata dayalı olarak belediyeye beyan verilmesi esası benimsenmiş olan Haberleşme
Vergisi veya Yangın Sigorta Vergisi gibi vergilerde belediyelerin herhangi bir analiz veya inceleme
yoluyla, ilgili kuruluşların beyan ettiği hasılatların doğruluğunu kontrol etme imkanı bulunmamakta,
bu nedenle belediyeler bu durumda ilgili kuruluşların beyanına güvenmek durumunda kalmaktadır.
Emlak Vergisi özelinde ise, verginin tahakkuku ve tahsili Belediyelerin sorumluluğunda olmasına
rağmen, uygulamada çoğunlukla etkin bir şekilde mükellef ve alacak takibi yapılamadığı
görülmektedir.
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen mülakatlardan birisine katılan bir Belediye yetkilisi konu
hakkında şu şekilde bir açıklamada bulunmuştur:
“Bildirim esasına göre alınan emlak vergisi tahakkukları mükellefin beyanına göre ya da diğer
kurumların (mahkemeler, icra daireleri vb.) yazışmalarından, bildirimi olmayan gayrimenkullerin
tespiti ise 1319 ve 213 Sayılı Yasaların hükümlerine yapılmaya çalışılmaktadır”
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4.3.

Personel Yetersizliğinden Kaynaklanan Tahsilat Sorunları

Belediyelerin vergi ve harçların tahsilatı aşamasında yaşadığı sorunlardan bir diğeri ise personel
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.
Özellikle Büyükşehir Belediyesi olan illerde belediye sınırının il mülki sınırı olması dolayısıyla geniş bir
coğrafyaya yayılmış olan ilçelerin tamamında tespit ve denetim ile taleplere zamanında gidilememesi
nedeniyle mükellefiyet tespit işlemlerinde açılan veya kapanan işyerleri ile işgallerin zamanında
tespitinin yapılamaması tahsilatları azaltıcı bir etkiye sahiptir.
Personel yetersizliği, belediye bütçelerinin, gelirleri düzenleyen kanunların güncel olmamasından
dolayı sınırlı olması, yeterli sayıda personel istihdamına engel olmaktadır. Çalışma kapsamında
gerçekleştirilen mülakat çalışmalarında sıklıkla dile getirilen bu husus, bir Belediye yetkilisi tarafından
aşağıdaki şekilde izah edilmiştir:
“Yeterli düzeyde personel bulunmaması sebebiyle tespit çalışmaları gecikmekte vergi kayıplarına
sebebiyet verilmekte, nitelikli ve yine uzman personelin olmaması sebebi ile tahakkuk, tahsilat,
muhasebe ve icra konularında aksaklıkların yaşandığı düşüncesindeyiz.”
Denetimin ve tespit çalışmalarının yanı sıra, Vergi gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsilat ve denetim
işlemlerinin kanunlara uygun, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için uygun sistem ve
süreçlerin kurulması, nitelikli personel istihdamı ve personelin eğitimi büyük önem taşımaktadır.
Ancak, belediyelerin tamamının gerek personelin eğitimi ve niteliği gerekse sistem ve süreçler
açısından vergi yönetimi konusunda yeterli olduklarını söylemek pek mümkün görünmemektedir.
Merkezi yönetimin vergi tahsil ve denetiminde çalışan personeli genellikle vergi mevzuatı konusunda
bilgili ve alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Belediyelerin gelir tahsilatı ve denetimi konusunda
görevli personel ve yöneticileri ise çoğu zaman bu konuda özel olarak eğitilmiş personel arasından
seçilememekte, dolayısıyla da vergi mevzuatını anlama ve yorumlama konusunda güçlük
çekebilmektedir.
Bunun yanında, kurumsal ve teknolojik altyapısı ve uyguladıkları sistemler konusunda belediyeler
arasında farklılıklar bulunabilmekte, bu durum özellikle birden fazla belediyenin vergi otoritesi olduğu
büyükşehir belediyelerinde mükelleflerin vergiye uyumunu zorlaştırabilmekte ve vergi mevzuatının
uygulanması konusunda belediyeler arasında farklılıklar oluşması, vergi denetim ve tahsilatının etkin
bir şekilde yapılamaması, vergi kayıpları ya da mükellef memnuniyetsizliği gibi sonuçlar
doğurabilmektedir.
Nitelikli personelin halkın özellikle belediyelere ödemeleri gereken vergi, harç ve ücretlerle ilgili vergi
ödevi bilincini de geliştirmek yönünde etkili olacağı unutulmamalıdır.
Ayrıca bilindiği üzere 6183 Sayılı Kanun’un 106. Maddesi uyarınca;
“Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla
bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına (10
Türk Lirası dahil), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) kadar amme
alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi
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beklenilmeksizin terkin olunabilir. Cumhurbaşkanı, bu tutarları topluca veya ayrı ayrı on katına kadar
artırmaya yetkilidir”
Bu kapsamda alacak takibi ile yetkilendirilen Belediye personeli tutarından bağımsız olarak 20 TL
üzerindeki tüm alacakları takip etmek durumunda kalmaktadır. Söz konusu durum, çoğu zaman
yetersiz olan insan kaynağının verimsiz bir şekilde kullanılması sonucunu da beraberinde
getirmektedir.

4.4. Belediyeler ve Diğer Kamu Kurumları Arasında Bilgi Alışverişinin Yetersiz
Olmasından Kaynaklanan Tahsilat Sorunları
Belediyeler, öz gelir kalemleri olan vergi ve harçların tahakkuku ve tahsili aşamalarında mükellefler ile
ilgili birçok bilgiye ihtiyaç duymakta ve bu nedenle çeşitli kamu kurumları ile iletişime geçmektedir.
Ancak söz konusu iletişimler Belediyeler açısından her zaman istenildiği düzeyde verimli olmamakta,
bazı durumlarda Belediyeler erişmek istedikleri bilginin tümüne erişememektedirler.
Aşağıda konu hakkında örneklere yer verilmiştir.
•

Vergi dairesi başkanlıkları vergi mevzuatında yer alan “vergi mahremiyeti” düzenlemeleri
nedeniyle belediyelerin kendilerinden talep ettiği mükellefiyet bilgilerini vermemekte, online
vergi dairesinden de işletmelerin sadece merkezlerine ait bilgiler görülmekte, şubelerine ait
bilgiler Belediyeler tarafından görülememektedir.

•

Belediyelerin “Takbis” yazılımındaki yetkileri sınırlıdır. Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne ait bu
yazılımda, belediyeler borçlu mükelleflerin belediye sınırları dışındaki gayrimenkul bilgilerini
görüntüleyememektedir. Bu ise, gayrimenkul araştırmasının eksik yapılmasına neden olmakta,
mükellefin başka bir bölgede gayrimenkulü varsa bu yolla tespit edilememektedir. Bunun
sonucunda Emlak Vergisi’ndeki tek konutu olan emeklilere ilişkin istisna uygulamasında
sorunlar yaşanmakta ve ayrıca haciz işlemleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilememektedir.

•

Belediyelerin “Mernis” yazılımındaki yetkileri sınırlıdır. Nüfus Genel Müdürlüğü’ne ait bu
yazılımda, mükelleflerin belediye sınırları dışındaki adres bilgileri sorgulanamamaktadır. Başka
bir ifade ile, Belediyelere verilen mernis adresini görme yetkisi, sadece kendi sınırları içerisinde
resmi ikametgahı olan vatandaşların adresleriyle sınırlı olup, o belediyenin sınırları dışında
ikamet edenlerin adresleri görülmemektedir. Bu ise, adres tespiti için Nüfus Müdürlükleri ile
ilave yazışmalar yapılmasına ve sağlıklı bilgi temin edilememesine neden olmaktadır.

•

Belediyelerin “Polnet” yazılımına ulaşımı bulunmamaktadır. Belediyeler mükelleflerinin araç
kayıtlarına Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde bulunan ve araç kayıtlarının tutulduğu bu
yazılım ile ulaşamadığı için, Trafik Tescil Müdürlükleri ile sürekli yazışma yapmak durumunda
kalmaktadır. Kaldırımların üzerine park eden araçlara idari para cezası uygulayabilmek için,
aracın kimin adına kayıtlı olduğunu bilmenin yanı sıra, tebligat yapabilmek için o kişinin
adresini de bilmek gerektiği halde belediyelere bu imkan tanınmadığı için alacakların tahsil
edilmesi süreci epey uzamakta, zorlu ve zahmetli bir sürece dönüşmektedir.
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Yukarıda bahsedilen yazılım ve veritabanlarının kullanılamamasının hem belediyeler, hem de ilgili
kurumlar için kaynak israfına (zaman, emek, para) neden olduğu ve belediyelerin alacakların tahsilatı
ve takibi işlemlerinin gecikmesine sebebiyet verdiği gerçekleştirdiğimiz mülakatların bir çoğunda ifade
edilmiştir.
Konu ile ilgili olarak Sayıştay tarafından hazırlanan “2019 YILI DIŞ DENETİM GENEL DEĞERLENDİRME
RAPORU”nda aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:
“2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10’uncu maddesi, belediye dışındaki diğer kamu idareleri
tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma ve devir gibi mülkiyet değişimlerinin tapu idaresi tarafından
ilgili belediyeye bildirilmesi zorunluluğu getirmiştir. Aynı Kanun’un 39’uncu maddesinde,
kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırıldığı yıla ait emlak vergisi tarhına esas olan vergi değerinin,
kesinleşen kamulaştırma bedelinden az olduğu durumda, kamulaştırma bedeli ile vergi değeri
arasındaki fark üzerinden cezalı emlak vergisi tarh olunacağı belirtilmektedir.
Belediye sınırları içerisinde yapılmış olan kamulaştırma işlemlerine ilişkin devir ve ferağ bilgilerinin
tapu idaresi tarafından ilgili belediyeye bildirilmemesi ve ilgili belediyelerin de bu yönde bir çalışma
yapmaması sonucu bazı belediyelerde, kamulaştırmadan doğan emlak vergisi farklarının tahakkuk ve
tahsili ile emlak vergisine ilişkin mükellefiyet tesisinin ve borç takibinin sağlıklı bir şekilde yapılamadığı
tespit edilmiştir.”

4.5.

Tahsil Merciin Belirsizliği Nedeniyle Yaşanan Tahsilat Sorunları

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan vergi ve harçları tahsil yetkisi açık bir şekilde belirlenmiş
olmasına rağmen çoğunlukla Büyükşehir Belediye Kanunu’nda yer alan düzenlemeler sebebiyle bazı
vergi veya harçların tahsili konusunda belediyeler arasında ihtilaf oluşabilmektedir. Örneğin
Büyükşehirlerde bir cephesi ana arter, bulvar veya ana yola bakan diğer cephelerinin sokaklara baktığı
binaların ilan reklam vergisinin hangi belediye tarafından tahsil edileceği konusu belediyeler arasında
ihtilaf konusu olabilmektedir.
Benzer şekilde Organize Sanayi Bölgelerinde İlan ve Reklam Vergisini Tahsile Yetkili Kurumun
Belediyeler veya Organize Sanayi Bölgesi yönetimleri olduğu çakışan mevzuat düzenlemeleri
nedeniyle açık değildir.

4.6.

Birçok Vergi ve Harç Türünün Mevcudiyeti Nedeniyle Yaşanan Tahsilat Sorunları

Çalışmanın önceki bölümlerinde izah edildiği üzere Belediyeler tarafından birçok türde vergi ve harç
tahsil edilmektedir.
Ancak Belediyeler mevzuat gereğince bu vergi ve harçların tamamını tutarlarından bağımsız olarak
tahsil etmek durumunda oldukları için, alınan verginin veya harcın miktarı bazı durumlarda tahsilat
için gösterilen çabanın yanında oldukça düşük kalmaktadır. Bu durum Belediye kaynaklarının ve insan
gücünün gereksiz yere sarf edilmesi sonucunu doğurmaktadır.
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Bunun yanı sıra tahsil edilen vergi ve harçların bir kısmı aynı veya çok yakın konularda uygulanmakta
ve bu nedenle halihazırda vergi bilinci nispeten düşük olan vatandaşların Belediye vergilerine bakışını
olumsuz olarak etkilemektedir. Bu duruma örnek olarak Çevre Temizlik Vergisi, Atık Su Bedelleri ve
Katı Atık Bedellerinin ayrı ayrı tahsil edilmesi gösterilebilecektir.

4.7. Kamu Alacak Yapılandırmaları ve Vergi Afları Nedeniyle Yaşanan Tahsilat
Sorunları
Türkiye’de vergi af kanunları çıkartılmasında vergi aflarının ekonomik ve politik maliyetlerinin düşük
olması, tasarruf yetersizliği ve buna bağlı olarak mükelleflerin vergi borçlarını ödemekten ziyade ucuz
kredi olarak kullanması, kısa dönemde yüksek gelir elde etme arzusu, mali sistemin yapısal sorunları,
vergi uyumlaştırması ve mali krizler etkili olmaktadır.
Vergi politikasının bir aracı haline gelen vergi aflarını, vergi mükelleflerinin ödenmemiş vergilerine
ilişkin parasal ve cezai kovuşturmalardan kısmen veya tamamen kurtulmaları vaadi ile yapılan ödeme
çağrısı şeklinde tanımlamak mümkündür.
Son yıllarda sıklıkla çıkarılan vergi affı ve yapılandırma düzenlemeleri vatandaşlar arasında bir sonraki
affa yönelik bir beklenti yaratmakta ve bu durum Belediye vergilerinin de tahsilatını olumsuz bir yönde
etkilemektedir.

4.8. Belediyelerin E-Haciz ve E-Tebligat Yapamamaları Nedeniyle Yaşanan Tahsilat
Sorunları
Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığınca 6183 sayılı Kanun kapsamında uygulayacakları haciz
işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilmek amacıyla e-haciz sistemine geçilmiş, bu sayede kamu
borçlusu için yapılan haciz işlemlerinde bankalarla fiziki olarak yazışma yapmak zorunluluğu ortadan
kalkmıştır.
Ancak, belediyeler bu sisteme halen geçemedikleri için borçlu mükellefler hakkında yapacakları haciz
ve haciz kaldırma işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla banka şubeleri ile yazışma yapmaya devam
etmektedirler. Bu durum iş yükünün artmasına ve haczin gerçekleştirilme süresinin uzamasına neden
olmaktadır.
Elektronik tebligat ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
hükümleri uyarınca mükellefe tebliğ edilmesi gereken evrakların e-tebligat sistemi aracılığıyla
ilgililerine elektronik ortamda tebliğ edilmesidir. Söz konusu tebliğ fiziki olarak yapılan tebligat ile aynı
etkiyi yaratmaktadır. Ancak, elektronik tebligat uygulamasının hayata geçirilebilmesi için gereken
işlem süreçlerinin uzun olması nedeniyle Belediyeler günümüzde halen elektronik tebligat
uygulamasına geçiş yapamamıştır.
Bu noktada Belediyelerin vergisel işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla,
Gelir İdaresi Başkanlığı ile ortak bir çalışma yapılması ve anılan başkanlıkça kullanılan e-tebligat ve ehaciz uygulamalarının belediyeler tarafından da kullanılabilir hale getirilmesi sağlanmalıdır.
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Söz konusu ortak çalışmanın Çevre ve Şehir Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilmesi bir
öneri olarak gündeme alınabilecektir.

4.9. Belediyelerin Siyasi Sebeplerle Vergi Denetim ve Tahsilatı Konusunda İsteksiz
Davranabilmesi
Belediyelerin siyasi bir kurum olması, bu kurumların bazı dönem ve durumlarda vergi tahsilat ve
denetimi konusunda yeterince etkin olamaması vergi alacaklarını yeterince takip edememesi gibi bir
sonucu doğurabilmektedir.
Vergi mükelleflerinin, merkezi idaredense yerel yönetim birimleri ile daha yakın ilişkide olmaları, vergi
ödememe noktasında etkili olurken diğer yandan yerel yöneticiler bazı durumlarda, özellikle seçim
dönemlerinde vergi denetimi ile takip ve tahsili konusunda yavaş daha doğrusu isteksiz
davranabilmektedir.
Örneğin, çalışma kapsamında gerçekleştirilen mülakatlardan birisine katılan bir Belediye yetkilisi
önceki dönemlerdeki bir Belediye Başkanı’nın emlak vergisi tahsilatlarına çok önem vermesi ve ciddi
bir şekilde takip etmesi nedeniyle seçimleri kaybettiğinden söz etmiştir.
Yaptığımız mülakatlar bu durumun, daha büyük ve kurumsal yapıya sahip olan Büyükşehir
belediyelerinde daha az, buna karşılık yerel halk ile daha iç içe olan ilçe Belediyeleri ve küçük ölçekli
Belediyelerde ise daha etkili olduğu gözlemlenmiştir.

4.10. Belediyelerin Vergi Yönetimi Açısından Etkin Bir Şekilde Denetlenememesi
Türkiye’de Belediyeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay
Kanunu çerçevesinde mali açıdan Sayıştay’ın dış denetimine tabi olup ayrıca iç denetçiler veya
Belediye müfettişleri aracılığıyla vergi uygulamalarını denetleyebilme imkânına sahiptirler.
Ancak, tüm belediyelerin vergileme konusundaki işlemlerinin ne ölçüde vergi mevzuatına uygun
olduğu konusunda yeterli denetim yapılıp yapılamadığı tam olarak bilinememektedir.
Sayıştay tarafından yıllar bazında gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda hazırlanan raporlar
incelendiğinde genellikle “İşgal Edilen Belediye Taşınmazlarından Ecrimisil Alınmaması” veya “Çevre
Temizlik Vergisinin Tahakkuk ve Tahsiline İlişkin Tespitler” gibi bir takım spesifik konuların incelenen
tüm Belediyeler için analiz edildiği ancak Belediyelerde gelirlerin tahsilat oranının düşük düzeyde
olması konusunun detaylı ve kapsamlı bir şekilde ele alınmadığı görülmektedir.
Belediyelerin iç denetçi kadrosuna sahip olmadıkları veya söz konusu kadrolara yeterli personel
atayamadıkları düşünüldüğünde, Belediyelerin vergi yönetimine ilişkin iç ve dış denetimlerin çok
yeterli olmadığı söylenebilecektir.
Bu kapsamda çeşitli Belediyeler arasında vergi mevzuatının uygulanması konusunda farklılıkların
oluşması ve Belediyelerin hatalı uygulamalarına devam etmeleri muhtemeldir.
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B. SEÇİLMİŞ AVRUPA BİRLİĞİ
SÜREÇLERİNİN ANALİZİ

ÜLKE

BELEDİYELERİNİN

TAHSİLAT

Çalışmanın bu bölümünde, Avrupa’da 9 ülkeden (İtalya, Macaristan, Çekya, İsveç, İspanya, Polonya,
Letonya, Slovenya ve Danimarka) 10 belediyenin yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bunun
yanı sıra, var olan ikincil verilerle gerçekleştirilen bir incelemeyle Yunanistan ve Almanya çalışmaya
dahil edilmiştir.
Seçilen örnek ülkeler, sanal toplantılar ve ikincil incelemeler yoluyla analiz edilmiştir. İkincil verilerle
gerçekleştirilen incelemede ele alınan spesifik konular, YYR III projesi Teknik Destek Ekibi ile birlikte
kararlaştırılmıştır. Çalışma kapsamına dahil edilen Belediyelerin listesi ekte yer almaktadır (Ek – 1).
Çalışmanın bu bölümünün temel amacı yurtdışı örneklerin incelenmesi yoluyla ise Türkiye’deki
belediyeler için yerel vergi tahsilatını geliştirebilecek önerilerin belirlenmesidir. Bu amaç
doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmelerin haricinde; çeşitli ülkelerdeki devlet denetleme kurumları
tarafından hazırlanan belediye düzeyinde yerel vergi/ücretlerin yönetimi hakkındaki raporlar
incelenmiş ve önceki araştırma ve politika belgeleri analiz edilmiştir. AB belediyeleri yapılan on-line
mülakatlar sonrasında edinilen bilgiler Taslak Raporumuza yansıtılmadan önce görüşülen belediyelere
gönderilmiş ve görüşleri alınmıştır.
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1. İSPANYA
İspanya, 8.131 Belediye (“Ayuntamientos”), 50 bölge (“Diputaciones provinciales”), Kanarya Adaları
(“Cabildos Insulares”), Balear Adaları (“Consejos Insulares”) ve 17 adet özerk topluluklardan
(“Gobierno de las comunidades autónomas”) oluşan üniter bir devlettir.
Yerel yönetimlerde, Yerel meclis (“pleno”), yerel yönetimin müzakere organıdır ve dört yıllık görev
süresi için doğrudan genel oyla seçilen meclis üyelerinden oluşur. Bu meclis, yerel bütçeyi, kentsel
planlamayı, yönetmelikleri ve belediye kurallarını onaylar.
Yerel yönetimlerde, Yerel yönetim konseyi (“junta de gobierno local”) yerel yönetimin yürütme
organıdır. Belediye başkanı tarafından kendisine çalışmalarında yardımcı olmak ve bir dizi yürütme
işlevini yerine getirmek üzere atanan yerel konsey üyelerinden oluşur.
Belediyelerde, Belediye başkanı, yürütme organının başıdır. Yerel meclis bünyesinden ve yerel meclis
tarafından atanır ve kendisinin aday gösterdiği ve görevden alabileceği bir dizi konsey üyesi tarafından
desteklenir. Belediye başkanı, aynı zamanda yerel meclise de başkanlık eder.
Belediyelerin başlıca görev ve sorumluluk alanları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su temini
Sokakların aydınlatılması
Şehir-içi trafik
Gıda güvenliği
Yol bakımı
Kanalizasyon ve atık yönetimi
Halk kütüphaneleri
Yeşil alanlar
Zabıta hizmetleri
Sosyal hizmetler
Yangın önleme hizmetleri
Spor tesisleri
Toplu taşıma
Çevre koruma
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Tablo 3 İspanya’da Belediye Gelirleri & Yerel Vergilendirme
Aşağıdaki tabloda, İspanya’da Belediyelerin 2015 yılına ait ana gelir kaynakları yüzde (oran) şeklinde
verilmiştir.1

İspanyol belediyeleri gelirlerinin önemli bir bölümünü Devletten koşulsuz finansman yoluyla elde
etmektedir. Bölgesel yönetimler (comunidades autónomas) çok daha az finansman sağlamaktadır ve
sağlanan finansman çoğunlukla şarta bağlıdır.
İspanya’daki yerel vergilendirme sistemine ilişkin ayrıntılı bilgiler, “1.1.3. AB Üyesi Ülke Deneyimleri
Çerçevesinde Yerel Yönetimlerin Gelirinin Artırılması” başlıklı Karşılaştırmalı Değerlendirme
Raporunda bulunabilir.
Zorunlu vergiler, Emlak, Ekonomik Faaliyet ve Motorlu Taşıtlar vergileridir. Oluşturulabilecek vergiler
ise, Kentsel Arazi Değeri Artış vergisi ve İnşaat, Tesisat ve Yapım İşleri vergileridir.
Buna göre, İspanya'da mevcut olan başlıca belediye vergileri şunlardır:
•
•
•
•
•

Emlak Vergisi (IBI)
Motorlu Taşıtlar Vergisi (IVTM)
Ekonomik Faaliyetler Vergisi (IAE)
Kentsel Arazi Değeri Artış Vergisi (Sermaye Kazanç Vergisi) (IIVTNU)
İnşaat, Tesisat ve Yapım İşleri Vergisi (ICIO)

Emlak Vergisi, Ekonomik Faaliyetler Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi zorunlu vergiler iken, Kentsel
Arazi Değeri Artış Vergisi (Sermaye Kazanç Vergisi) ve İnşaat, Tesisat ve Yapım İşleri Vergisi Belediyeler
tarafından uygulanabilecek ihtiyari vergilerdir.
Aşağıda, söz konusu yerel vergilerin öne çıkan özelliklerine dair kısa incelemeler yer almaktadır.

1

HACIENDAS LOCALES EN CIFRAS AÑO 2015 / MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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1.- Emlak Vergisi (IBI)
Emlak Vergisi dolaysız bir vergidir ve vergiyi doğuran olay kırsal ve kentsel gayrimenkuller ve özel
nitelikli gayrimenkuller üzerinde mülkiyet hakkı bulunmasıdır.
Yerel meclis, aşağıdaki kriterler uyarınca belirlenen kadastro değerine göre emlak vergisini hesaplar:
•
•
•
•
•
•
•

Boyut
Durum
Konum
Tip
Kira bilgileri
İyileştirme maliyeti
Mülkün inşaat maliyeti.

Kadastro değerlerinin, katsayı belirlemek suretiyle Devlet Genel Bütçe Kanunlarında gerçekleştirilen
güncellemeler gibi genel nitelikli toplu değerlendirme prosedürleri ile de değiştirilebileceğini
belirtmek önemlidir. Teorik olarak, bu işlem on yılda bir gerçekleştirilmelidir.
Emlak vergisinin yönetiminde gerek merkezi yönetimin ve gerekse belediyelerin işlevi bulunmaktadır.
Kadastro yönetimi ve değerleme işlevi merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilirken, Belediyeler
emlak vergisinin hesaplanması ve tahsilatı ile görevlidir.
Asgari ve ek vergi oranı, kentsel gayrimenkuller için yüzde 0,4 ve kırsal gayrimenkuller için yüzde 0,3
oranındadır. Azami oran, kentsel gayrimenkuller için yüzde 1,10 ve kırsal gayrimenkuller için yüzde
0,90 oranındadır. Söz konusu alt ve üst sınırlar merkezi yönetim tarafından belirlenirken, Belediyelere
uygulanacak olan özel oranlar ise Belediyeler tarafından belirlenmektedir.
Ek bir vasfı bulunan özel nitelikli gayrimenkullere uygulanan vergi oranı yüzde 0,6’dır. Belediye
Meclisleri, belediye bünyesinde yer alan özel nitelikli her bir gayrimenkul grubu için, yüzde 0,4’ten
düşük ve yüzde 1,3’ten yüksek olmamak şartıyla, farklı bir oran belirleyebilir.
Söz konusu vergi, Resmi yılın başlangıcıyla aynı güne denk gelen vergilendirme döneminin ilk gününde
tahakkuk ettirilir.

2. Ekonomik Faaliyet Vergisi (IAE)
Ekonomik Faaliyet Vergisi dolaysız bir vergidir ve vergiyi doğuran olay profesyonel veya sanatsal
işletme faaliyetlerinde bulunulmasıdır. Vergi, çeşitli faktörler (faaliyet türü, tesis alanı, net gelirler vb.)
üzerinden hesaplanır.
Hükümet tarafından yayınlanan asgari vergi oranlarında belediye
makamlarınca değişiklik yapılabilir.
Bu verginin de yönetiminde merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin ortak fonksiyonları söz konusudur.
Vergi mevzuatı merkezi yönetim tarafından düzenlenirken verginin yönetimi yerel yönetimler
tarafından gerçekleştirilir.
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Verginin tahsili üç farklı düzeyde gerçekleştirilebilir:
•

Belediye düzeyi: Verginin tahsili, işletme faaliyetinin gerçekleştiği bölgede yetkili Belediye
tarafından gerçekleştirilir.

•

İl düzeyi: Verginin tahsili, işletme faaliyetinin gerçekleştiği bölgede yetkili Devlet Vergi İdaresi
Kurumu İl Heyeti tarafından gerçekleştirilir. İl harç tutarı, ilin tüm belediyeleri ve İl Meclisi
arasında paylaştırılır.

•

Ulusal düzey: Verginin tahsili, mükellefin vergi ikametgahının yer aldığı bölgede yetkili Devlet
Vergi İdaresi Kurumu İl Heyeti tarafından gerçekleştirilir. Harç tutarı, ortak bölgedeki tüm
belediyeler ve İl Meclisleri arasında ulusal düzeyde paylaştırılır.

Vergi oranları ve uygulama talimatları Devlet Genel Bütçe Kanunları ile değiştirilebilir ve mevcut
kotalar güncellenebilir. Ödenecek vergi, çeşitli faktörler (faaliyet türü, tesis alanı, net gelirler vb.)
üzerinden hesaplanır. Hükümet tarafından yayınlanan asgari vergi oranlarında belediye makamlarınca
değişiklik yapılabilir.

3. Motorlu Taşıtlar Vergisi (IVTM)
Motorlu Taşıtlar Vergisi, sınıfı ve kategorisi ne olursa olsun kamuya açık yollarda kullanılmaya uygun
taşıtların mülkiyeti üzerinden uygulanan dolaysız bir vergidir.
Asgari oranlar, 2/2004 sayılı Krallık Kararnamesi’nin 95. maddesinde belirlenmiştir, ancak, Belediye
Meclisleri, katsayı uygulayarak bu oranları artırabilir (uygulanan katsayı 2’den yüksek olamaz).
Belediyenin vergi oranlarını artırmaya karar vermesi halinde, uygulanacak olan katsayılar, asgari sınırı
geçmemek şartıyla, farklı taşıt sınıf ve kategorileri için eşit veya farklı olabilir.

4. İnşaat, Tesisat ve Yapım İşleri Vergisi (ICO)
İnşaat, Tesisat ve Yapım İşleri Vergisi dolaylı bir vergidir ve vergiyi doğuran olay, kentsel planlama
ruhsatı gerektiren herhangi bir inşaat, tesisat veya yapım işinin gerçekleştirilmesidir.
Vergi matrahı, inşaat, tesisat veya yapım işlerinden doğan gerçek ve efektif maliyetlerden oluşur.
Vergi oranı, Belediye tarafından belirlenir ancak belirlenen oran, belediyenin büyüklüğü ne olursa
olsun yüzde 4’ü geçemez.

5. Kentsel Arazi Değeri Artış Vergisi (IIVTNU)
Kentsel Arazi Değeri Artış Vergisi dolaysız bir vergidir ve kentsel arazi değerlerindeki artışı
vergilendirir.
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Vergi matrahı, arazinin değerinde azami yirmi yıllık bir süre sonunda gözlemlenen ve tahakkuk anında
ortaya çıkan artıştan oluşur. Arazi devirlerinde, tahakkuk anındaki değer, Emlak Vergisi kapsamında
belirlenen değerdir. Tahakkuk anındaki arazi değerine, Kanunla belirlenen sınırları aşmaksızın her bir
Belediye Meclisi tarafından belirlenen yıllık yüzde uygulanır.
Güncel mevzuat, vergiye tabi olan kıymetlerin el değiştirmesinde şayet bir değer artışı söz konusu
değil ise bu verginin uygulanmaması yönündedir.

Belediye Vergi, Harç ve Alacaklarının Tahsilatı
İspanya’da, yerel vergi, ücret ve harçların ve yerel resimlerin yönetimi ve tahsilatı ya doğrudan
Belediye tarafından, ya İl Meclisi yetkilendirilerek yada doğrudan dışarıdan hizmet alarak
gerçekleştirilebilmektedir. Çoğu zaman, tam veya kısmi yetkilendirme için birkaç farklı yöntem bir
arada uygulanır.
Vergi yönetim ve tahsilat işlevleri esas olarak Belediye Meclisi tarafından gerçekleştirilir. Bu seçeneği
tercih eden yönetimler, insan kaynakları açısından özel sektöre ayak uyduracak şekilde personel
yapılarında esnekliğe yönelik reformları hayata geçirmiş olan yönetimlerdir.
Ancak uygulamada, birçok belediye vergi tahsilatı için özel şirketlerden (yani tahsildarlık hizmeti
sağlayan özel şirketlerden) yararlanmakta ve bu şirketlerle işbirliği yapmaktadır. Verimlilik sağlamak
adına harici özel şirketlerin vergi tahsilatında kullanılması yaygın bir uygulama olsa da, harici özel
şirketlerden faydalanılması konusunda, bilhassa hukuki açıdan, eleştirel görüşler mevcuttur.
Bu uygulama gizlilik açısından da eleştirilmektedir. Söz konusu özel şirketlerin, gayrimenkul, taşıt,
ekonomik faaliyet vb. hususlarda sicil kayıtlarına tam erişim sağladığı göz önünde bulundurulduğunda,
kişisel verilerin güvenliği önemli bir mesele haline gelmektedir.
Bu nedenle, yerel vergi hizmetlerinde dışarıdan hizmet alınması durumunda, vergi yönetiminde nihai
kontrol Yerel Yönetimlerin elinde olmalı ve böylece işbirliğinde bulunulan şirketlerin faaliyetleri
herhangi bir yetki kullanımını içermeyen eylemlerle sınırlı kalmalıdır. Bu bağlamda, iki farklı olasılık
ortaya çıkmaktadır:
•
•

Tam işbirliği: Teknik bilgiler, personel, kaynaklar, BT hizmetleri ve hatta tesisler harici şirket
tarafından sağlanır.
Kısmi işbirliği: Harici şirket, işbirliği sözleşmesinde (yetkiler ve vergiler kısmında) belirtildiği
üzere hizmetin yalnızca bir kısmını sağlar ve geri kalanını Belediyeye bırakır. Örnek: İnsan
kaynakları (görevliler) yerel yönetim idaresi tarafından sağlanırken, teknik kaynaklar özel
şirketler tarafından alınır ve geliştirilir.

İspanyol belediyelerinin yaklaşık %90’ı, vergilerin yönetimiyle ilişkili belirli görevleri devretme ve
dışarıdan hizmet alma eğilimindedir. İl başkenti konumunda olan belediyeler, vergi yetkilerini
devretme konusunda en çok direniş gösteren belediyelerdir ve bunlar arasında vergi yönetiminde
başka bir kurumu yetkilendirmiş olan yalnızca 7 belediye mevcuttur (Albacete, Alicante, Badajoz,
Cáceres, Pontevedra, Huelva ve Salamanca).
Bu duruma ilişkin olası bir açıklama, yerel kurumlar (sendikalar) bünyesinde tahsilattan sorumlu
görevlilerin dışarıdan hizmet alımına karşı çıkması olabilir. Ayrıca, küçük çaplı yerel yönetimler,
vatandaşlara hizmet sağlayan kurumun kendileri olduğu ve vergi tahsilatının başka bir kurum
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tarafından gerçekleştiği izlenimini vermek isterken, daha büyük çaplı yönetimler, siyasi açıdan, kamu
gelirlerinden kendilerinin sorumlu olduğunu göstermek istiyor olabilirler.
İşbirliği yapılan şirketin sağladığı hizmetler, uzmanlık gerektiren bir bilişim aracının geliştirilmesi ve
idame ettirilmesinden, tahsilat prosedürlerini yerine getirip para transferini gerçekleştiren uzman
personelin sağlanmasına kadar farklı hizmetleri içerebilir.

Yerel Vergiler için Ödeme Yöntemleri
En yaygın olarak kullanılan ödeme yöntemleri şunlardır:
•
•
•
•
•

Doğrudan borçlandırma
Bankalar: Şubeler, Web-hizmetleri ve ATM’ler (Nakit, Kredi Kartı veya çek kullanarak)
Açık Web-hizmetleri (yalnızca Kredi Kartıyla)
Cep telefonu (yalnızca Kredi Kartıyla)
Çağrı Merkezi (yalnızca Kredi Kartıyla)

Doğrudan Borçlandırma Sistemi
Doğrudan borçlandırma sistemi, vergilerin ve diğer belediye ücret ve harçlarının
borçlunun/mükellefin banka ve kredi kurumlarında açmış olduğu hesaplar üzerinden ödenmesidir. Bu
amaçla vatandaşlar, tahsilat dönemi başlamadan en az iki ay önce tahsilatı gerçekleştirecek olan
kuruma bildirimde bulunur. Mükellef tarafından iptal edilmediği, kredi kurumu tarafından
reddedilmediği veya Yerel yönetim idaresi tarafından haklı sebeplerle geçersizliği açıkça
öngörülmediği takdirde, doğrudan borçlandırma talimatı süresiz olarak geçerli sayılacaktır.
Doğrudan borçlandırma sisteminin vergi mükellefleri açısından başlıca avantajları şunlardır:
•
•
•
•
•
•

Faturaları ödemek için farklı noktalara gitmek ve sırada beklemek gerekmez.
Yerel vergi takvimini akılda tutma ihtiyacı ortadan kalkar.
Doğrudan borçlandırılan vergilere uygulanan indirimlere erişim olasılığı mevcuttur. (indirim
oranı belediyeden belediyeye farklılık gösterebildiği gibi, genellikle %5 oranındadır)
Ödeme adresleri veya gönderiminde ortaya çıkabilecek olası hatalardan kaçınılabilir.
Herhangi bir hata durumunda, bankadan anında para iade garantisi mevcuttur (ödemeden
itibaren 8 hafta içinde).
Bankaya veya doğrudan Yerel yönetim idaresine yazılı talimat vererek kolaylıkla iptal edilebilir.

Ödeme yapmakla yükümlü olan kişiye atfedilemeyen nedenlerle hesaba ücretlendirmenin
yapılmadığı veya son ödeme tarihinden sonra yapıldığı durumlarda, uygun olduğu takdirde, herhangi
bir ek ücret, gecikme faizi veya para cezası talep edilmeyecektir.
Özetle, doğrudan borçlandırma yöntemi, vergi mükellefleri için verginin gönüllü ödeme süresi içinde
ve herhangi bir ek ücret olmaksızın ödenmesini güvence altına alan, mali kurumlara şahsen yapılacak
ödemelerde ortaya çıkabilecek sorunları ve yerel vergi takvimini akılda tutma ihtiyacını ortadan
kaldıran bir haktır.

Doğrudan borçlandırma sisteminin Belediyeler açısından başlıca avantajları şunlardır:
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•
•
•
•

Verginin önemli bir yüzdesinin derhal tahsil edilmesi sağlanır
Makbuz basımından kaçınılarak Postane masrafları azaltılır
Doğrudan borçlandırma ne kadar yüksek olursa, kağıt, basım ve makbuz katlama maliyetleri o
kadar azalır.
Müşteri hizmetlerinde çalışan personel sayısı azalır.

Yerel Vergilerin Tahsilat Oranı ve Tahsilat Verimliliği2
Sanal toplantı oturumumuz esnasında Barcelona Belediyesi yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre,
2015 yılında İspanya’da 5 ana yerel verginin tahsilat oranları aşağıdaki şekildedir:
Tablo 4 İspanya’da 5 ana yerel verginin tahsilat oranları
Emlak Vergisi (IBI)

% 87,4

Motorlu Taşıtlar Vergisi (IVTM)

% 84,7

Kentsel Arazi Değeri Artış Vergisi

% 80,4

Ekonomik Faaliyet Vergisi (IAE)

% 87,9

İnşaat, Tesisat ve Yapım İşleri Vergisi (ICIO)

% 79,6

2

Raporun bu bölümü esas itibariyle Consejo General REAF Asesores Fiscales tarafından hazırlanan PANORAMA DE LA
FISCALIDAD LOCAL 2018 başlıklı rapora dayanmaktadır.
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Şekil 1 Bölgelere Göre İspanya’da Emlak Vergisi Tahsilat Oranları, 2015 yılı

Şekil 2 Bölgelere Göre İspanya’da Ekonomik Faaliyet Vergisi Tahsilat Oranları, 2015 yılı
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Şekil 3 Bölgelere Göre İspanya’da Emlak Vergisi Tahsilat Oranları, 2015 yılı

Şekil 4 Bölgelere Göre İspanya’da İnşaat, Tesisat ve Yapım İşleri Vergisi (ICIO) Tahsilat Oranları,
2015 yılı
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Şekil 5 Bölgelere Göre İspanya’da Kentsel Arazi Değeri Artış Vergisi Tahsilat Oranları, 2015 yılı

Yerel vergilerin toplam tahsilat oranı %85 olsa da, yukarıdaki tablo ve grafiklerden de görüleceği
üzere, yerel vergi tahsilatı açısından farklı bölgeler arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bunun
yanı sıra, farklı tür yerel vergilerin tahsilat oranları da farklılık göstermektedir.
Örneğin, ülkenin diğer bölgelerine kıyasla Barcelona, vatandaşların vergi bilincinin her daim yüksek
olduğu bir şehir olmuştur. Dolayısıyla, Barcelona Belediyesinin alacaklarının tahsilat oranı diğer
İspanyol belediyelerinin ortalama tahsilat oranından nispeten daha yüksektir.
2019 yılında, Barcelona Belediye Meclisi tarafından tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen vergi, harç ve
para cezaları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (tutarlar bin Euro cinsinden ifade edilmiştir):
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Tablo 5 Barcelona Belediye Meclisi tarafından tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen vergi, harç ve
para cezaları, 2019 yılı
2019
VERGİLER
Emlak Vergisi (IBI)
Motorlu Taşıtlar Vergisi (IVTM)
Kentsel Arazi Değeri Artış Vergisi
Ekonomik Faaliyet Vergisi (IAE)
İnşaat, Tesisat ve Yapım İşleri Vergisi (ICIO)
HARÇLAR
Kanalizasyon bedeli
Yapı ruhsatı
Faaliyet ruhsatı
Daimi geçit
Umumi yolun şahsi kullanım harcı (taraça)
Kamuya açık yerel elektrik, gaz, su veya
hidrokarbon taşıma tesislerinin şahsi veya özel
kullanımı
Kamu yararı hizmetleri sağlayan teşebbüsler lehine
belediye kamu malının şahsi veya özel kullanımı
Cep telefonu hizmetleri sağlayan şirketler lehine
kamu malının şahsi veya özel kullanımı
Belediyeye asimile ticari ve endüstriyel atık
toplama hizmetleri
Belediyeye asimile ticari ve endüstriyel atık
toplama hizmetleri – büyük üreticiler
Diğer gelir
PARA CEZALARI
Trafik cezaları
Diğer belediye yaptırımları
Vergi cezaları
CARİ YILDA TOPLAM VERGİ, HARÇ VE PARA
CEZALARI TUTARI
Kaynak: Barcelona Belediyesi / Mali İşler Bölümü
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Tahakkuk
Tahsil
Tahsil
eden tutar
edilen tutar
%’si
1 145 854
1 094 169 %95,49
728 851
706 273 %96,90
57 505
48 323 %84,03
205 982
197 834 %96,04
103 041
93 975 %91,20
50 475
47 764 %94,63
132 848
112 513 %84,69
15 452
14 362 %92,95
6 675
6 642 %99,51
1 057
1 057 %100,00
16 878
15 935 %94,41
5 134
4 678 %91,12

23 464
950

23 356

%99,54

950 %100,00

6 406

4 659

%72,73

23 401

15 327

%65,50

5 493
27 938
101 147
51 145
46 998
3 004

3 488
22 059
36 804
31 254
4 359
1 191

%63,50
%78,96
%36,39
%61,11
%9,27
%39,65

1 379 849

1 243 486

%90,12

Ödeme Yapılmaması Halinde Uygulanan Prosedürler
Gönüllü ödeme süresi içinde ödeme yapılmadığı takdirde, aşağıdaki prosedürler devreye girecektir:
•
•

•

%5 oranında idari ek ücret: ana borcun, gönüllü ödeme süresi bitiminden sonra ve icra emrinin
tebliğ edilmesinden önce ödendiği durumlarda.
%10 oranında icra ek ücreti: icra emrinin tebliğ edilmesinden sonra, gönüllü ödeme süresi
içinde ödenmeyen borcun tamamının ve ek ücretin, Kanunla belirtilen süre bitiminden önce
ödendiği durumlarda.
%20 oranında ek ücret: diğer tüm durumlarda.

Alacaklar hala ödenmemişse, banka hesaplarında yer alan paranın haczi için otomatik olarak seçilirler.
Bu noktadan sonra, maaş, malvarlığı (taşıtlar) ve gayrimenkullerin haczi için yarı-otomatik işlemler
gerçekleştirilir. Son olarak, ulusal toprakların herhangi bir bölgesinde yer alan gayrimenkullerin
haczedilmesi ve müzayedeyle satılması imkanı mevcuttur.
Denetim3
Vergi denetimi işlemi, farklı belediye vergileri ve belediye ofisleri bünyesinde, mükelleflerin
belgelerinin ve farklı veri tabanlarında ve mevcut bilgi kaynaklarında yer alan verilerin incelenmesi ve
teyit edilmesi yoluyla, beyan edilmeyen veya hatalı olarak beyan edilen vergilerin tespit edilmesi
amacıyla gerçekleştirilir.
17 Aralık tarihli 58/2003 sayılı Genel Vergi Kanununun 136 ila 159. maddeleri, Yönetim ve Denetim
Genel Yönetmeliği (27 Temmuz tarihli 1065/2007 sayılı Kraliyet Kararnamesi), Madrid Belediye Meclisi
Genel Vergi Yönetmeliği, Madrid Vergi Dairesi Mevzuatı ve diğer dahili teşkilat hükümleri, vergi
denetiminin yasal dayanağını oluşturmaktadır.
Vergi Denetimi, her türlü yerel vergiyi kapsamaktadır ve süreç, vergi mükellefine aşağıdaki bilgileri
içeren bir tebligatın gönderilmesi ile başlayabilir:
•
•
•
•
•

Denetimin mahiyeti ve kapsamı (genel veya kısmi denetim)
Mükellefin hak ve yükümlülükleri
Denetim Dönemi: genelde 18 ay veya 27 ay
Denetimin yeri ve zamanı
Mükellef tarafından sunulması gereken belgeler

Öte yandan, vergi mükellefinin şirketinde veya tesislerinde önceden haber verilmeden de denetim
gerçekleştirilebilir.
Denetim prosedürü , vergi durumunun düzenlenmesini destekleyen veya vergilerde usulsüzlük
olmadığını teyit etmeyi sağlayacak veri ve kanıtların elde edilmesi için gerçekleştirilen eylemleri içerir.
Bu prosedür kapsamında, mükellefin faaliyet gösterdiği çiftlik, tesis veya mekanlar kayıt altına
alınabilir.

3

Raporun bu kısmı, mevzuata ve Madrid Belediye Meclisinin günlük icraatlarına dayalı olarak hazırlanmıştır.
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Denetimin ardından ancak uzlaşma öncesinde vergi mükellefinin dosyayı inceleyebileceği,
mazeretlerini beyan edebileceği ve gerekli görülen belgeleri sunabileceği bir duruşma gerçekleşmesi
ihtimali mevcuttur. Akabinde, uzlaşma ve dava takibi süreçlerinin gerçekleşmesi olasılığı da vardır.

ÖZET ve DEĞERLENDİRME
İspanyol belediyelerine ilişkin değerlendirmeler, esas itibariyle Barcelona Belediyesi ile
gerçekleştirilen görüşmeye ve ek olarak da Madrid Belediyesi yıllık raporlarının analizine
dayanmaktadır.
•

•

•
•

•

•
•
•

İspanyol belediyeleri, kaynaklarının önemli bir bölümünü Devletten koşulsuz finansman
yoluyla elde etmektedir. Buna rağmen, vergi gelirleri ve harçların büyük bir kısmının yerel
yönetimlere aktarıldığı İspanya’da yerel yönetimler nispeten yüksek gelir özerkliği ile ön plana
çıkmaktadır.
Kanunlarla belirlenen 5 vergi mevcuttur. Emlak Vergisi, Ekonomik Faaliyetler Vergisi ve
Motorlu Taşıtlar Vergisi zorunlu vergiler iken, Kentsel Arazi Değeri Artış Vergisi (Sermaye
Kazanç Vergisi) ve İnşaat, Tesisat ve Yapım İşleri Vergisi Belediyeler tarafından uygulanabilecek
ihtiyari vergilerdir.
Belediyelerin, vergi oranlarını, yüzdelerini ve katsayılarını belirli kısıtlamalar dahilinde
değiştirme yetkisi vardır.
İspanya’da, yerel vergi, ücret ve harçların ve yerel resimlerin yönetimi ve tahsilatı ya doğrudan
Belediye tarafından, ya İl Meclisi yetkilendirilerek yada doğrudan dışarıdan hizmet alarak
gerçekleştirilebilmektedir. Her bir sistemin birçok avantajı ve dezavantajı söz konusudur,
dolayısıyla çoğu zaman, tam veya kısmi yetkilendirme için birkaç farklı yöntem bir arada
uygulanır.
Yerel vergilerin toplam tahsilat oranı ortalama olarak oldukça yüksek olmasına rağmen, yerel
vergi tahsilatı açısından farklı bölgeler arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bunun yanı
sıra, farklı tür yerel vergilerin tahsilat oranları da farklılık göstermektedir. Genel anlamda,
zorunlu vergilerin tahsilat oranı gönüllülük esasına dayanan vergilerin tahsilat oranından daha
yüksektir.
Ödemeler için doğrudan borçlandırma yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır ve hem
belediyeler hem de vatandaşlar için birçok avantaj sunmaktadır.
Belediyeler, ödeme yapılmaması durumunda katı prosedürler izlemektedir ve belediyelerin
denetim gerçekleştirme yetkileri mevcuttur.
GTT (Gestion Tributaria Territorial / vergi yönetimi ve tahsilatıyla uğraşan özel bir şirket)
tarafından hazırlanan bir raporda, vergi tahsilatının iyileştirilmesine yönelik öneriler aşağıdaki
şekilde sıralanmıştır:
o Karmaşıklığın azaltılması için yerel vergi mevzuatının güncellenmesi gereklidir.
o Mükelleflere ilişkin bilgileri içeren veri tabanları ve kayıtların güncellenmesi gereklidir.
o Elde edilen deneyimlere göre, belediye tahsilat ve haciz prosedürleri hızlı ve etkili
biçimde uygulandığı takdirde, mükellefler ek ücret, faiz ve maliyetler neticesinde daha
fazla masrafa girme riskinden kaçınmak için ödemelerini gönüllü olarak yapmakta veya
yapmaya çalışmaktadır.
o Ödeme yöntemi olarak doğrudan borçlandırma sistemi teşvik edilirken, veznede
ödeme yöntemi azaltılmalı ve bu yöntemden kaçınılmalıdır.
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o Gönüllü ödeme döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini bildirmek ve makbuz
göndermek için SMS, MSMS, veya e-posta gibi elektronik iletişim yöntemleri daha sık
kullanılmalıdır.
o Tahsilat dönemlerini bildirmek, ödemeleri teşvik etmek ve vergi yükümlülüklerinin
yerine getirilmesine yönelik bir kamu duyarlılığı oluşturmak için radyo, televizyon,
internet ve medyada reklam kampanyası düzenlenmesi önerilir. Amaç, vergi
dolandırıcılığıyla mücadele etmek ve vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
konusunda bilinçlendirme sağlamaktır.
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2. YUNANİSTAN
Yunanistan, belediyelerden (dimos) ve kendi kendini yöneten bölgelerden (peripheria) oluşan üniter
bir devlettir. Belediye meclisi (dimotiko simvoulio), dört yıllık görev süresi için doğrudan genel oyla
seçilen meclis üyelerinden oluşur. Belediye başkanı tarafından yönetilen bu müzakere meclisi,
belediyenin karar alma organıdır. Belediye meclisi, mali komite, yaşam kalitesi komitesi ve göçmen
entegrasyon kurulu da dahil olmak üzere bir dizi komiteden oluşur.
Yürütme komitesi (ektelestiki epitropi dimou), belediyenin yürütme organıdır. Belediye başkanı ve
yardımcılarından oluşur ve belediye meclisi tarafından kabul edilen belediye politikasının
uygulanmasını takip eder.
Belediye başkanı, dört yıllık görev süresi için doğrudan genel oyla seçilir. Yerel çıkarları savunmak, tüm
yerel kalkınma faaliyetlerini yönetmek ve belediyeyi temsil etmekle görevlidir. Belediye başkanı,
yürütme komitesine de başkanlık eder ve komite kararlarının uygulanmasını koordine eder.
Belediyelerin başlıca görev ve sorumluluk alanları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•

Yapı ruhsatları ve kentsel planlama uygulamaları
Sosyal refah hizmetleri
Meslek ruhsatlarının verilmesi
Tarım, hayvancılık ve balıkçılık
Ulaştırma altyapısı
Sağlık hizmetleri
Eğitim hizmetleri

Yunanistan’da Belediye Gelirleri4
Yunanistan’da Belediyelerin gelirleri, olağan ve olağandışı gelirler olmak üzere iki kategoriye
ayrılabilir. Olağan gelir kaynakları şunlardır :
•
•
•

Devlet bütçesinden elde edilen nizami kaynaklar ve olağan sübvansiyonlar
Vergi, rüsum (adi ücretler ve kullanıcı ücretleri), telif ücreti ve katkı payları
Belediyeye/umuma/kamuya ait mülkiyetten elde edilen gelirler

Olağandışı gelir kaynakları şunlardır:
•
•
•
•
•

Kredi, (toplam gelirin sadece %2’si), bağış, teberru ve miraslar
Mülkiyetin satılması (veya “özelleştirilmesi”)
Kamu kurumlarından gelen olağandışı sübvansiyonlar
Avrupa Birliği veya diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlar
Diğer kaynaklar

4

Raporun bu kısmı, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi / Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan
“Yunanistan’da Yerel ve Bölgesel Demokrasi” başlıklı rapora dayanmaktadır.
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Yerel Yönetim Makamlarının büyük çoğunluğu için, olağan harcamaları karşılayan gelirler, Merkezi
Özerk Fonlardan elde edilmektedir. Merkezi Özerk Fonlar, yerel yönetimlerin devlet bütçe
gelirlerindeki payını temsil eder ve gelir kaynakları şunlardır:
•
•
•

Yıllık toplam vergi gelirlerinin %19,5’ine tekabül eden, gerçek ve tüzel kişilerden alınan
gelir vergisi; bu %19,5’lik yüzdenin yaklaşık üçte biri, belediyelerin yatırım maliyetlerini
karşılamak için tahsis edilebilir;
Yıllık toplam vergi gelirlerinin %12’si oranında Katma Değer Vergisi (KDV);
Yıllık toplam vergi gelirlerinin %11,3’ü oranında konsolide emlak vergisi

Ödenekler, öncelikle büyük harcama alanlarına tahsis edilir ve ardından nüfus büyüklüğü, yol ağı ve
sosyal hizmet düzeyine göre münferit yerel yönetimlere dağıtılır. Ancak, nüfus kriterinin
uygulanmasında bir takım ciddi sıkıntıların olduğu görülmektedir.
Ödenekler, işletim giderlerine ayrılan ‘Olağan Ödenek’ (OÖ) ve belirli projelerin finanse edilmesinde
kullanılan ‘Kamu Yatırımları Özel Program Ödeneği’ (KYÖPÖ) olmak üzere ikiye ayrılır.
Bu ödeneklerin yanı sıra, Yunan yerel yönetimlerine, tazminat ödenekleri, küresel yatırım ödenekleri
ve tahsisli ödenekler de aktarılmaktadır. Tahsisli ödenekler, öğrenciler için ulaşım masrafları, hastalık
ve sosyal yardım ödenekleri gibi belirli alanlardaki harcamaları karşılar.
Belediye gelirlerinin %32’si öz harç, vergi ve ücretlerden kaynaklanmaktadır.
Belediyeler için en önemli öz gelir kaynakları, atık yönetim ve temizlik bedelleri, yol ve sokak
aydınlatma vergileri, reklam vergisi, bira vergisi, emlak vergisi ve pazar ücretleri, mezarlık ücretleri,
mezbaha kullanım ücretleri gibi çeşitli hizmetler karşılığında alınan ücretlerden oluşur. Bazı kıyı
bölgelerinde, turizm vergisi önemli bir gelir kaynağıdır.
Yol ve sokak aydınlatma vergisi, (işletme tesislerince) işgal edilen veya kullanılan alan, (meskun ve
ticari yerleşkeler için farklılık gösteren) bir dizi faktörle çarpılarak hesaplanır.
Emlak vergisi, Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiği üzere binanın mevkii (muhit değeri) ve binanın
yaşı göz önünde bulundurularak yüzölçümü üzerinden hesaplanır. Bu iki vergi (ve atık yönetim ve
temizlik bedelleri), yerel yönetimler adına, elektrik faturaları üzerinden ulusal elektrik şirketi
tarafından tahsil edilir. Bu uygulama tahsilat düzeyinin oldukça yüksek olmasını sağlar.
Devlet tarafından tahsil edilen ve sonrasında yerel yönetimlere geri ödenen bira vergisi dışında, diğer
vergi ve harçlar doğrudan yerel yönetimler tarafından tahsil edilir.
Daha önce de açıkladığı üzere, yerel yönetimlere ait toplam gelirlerin yaklaşık %32’sini temsil eden
diğer gelirler (Devlet Bütçe ödenekleri & gelir vergisi hariç) 4 ana kategoriye ayrılmıştır:
•
•
•
•

Karşılıklı hak ve ödevlerden elde edilen gelirler: 2013 yılında öz gelirlerin %47’si
Vergi gelirleri, harçlar, hak & hizmetler: 2013 yılında öz gelirlerin %22’si
Diğer öz gelirler: 2013 yılında öz gelirlerin %13’ü
Geçmiş yıllara ilişkin gelirler: 2013 yılında öz gelirlerin %18’i

Birçok belediyenin uygun yönetim gerektiren özel mülkiyetleri var (özellikle gayrimenkul olmak üzere
hisse senedi vb. de olabilir). Mülkiyete ilişkin işlemlerin (alım, satım, kiralama vb.) belediye meclisi
tarafından onaylanması gerekmektedir ve söz konusu işlemler maddi ve usuli ek kısıtlamalara (ihale
vb.) tabidir.
61

Belediye Gelirlerinin Tahsilatı:5
Yerel vergilerin tahsilat sistemi oldukça farklı yöntemleri içermektedir, zira farklı gelir kaynakları için
izlenen farklı prosedürler söz konusudur. Belediye Nakit Departmanları, yerel vergi daireleri ve
postaneler yerel gelirleri tahsil eden kurumlardır. En önemli tahsilat mekanizması Elektrik Şirketi
faturaları üzerinden tahsilat yapılmasıdır.
Ancak, geciken ödemeler, yüksek tahsilat maliyetleri ve farklı elektrik sağlayıcı şirketlerin bu pazara
girmesi sebebiyle belirli alanların kapsam dışı kalması yüzünden, bu sistem giderek işlevsiz hale
gelmektedir.
Öz gelir tahsilatının önündeki en büyük engellerden biri, ödenmemiş yerel hizmet harçları ve vergilerin
tahsilatında yerel kapasitenin sınırlı olmasıdır. Vadesi geçmiş ödemelerin tutarı ekonomik kriz
esnasında artmıştır. Vatandaşların yerel yönetim bütçesine olan birikmiş borçlarının yaklaşık 500
Milyon Euro tutarında olduğu tahmin edilmektedir.
Söz konusu gecikmiş ödemelerin yönetimi ve yerel gelir tahsilatının iyileştirilmesi, yerel mali özerkliği
güçlendirmek için öne çıkan iki husustur. Nüfusu 10.000’in üstüne olan belediyelerin, kendilerine ait
bir tahsilat hizmeti olması gerekir. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyeler ise merkezi yönetimden
tahsilat hizmetleri alabilir.
“2013 yılında Selanik, Pire, Kandiye Girit, Glifada ve Kalamarya Belediyelerinin Öz Gelirlerinin Yatay
Denetimi” başlıklı bir denetim raporunda, Belediye gelir ve alacaklarının yönetiminde ve tahsilatında
aşağıdaki alanlarda birçok eksiklik tespit edilmiştir:
•
•
•
•
•

Entegre bir politika bulunmaması sebebiyle, alacakların tahsilat düzeyinin izlenmesinde ve
değerlendirilmesinde,
Cebri icra tedbirlerinin devreye sokulması ve yürütülmesi için standart bir prosedürün
uygulanmasında,
Kamu Gelir Tahsilatı Kanunu’nun uygulanmasında,
Mali bilançolarda şüpheli alacakların kaydedilmesinde,
Tahsil edilmeyen alacakların sebep ve sonuçlarına ilişkin faktörlerin sistematik olarak ele
alınmasında eksiklikler mevcuttur.

Çeşitli yerel vergileri de içeren elektrik ücreti tahsilatlarının ayrıntılı incelenmesi sonucunda, aşağıdaki
eksiklikler tespit edilmiştir:
•
•
•
•
•
•

Gayrimenkul verilerinin ve elektrik sayaçlarının hatalı tutulması
Belediyeler ve Yunanistan Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletmecisi arasında iletişim eksikliği ve
verilerin karşılaştırılmaması
Elektrik hizmet sağlayıcılardan alınan makbuz ve gelirlerin yeterli ve uygun biçimde
muhasebeleştirilmemesi
Elektrik kesintisinden sonra ödenmesi gereken harç ve vergilerin zamansız işlenmesi ve
alınması
Elektriksiz borçlu gayrimenkullerin takip ve belgelenmesinin yapılamaması
Diğer elektrik sağlayıcılarla veri yönetiminde karşılaşılan zorluklar

5

Raporun bu kısmı, Yunanistan Devlet Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan “2013 yılında Selanik, Pire, Kandiye Girit, Glifada ve Kalamarya
Belediyelerinin Öz Gelirlerinin Yatay Denetimi” başlıklı Denetim raporuna dayanmaktadır.
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•

Söz konusu gelirin belgelenmesi ve tahsilatına ilişkin para cezalarının uygulanması ve itirazların
yönetimi

Söz konusu Denetim raporunda, alacakların yaşlandırılması da tartışılmakta ve belediyeler alacakları
etkin bir biçimde yönetemedikleri için eleştirilmektedir. Raporda, alacak yaşlandırma tablolarının
tutulması ve düzenli olarak güncellenmesi önerilmektedir. Aksi takdirde ortaya çıkacak olan sorunlar
şunlardır:
•
•
•
•
•

Borçluların ödeme yapamamasından kaynaklanan olası kayıplar
İsabetsiz bilgiler ve/veya bilgi eksikliği sebebiyle cebri icra tedbirlerinin uygulanamaması
Zamanaşımı sebebiyle borçların kısıtlanması / tahsil edilememesi
Yetersiz bilgi nedeniyle şüpheli alacakların eksik hesaplanması
Nakit akışının nakit ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması

Kiralar, para cezaları ve emlak vergisi en yaygın olarak tahsil edilemeyen alacaklardır. Belediyelerin
bazılarında tahsilat oranı %40’a kadar düşebilmektedir.
2003 yılında Belediye işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılmasından önceki döneme ait olan
borçlara ilişkin muhtelif örnekler tespit edilmiştir. Bu örneklerde, borçlar el yazısı makbuzlar ile
ödenmiş olmasına rağmen, ilgili borç kaydı güncellenmemiştir. Nakit Onay Kurumu, bu borçlular için
icra prosedürlerini halen devam ettirmektedir. Bunun yanı sıra, aynı kayıtların birden fazla kez girildiği
de tespit edilmiştir.
Alacak tahsilatına ilişkin başlıca sorunlar raporda aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standart prosedürlerin olmayışı,
KDV numarası gibi borçlulara ilişkin verilerin tespiti için zaman alan ve kullanışlı olmayan
prosedürlerin uygulanması,
Tüzel kişilerin mülkiyet statüsünün sık sık değişmesi,
İdare Mahkemelerine yapılan itirazların karara bağlanmasında yaşanan gecikmeler;
Vadesi geçmiş borçların sonlandırılması için uygulanan prosedürlerdeki zaaflar.
Alacak takip eşiğine ilişkin rastgele kararların alınması (bazı belediyeler 10.000 Euro’nun
altındaki alacakları takip etmezken, diğerleri miktara bakmaksızın tüm alacakların takibini
yapmaktadır)
Bazı borçluların takibinin yapılmaması (muhtemelen siyasi nedenlerle)
Alacakların silinmesine ilişkin rastgele kararlar alınması
Deneyimli çalışan eksikliği

Ombudsman Raporu6
Yerel mali kaynaklara ilişkin diğer bilgiler, tamamen farklı bir perspektiften, Yunanistan Kamu
Denetçiliği Kurumu (The Greek Ombudsman) tarafından sağlanmıştır. Kurum tarafından sağlanan
verilere göre, devlet-vatandaş ilişkileri alanında ve yerel yönetimin ilk kademesine ilişkin en yaygın
olarak dile getirilen şikayetler, yerel vergilendirmenin uygulanmasından kaynaklanan mali sorunlardır.

6

Yunanistan Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan “Belediyelerin Gelirleri ve Hukukun Üstünlüğü” başlıklı özel rapor, Devlet,
Yargı, Yerel Yönetim, Akademi ve Baro temsilcilerinin katılımıyla Selanik Belediye Binasında düzenlenen ilgili bir toplantıda sunulmuştur.
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Bunun yanı sıra, vergi tahsilatının etkin biçimde gerçekleştirilmemesi, yerel yönetimlerin iktisaden
kendi kendine yeterliklerini ve akdi ve diğer yükümlülüklerini yerine getirme becerisini etkilemektedir.
Rapor, vatandaşların farklı belediyeler arasında veya aynı belediye bünyesinde aynı hizmetlere eşit
erişimlerinin olmadığına işaret etmektedir. Vergi veya kentsel planlama kanun ve yönetmeliklerinin,
her daim vatandaşın aleyhine olmak üzere, keyfi yorumlandığı da kaydedilmiştir.
Gelir tahsilatında karşılaşılan engel ve gecikmelerin önemli bir sebebi ve aynı zamanda mali hizmetler
üzerinde ek bir yük teşkil eden durum, belediyeler nezdinde tüccarlara yönelik bir ikamet sicilinin
bulunmamasıdır ve bu sebeple, borçluların tespit edilmesi arayışı çoğu zaman sonuçsuz kalmaktadır.
Ayrıca, vatandaşlar borçlarının mevcudiyetinden yalnızca kendilerine tebligat gönderildiğinde
haberdar olduklarından şikayet etmektedir. Ancak bu aşamada, icra süreci çoktan başlamış olduğu
için borçluların savunma adına başvurabileceği etkili tek yöntem yargı yoludur.
Borçluların tasdikli borçlarının varlığından haberdar olmaması, alacakların tahsil edilememesinin
nedenlerinden biridir. Büyük belediyelerde yaşanan tipik bir örnek, borçlu kesintisiz olarak başka bir
şehirde çalışmakta ve yaşamakta olmasına rağmen, Mali Hizmet kurumu tarafından tebligatların posta
yoluyla, borçlunun üniversitede okurken yaşadığı eski adresine gönderilmesidir.
Benzer şekilde, Atinalı bir avukat, tasdikli borçlarının varlığından ancak banka hesabına cebri icra
uygulandığında haberdar olmuştur. Avukatın borçlarının farkında olmamasının sebebi, Atina
Belediyesi’nin tebligatları birkaç yıldır yanlış adrese göndermiş olmasıdır.
Elde edilen deneyimler neticesinde, Kamu Denetçiliği Kurumu, yerel yönetimlerin yerel vergilendirme
sürecini yönetmek için yeterince hazır olmadığı, veya daha spesifik olmak gerekirse, karmaşık ve çoğu
durumda güncelliğini yitirmiş olan mevzuatı uygulamada başarısız oldukları sonucuna varmıştır.
Bunun yanı sıra, belirli vergilerin feshedilmesi, mevcut hükümlerin yeniden düzenlenmesi ve vergi
sistemini karmaşık hale getirip herhangi bir fayda sağlamayan hükümlerin kaldırılması yoluyla
Yunanistan vergi sisteminin sadeleştirilmesi yönünde acil bir ihtiyaç söz konusudur.

Özet ve Değerlendirme
Yunanistan belediyelerine ilişkin değerlendirmeler, esas itibariyle Atina, Maraton, Selanik, Pire,
Kandiye Girit, Glifada ve Kalamarya belediyeleri de dahil olmak üzere belediyelere ilişkin Devlet
Denetleme raporlarının ve diğer çeşitli Yunanistan Belediyeleri hakkındaki yıllık raporların analizine
dayanmaktadır.
•
•
•

Yunanistan’da yerel yönetim gelir ve harcamalarının GSYİH’deki payı oldukça düşüktür. Yunan
belediyelerinin vergi özerkliği sınırlıdır. Belediyelerin kamu harcamalarındaki toplam payı
Avrupa’da kaydedilen en düşük paylardan biridir.
Yerel yönetimler, vergilendirme açısından kendi kendine yeten bir yapıya sahip değildir
(Anayasa’nın 78. maddesi) ve dolayısıyla Anayasa tarafından (102. Madde V), gerekli
kaynakların temin edilmesi görevi Devlet’e yüklenmektedir.
Bununla birlikte, yasalar tarafından, yerel yönetimlerin tasarruf yetkisi bulunan bağımsız
gelirler de öngörülmektedir. Ayrıca, hükümet, belirli ulusal vergilerin bir kısmını yerel
yönetimlere tahsis etmekte ve söz konusu yönetimlere ödenek ve transferler de
sağlamaktadır.
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•
•
•

•

•

Yerel vergilerin tahsilatında oldukça farklı yöntemler uygulanmaktadır. Yerel vergi tahsilatında
kullanılan en önemli mekanizma Elektrik Şirketi faturaları üzerinden tahsilat yapılmasıdır.
Yerel vergilerin tahsilat oranları belediyeler arasında ciddi farklılıklar göstermektedir. Kiralar,
para cezaları ve emlak vergisi en yaygın olarak tahsil edilemeyen alacaklardır. Belediyelerin
bazılarında tahsilat oranı %40’a kadar düşebilmektedir.
Yunanistan vergi sisteminde yer alan vergi sayısının çok yüksek olduğu açıktır. Bu durum
özellikle de dolaylı vergiler için geçerlidir. Her bir vergi türü için Belediyelerin özelleştirilmiş
hizmetler sunması gerektiği göz önünde bulundurulursa, vergilerin yüksek idari maliyetinin
altında yatan sebep muhtemelen vergi sayısının yüksek olmasıdır. Ayrıca, vatandaşların da
farklı tarihlerde farklı beyannamelerde bulunmaları gerektiğinden süreç vatandaşlar için de
zorlayıcı ve zaman alıcıdır.
Hukuki çerçevede sık sık değişiklik yapılması, sistemi daha da karmaşık ve anlaşılması zor bir
hale getirmektedir. Her yıl Parlamento’da en az iki vergi yasası oylanmaktadır. Elbette ki bu
durum, en dikkatli vergi mükelleflerinin bile hak ve yükümlülüklerini bilmesine engel olurken,
yetkili görevliler dahi çoğu zaman kamuoyunu bilgilendirmekte başarısız olmaktadır.
Yunanistan Devlet Sayıştayı Denetim raporlarına göre,
o Yerel yönetim gelir idaresi genel reformunun bir parçası olarak, gelir tahsilat
yöntemleri geliştirilmelidir. Genel gelir idaresi sürecinin ve yerel kurumsal
kapasitelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla, vergi ve harçların
belirlenmesi, faturalama, fatura tahsilatı, muhasebe ve raporlama ve icra konularında
karşılaşılan engeller tespit edilebilir.
o Yerel yönetimler, kayıtlı mülkiyete ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından derlenen bilgilere
erişebilmelidir. Belirli yerel yönetim gelirlerinin (turizmde geçici ikamet) tahsilatı için
merkezi “Taxisnet” platformu (http://www.gsis.gr/) üzerinden yapılacak elektronik
ödemeler, genel gelir idaresi sürecinin önemli bir parçasıdır.
o Yerel yönetimlere ait ödenmemiş harç ve vergilerin, türlerine göre gerçek boyutları
hesaplanmalıdır. Hesaplama, belediye anketleri ve hizmet sağlayıcı şirketlerden
toplanan veriler üzerinden yapılabilir. Borç yönetim politikaları, (yerel gelirlere kıyasla)
borcun boyutuna, dağılımına ve ağırlığına göre geliştirilmelidir. Kısmi yeniden ödeme
anlaşmaları yoluyla borçlu belediyelerin tamamen konsolide edilmesi veya önleme
mekanizmalarının geliştirilmesi, benimsenebilecek politika seçenekleri arasındadır.
o Gelir tahsilatından sorumlu departmanlara destek sağlanması esastır, ancak konuya
ilişkin çözümler, merkezi yönetim, hizmet sağlayıcı şirketler, vatandaşlar (haneler) ve
sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili tüm taraflar arasındaki işbirliğiyle
geliştirilmelidir.
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3. MACARİSTAN
Macaristan Belediye Sistemi
Macaristan, belediyelerden (yani şehirler, ilçe statüsündeki kentler, başkent bölgeleri ve ilçelerden)
oluşan üniter bir devlettir. 1990 yılında, Macaristan bir dizi yasama işlemi ve reformu sonrasında iki
kademeli bir yönetim sistemi için hukuki çerçeveyi oluşturmuştur.
Macaristan’da yerel yönetimler, yerel yetkilerin kullanımında kendi kendini organize eden bir yönetim
yapısı oluşturan demokratik seçimler yoluyla kurulmaktadır. Yerel yönetimlerin temel görevi yerel
kamu hizmetlerinin sağlanması ve yerel kamu işlerinde kamu yetkisinin kullanılmasıdır.
Belediyelerin başlıca görev ve sorumluluk alanları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamusal alanların gelişimi, mekânsal gelişim, belediye yönetimi (kamu mezarlıkları, kamu
aydınlatması, baca temizliği vb.),
Anaokulu hizmetleri,
Sosyal hizmetler, çocuk bakımı ve çocuk refahı hizmetleri ve hükümleri,
Temel sağlık hizmetleri (pratisyen hekim, diş hekimi vb.), sağlıklı bir yaşam tarzı, çevre sağlığı
yaratmayı amaçlayan hizmetler (ör. halk sağlığı, dezenfeksiyon),
Kültürel hizmetler (kütüphane, halk eğitimi, sanat ve tiyatro desteği vb.),
Yerel çevre ve doğanın korunması, su idaresi, su hasarının önlenmesi, içme suyu temini, atıksu
bertarafı, arıtma, arıtma (su kanalı hizmeti),
Konut alanları yönetimi,
Ulusal savunma, sivil savunma, arama-kurtarma hizmetleri (afet yönetimi),
Belediyenin kamu güvenliğinin sağlanmasında iş birliği,
Yerel kamu istihdamı,
Yerel vergi, ekonomik yönetim ve turizm ile bağlantılı görevler,
Gençlik ve sporla ilgili görevler,
Azınlıklar ve etnikler ile bağlantılı temalar,
Atık yönetimi
İlçe ısıtma hizmetleri,
Satış fırsatlarının sağlanması, kanunla belirlenmiş küçük ve birincil üreticilere yönelik hafta
sonu satışları.
Kanun, burada listelenenlerin ötesinde yerel bir kamu görevinin veya yerel olarak
gerçekleştirilebilir bir kamu görevinin yerel yönetim tarafından üstlenilmesini öngörebilir.
Yasayla belirlenen durumlarda, yerel yönetim, devlet ile arasında finansmana ilişkin bir
anlaşmaya dayanarak devlet idari görevlerini üstlenebilir.
Yerel yönetim, kanun hükmünde diğer organların münhasır yetkisine tabi olmayan yerel kamu
görevlerini üstlenebilir.
Gönüllü görevlerin üstlenilmesi, zorunlu görevlerin üstlenilmesinde bir engel teşkil edemez.
Finansmanların kaynağı öncelikle yerel yönetimin gelirinden veya bu amaç için özel olarak
ayrılmış kaynaklardan sağlanır.
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Yerel hususiyetlere ve ihtiyaçlara uyarlanabilecek bu görevlerin yerine getirilmesi için sağlam ve
yeterli bir finansman mekanizmasının bulunması gereklidir ve ekonomik bağımsızlık araçlarından biri
de yerel vergi sistemidir. Bu sayede yerel yönetimlerin, bağımsız yerel vergilendirme hakkını
kullanması ve aynı zamanda yerel vergi politikasını geliştirmesi sağlanır. Ancak Macaristan
Belediyelerinin vergi politikalarının geliştirilmesi konusunda oldukça sınırlı yetkileri göz önüne
alındığında, Macaristan Belediyelerinin vergi yönetimi konusunda bağımsız olduklarından söz etmek
mümkün değildir.
Yönetmelikler hazırlanırken yerel vergi politikasının temel amacı, yerel vergilerin belediyeler için
sürekli, kalıcı, istikrarlı bir şekilde öngörülebilir ve güvenli bir gelir kaynağı oluşturması ve aynı
zamanda mükellefler için adil, eşitlikçi ve makul miktarda olmasıdır.
Macaristan Belediye Gelirleri ve Vergileri
1990 tarihli ve 100 sayılı Yerel Vergiler Kanunu ve hükümleri uyarınca, yerel yönetimlerin temsil
organının kararnameler aracılığıyla belirli sınırlar dahilinde yerel ve mahalli vergi koyma yetkisi
mevcuttur.
Belediyelerin en yüksek öz gelir kaynağı yerel işletme vergisidir. Debrecen Belediyesinin toplam yerel
vergi gelirlerinin yaklaşık %65’i, belediye bölgesinde yer alan veya bu bölgede kayıtlı olan şirketlerden
kurumsal brüt kar oranları üzerinden alınan yerel işletme vergisinden kaynaklanmaktadır
(uygulanacak kesin oran belediye tarafından belirlenir ancak merkezi olarak koyulan üst sınır %2’dir).
Emlak vergileri en yüksek gelir sağlayan ikinci vergi grubudur (2017 yılındaki toplam yerel vergi
gelirlerinin yaklaşık % 19’unu oluşturur). Bina ve arazi vergileri olmak üzere ikiye ayrılır (vergiler,
yüzölçümü veya taban alanı yada ayarlanmış piyasa değeri üzerinden mal sahibi tarafından ödenir;
vergi oranları belirli kısıtlamalar dahilinde belediyeler tarafından belirlenir).
Belediyelerin diğer öz gelir kaynakları, toplam yerel gelirlerin yaklaşık %2’sini temsil eden turizm
vergisi ve topluluk vergi gibi ikincil vergiler ve kamu hizmetleri karşılığında alınan kullanıcı ücretleri ve
harçlardan oluşur.
Macaristan belediyeleri tarafından uygulanan yerel vergilere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Yerel İşletme Vergisi
Yerel İşletme Vergisi (“YİV”), Macaristan’da ulusal düzeyde düzenlenen ancak söz konusu vergiye
tabi işletmelerin faaliyet gösterdiği bölgede yetkili yerel belediyeler tarafından tahsil edilen yerel bir
vergidir. Genel itibariyle, ticari geliri bulunan işletmeler YİV’ye tabidir. Tüm belediyelerin YİV tahsil
etme yetkisi vardır. Yerel işletme vergisi, Macaristan Kurumlar Vergisinden (Corporate Income Tax –
CIT) düşülebilir ve vergi antlaşmalarının uygulanmasında “gelir vergisi” olarak değerlendirilmez.
Özetle, işletmelerin ticari gelirleri, yani ürün satışı ve hizmet sunumundan elde edilen net gelirler, %0
ila %2 oranında YİV’ye tabidir. Kesin vergi oranı, %2’lik üst sınır göz önünde bulundurularak ilgili
belediye tarafından belirlenir.
Bir yerel yönetimin yetki alanında kalıcı veya geçici olarak (gelir veya kar amacıyla) sürdürülen tüm
işletme faaliyetleri (bundan böyle ‘ticari faaliyet’ olarak anılacaktır) vergilendirmeye tabidir. Yerel
vergiler kanunu uyarınca, vergi yükümlüsü girişimcinin kendisi olacaktır.
Faaliyetin niteliği kalıcı veya geçici olabilir. Ticari ikametgahı veya iş yeri, yerel yönetimin yetki alanı
içinde yer alan bir girişimci, faaliyetlerinden herhangi birinin veya tamamının ticari ikametgahı (iş
yeri) dışında yürütülüp yürütülmediğine bakılmaksızın, kalıcı ticari faaliyet yürütüyor olacak kabul
edilecektir.
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Yerel işletme vergisinin vergi matrahı, vergi yükümlülüğüne benzer şekilde, faaliyetin kalıcı mı yoksa
geçici mi olduğuna bağlıdır. Birden fazla belediye yönetiminin yetki alanı içinde kalıcı olarak ticari
faaliyette bulunan herhangi bir girişimci için, vergi matrahı, girişimci tarafından yürütülen
faaliyetlerin en ayırt edici özelliğine göre bölünecektir.
Kalıcı ticari faaliyetler için, yıllık azami vergi oranı, vergi matrahının %2’sine tekabül etmektedir.
Geçici ticari faaliyetler için ise, vergi oranı takvim günü başına en fazla 5.000 forint tutarında olacaktır.
Toplanan verginin %99’u kalıcı faaliyetlere ilişkindir.
İkametgah veya iş yeri konumuna göre yerel yönetime ödenecek olan vergi miktarı, yerel vergiler
kanununda belirtilen maddeler uyarınca (belirli bir miktara kadar) azaltılabilir. Yerel vergiler
kanununda belirlenen muafiyetlerin dışında ve tanımlanan koşullar uyarınca, yerel yönetimin vergi
muafiyeti veya vergi indirimi uygulama yetkisi mevcuttur. Vergiler, mükellef tarafından yerel vergi
dairesi nezdinde kaydedilir, beyan edilir ve ödenir.
Bina & Emlak Vergileri
Bina vergisinin konusu, konut amacıyla kullanılan veya kullanılmayan binalar ve bina bölümleridir
(bundan böyle “binalar” olarak alınacaktır). Bina vergisi matrahı, metrekare cinsinden net taban alanı
veya binanın yerel yönetim tarafından tespit edilen ayarlanmış piyasa değeri üzerinden hesaplanır.
Takvim yılının ilk günü itibarıyla binanın mülkiyet hakkını elinde bulunduran (veya binaya ilişkin hak
sahibi olan) özel şahıslar, tüzel kişiler ve diğer kuruluşlar söz konusu vergiye tabi olacaktır. Yerel
vergiler kanununda bir takım muafiyetler belirlenmiştir (ör. geçici iskan birimlerine yönelik) ancak
yerel yönetimlerin muafiyet kurallarını genişletme yetkisi mevcuttur. Yıllık azami bina vergisi oranı,
net taban alanı bazında 1100 HUF/m2 tutarında veya ayarlanmış piyasa değerinin %3,6’sı oranındadır.
Emlak vergisi yükümlülüğü, belediye yönetiminin yetki alanı içinde yer alan taşınmazları
kapsamaktadır. Belediye yönetiminin kararı uyarınca, vergi matrahı, arazinin metrekare cinsinden
yüzölçümü veya ayarlanmış piyasa değeri üzerinden hesaplanmaktadır.
Bina & Emlak vergisi üst sınırı merkezi yönetim tarafından belirlenir ancak merkezi yönetim tarafından
belirlenmiş bir alt eşik söz konusu değildir.
Belediyeler, TAKARNET ve WEB haritası aracılığıyla zamanaşımı süresi içinde vergi yükümlülüğü
oluşturabilir ve vergi denetimleri gerçekleştirebilir.
Şahsi Topluluk Vergisi
Şahsi topluluk vergisi, bina ve emlak vergilerinin sadeleştirilmiş halidir. Sabit bir vergidir ve yalnızca
özel şahıslara uygulanabilir. Verginin konusu, mükellefin mülkiyet hakkı bulunan veya hak sahibi
olduğu bir bina veya gayrimenkul yada bir tüzel kişinin mülkiyetinde bulunan bir binanın kiralama
hakkı olabilir. Özel şahısların mülkiyetinde bulunan veya hak sahibi olduğu gayrimenkuller için vergi
yükümlülüğünün tesis edilmesinde bina ve emlak vergisi kuralları geçerlidir. Bir konutun kira hakkı söz
konusu olduğunda, vergi yükümlülüğü, kira sözleşmesinin akdinden sonraki yılın ilk günü başlar.
Yıllık maksimum şahsi topluluk vergisi oranı, vergi konusu başına 17.000 HUF tutarındadır. Yerel
yönetim, vergiyi mükellefin vergi beyannamesine istinaden uygular.

68

Turizm Vergisi
Daimi ikametgahlarının bulunmadığı bir yerel yönetimin yetki alanı içinde en az bir gece konaklayan
özel şahıslardan turizm vergisi alınır. Yerel yönetimin kararı uyarınca, vergi matrahı konaklanan gece
sayısı veya konaklama ücreti olabilir.
Vergi tahsilatından sorumlu kişi, vergiyi belirleyecek, beyan edecek ve yerel vergi idaresine ödeme
yapacaktır. İlçe Statüsündeki Kentlerde ödenecek turizm vergisi oranları HUF cinsinden aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.
Şekil 6 Macaristan’da Belediyeler tarafından uygulanan Turizm Vergisi (Gecelik / Macar Forint)

Yerel Vergilerin Yönetimi ve Tahsilatı
Yukarıda listelenen tüm vergi türleri ilişkin vergi görevleri belediyenin Mali İşler Dairesi tarafından
yerine getirilir. İstihdam edilen personel sayısı belediyeden belediyeye farklılık gösterebilir.
Mali İşler Dairesinin başlıca görevleri şunlardır:
▪ Diğerlerinin yanı sıra, sunulan beyannamelerin (veri raporlarının) işlenmesi, vergi yükümlülüğü
kararlarının hazırlanması, vergilendirmedeki değişikliklerin izlenmesi de dahil olmak üzere vergi
yükümlülüğünün belirlenmesi
▪ Vergi yükümlülüğünün kontrolü
▪ Vergi hesaplarının yönetimi (mükelleflerin fazla ödemelerinin başka bir vergi hesabına havalesi veya
aktarımı)
▪ Resmi emir ve talimatların verilmesi (tahsilata ilişkin)
▪ Ödemelerin kayıtlara işlenmesi
▪ Vergi icrası
▪ Vergi olarak tahsil edilecek kamu borçlarının yönetimi
▪ Vergi makbuzu verilmesi
▪ Vergi levhası ve değer sertifikalarının verilmesi
▪ İcra görevlerinin yerine getirilmesi
▪ Taşıt paylaşım verilerinin hazırlanması
▪ Üç aylık kapanış listelerinin hazırlanması
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İcra Görevleri
Mükelleflerin vergi borcunu zamanında ödememeleri halinde, mevzuatta belirtilen icra işlemleri
uygulanabilir. Öncelikle, vergi mükelleflerine ihtarname gönderilir ve ödeme yapılması için bir son
ödeme tarihi belirlenir.
Belediyeler, vergi mükelleflerinin bireysel gerekçelerini ve ekonomik ve sosyal şartları ayrı ayrı
inceleyerek, daha uygun ödeme koşulları ve taksitli ödeme imkanları sağlayabilmektedir.
Normal prosedürde, ödeme emrinin gönderilmesini takiben en yaygın olarak uygulanan icra yöntemi
borçlunun banka hesabı için resmi virman talimatı verilmesidir. Bu yöntemin işe yaramaması halinde,
borçlunun iş yerinde arama gerçekleştirilir ve ücret ve maaşlardan kesinti yapılır.
ÖZET VE DEĞERLENDİRME
Macaristan belediyelerine ilişkin değerlendirmeler, esas itibariyle Debrecen Belediyesi ile
gerçekleştirilen görüşmeye ve ek olarak da Dunaujvaros, Jánossomorja ve Budaörs Belediyelerinin
yıllık raporlarının analizine dayanmaktadır.
•

•

•

•

•

Yerel işletme vergisi, tüm Macaristan belediyeleri için birincil vergi gelirini oluşturmaktadır
ancak Macaristan’da işletme faaliyetlerinin oldukça sınırlı olduğu birçok küçük yerleşim yeri
mevcuttur. Bu nedenle, yerel işletme vergisi, Macaristan’da yaklaşık 3.000 yerleşim yerinde
gözlemlenen yerel finansman sorunlarını gidermemektedir.
İşletme vergisinin belirli bölgelerde yoğunlaşmasıyla bağlantılı olarak, verimlilik sorununa da
değinilebilir. Vergi tahsilatında verimlilik sorunu, bir birim vergi geliri elde etmek için yapılan
harcamalara işaret etmektedir. Tahsilatın belirli bir vergi türünde yoğunlaşması sebebiyle,
verimlilik yalnızca vergi kapasitesi daha yüksek olan yerel yönetimlerde gelişme
göstermektedir. Vergi kapasitesi daha düşük olan şehirlerde, verimlilik son derece düşük ve
giderek kötüleşen bir tablo çizmektedir. Verimlilik sorununun altında yatan nedenlerden biri,
vergi matrahının belirlenmesi için ayrıntılı hesaplamaların gerekmesidir. Dolayısıyla, vergi
uzmanlarının istihdam edilemediği daha küçük ölçekli belediyelerde, vergi hesaplama ve
tahsilatında verimlilik düşüktür. Debrecen Belediyesi (Budapeşte’nin ardından ülkenin en
büyük ikinci şehridir) ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, yerel işletme vergisi tahsilat oranının
%95 olduğu belirtilmiştir.
İşletme vergisi hususunda yerel yönetimlerin karşılaştığı bir diğer sorun, gelir planlamasında
kesinlik elde edilememesidir. Bir önceki dönem baz alınarak yapılan tahminler, vergi matrahını
etkileyen birçok faktör olması sebebiyle, bütçe planlamasında ciddi belirsizliklere yol
açmaktadır. Vergi matrahını etkileyen faktörler, belirli bir yerleşim yerinde vergi hacminin
artırılması veya daha geniş bir vergi alanının oluşturulması gibi belirli konjonktürel faktörler
olabilir. Ayrıca ekonomik krizler veya salgın hastalıklar da vergi matrahını doğrudan
etkilemektedirler.
Likidasyon gibi ters yönlü ekonomik gelişmeler de yaşanabilir ve bunun sonucunda, planlama
döneminde var olan vergi alanları ortadan kalkabilir. Bu durum, bilhassa büyük ölçekli
belediyelerde ve özellikle de ilgili belediyenin bütçesi ağırlıklı olarak işletme vergisine
dayanıyorsa ortaya çıkabilir.
Bina ve emlak vergisi açısından, Belediyeler, TAKARNET ve WEB haritası aracılığıyla
zamanaşımı süresi içinde vergi yükümlülüğü oluşturabilir ve bina vergisi denetimleri
gerçekleştirebilir.
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•
•

•

•

Ekonomik krizin olumsuz etkilerini dengelemek adına, Belediyeler, vergi mükelleflerinin
bireysel gerekçelerini ve ekonomik ve sosyal şartları ayrı ayrı inceleyerek, daha uygun ödeme
koşulları ve taksitli ödeme imkanları sağlayabilmektedir.
Dunaujvaros Belediyesinde 2014 yılında, tahsil edilemeyen alacaklar da dahil yıl sonunda
gecikmiş borçların, toplam vergi gelirlerine oranı %11.89’dur. Gecikmiş borçların önemli bir
kısmının tahsili mümkün değildir çünkü söz konusu borçlar, halihazırda faaliyette olmayan
veya tasfiye halinde bulunan ve borç tahsilatının olası gözükmediği şirketlere aittir. Ancak,
yasal koşullar nedeniyle, bu borçlar zamanaşımı süresi dolmadan silinememekte ve yıllık
gecikmiş borçlar bakiyesinde yer almaya devam etmektedir.
Onaylanmış yıllık çalışma planı çerçevesinde, Dunaujvaros Belediyesi, 2014 yılında idari bölge
sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin işletme ve bina vergisi yükümlülüklerini
incelemiştir. Buna göre,
o İşletme ve bina vergisi denetiminin amacı, yasalar uyarınca, yerel yönetim gelirlerini
olabildiğince geniş kapsamlı olarak tahsil etmek ve böylece vergi gelirlerinin düşmesini
önlemek, vergi iadelerinin izinsiz kullanımının önüne geçmek, vergi uyumunu
güçlendirmek, vergi açıklarını tespit etmek ve vergi kaçakçılığını engellemektir.
o Araştırma için, herhangi bir imtiyazdan istifade ederek vergi matrahını veya tutarını
azaltan yada vergi matrahını bölen vergi mükellefleri seçilmiştir. Denetim kapsamında,
vergi beyanı hatalı veya işlenmemiş olan, negatif vergi matrahı bulunan, tasfiye halinde
olan veya öz-denetim gerçekleştiren şirketler de incelenmiştir. Bina vergisi denetimi
esnasında, Belediye görevlileri tarafından, işletmelerin mülkiyetindeki binalara ait
beyannameler, şirketlerin maddi varlıkları ve Tapu Sicili ile karşılaştırılmıştır.
Budaors Belediyesinde, mali departmanlarda çalışanlar için performans değerlendirme ve
teşvik programları geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, memurların çabalarıyla tahsil edilen
alacakların bir kısmı ödül olarak bu memurlara ödenmektedir.

71

4. İTALYA
İtalya, belediyeler (comuni), iller (provincia), metropolitan şehirler (città Metropolitane) bölgelerden
(regione) oluşan üniter bir devlettir. Yerel meclis (consiglio comunale), beş yıllık bir görev süresi için
doğrudan genel oyla seçilir. Belediyenin ana yasama ve karar alma organıdır. Meclisin öne çıkan
görevlerinden biri belediye bütçesinin oylanmasıdır.
Yerel yürütme komitesi (giunta comunale), belediyenin yürütme organıdır. Komite, yerel meclis
tarafından alınan kararları uygular ve delege (assessori) olarak adlandırılan komite üyeleri, belediye
başkanı tarafından atanır.
Belediye başkanı, beş yıllık bir görev süresi için doğrudan genel oyla seçilir. Başkan, yetkilerinin bir
kısmını yürütme komitesine devreder. İstisnai olarak, Milano Büyükşehir (Citta di Milano) belediye
başkanı, aynı zamanda Milano şehrinin de belediye başkanıdır ve bu göreve (seçimle değil) atanarak
gelmiştir.
İtalya; iller, metropolitan şehirler ve bölgelerden oluşan çok kademeli bir Yerel Yönetim sistemine
sahiptir. İtalya, özellikle de 2001 anayasa reformu ve 2009 mali federalizm yasası ile bölgelere özellikle
aşağıdaki konularda özerklik sağlandığı için genellikle “bölgeselleşmiş bir ülke” olarak anılmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•

Sosyal hizmetler
Kentsel planlama
Ekonomik kalkınma
Kamu hizmetleri
İmar faaliyetleri
Çevre
Kültürel hizmetler

1. YEREL YÖNETİM GELİRLERİ7
2018 yılında İtalya’da yerel yönetimlerin genel gelir özerkliği oranı (öz gelirlerin mevcut toplam
kaynaklara oranı) %56’dır ve bu rakam %53 olan AB ortalamasının hemen üstündedir. Bu rakamlar,
2000 yılından bu yana büyük bir değişiklik göstermemiştir. Bunun neticesinde, 2018 yılında transfer
bağımlılık oranı (%45) (transferler tarafından karşılanan harcamaların payı) da AB ortalamasına (%48)
paralel seyretmiştir.
2018 yılında, yerel yönetim öz gelirleri, toplam genel hükümet gelirlerinin %16’sına tekabül etmiştir.
Bu rakam 2000 yılından bu yana büyük bir değişiklik göstermemiştir. Gelir ve harcamalarda mali
yönden ademi merkeziyetin boyutlarını ortaya koyan bileşik oran, yerel yönetimlerde mali yönden
ademi merkeziyet düzeyinin 2018 yılında %23’lük bir oranla AB ortalamasının (%16) üstünde
olduğunu göstermektedir.

7

Kaynak: Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi / İtalya Politikaları Alanı
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2. YEREL DÜZEYDE VERGİLENDİRME
Belirli ulusal vergiler, bölgeler ve merkezi yönetim arasında paylaştırılmaktadır (Gelir Vergisi,
Kurumlar Vergisi, damga vergisi, özel tüketim vergisi, vb.). İl düzeyindeki vergiler ise, motorlu taşıt
sigorta vergisi, motorlu taşıt tescil vergisi, katma elektrik tüketimi vergisi ve gelir vergisinden alınan
belirli bir paydan oluşmaktadır.
Belediyeler de Gelir Vergisinden8 pay almaktadır ancak belediye emlak vergisi (Imposta Municipale
Propria IMU), belediye yapı ruhsatı vergisi, atık toplama vergisi ve turizm vergisi dahil belediye
vergilerinin çoğu öz kaynaklıdır.
2014 yılında, IUC (Tek Belediye vergisi) adı verilen ve üç ayrı vergiden oluşan yeni bir Belediye vergisi
oluşturmuştur: IMU (belediye emlak vergisi), TASI (kamu alanlarının aydınlatılması, yollar gibi yerel
hizmetler karşılığında alınan vergi) ve TARI (atık vergisi). Ancak 2020 yılının başlarında, IMU ve TASI
vergileri birleştirilerek “Yeni IMU” vergisi oluşturulmuştur.
Aşağıda, söz konusu yerel vergilerin öne çıkan özelliklerine dair kısa incelemeler yer almaktadır.
•

IMU (Emlak Vergisi)

IMU, uygulanan olağan emlak vergisidir ve Kanunda öngörülen vergi oranı (%0,86), şehirden şehre
farklılık gösteren bir katsayı ile çarpılarak %1,06’ya kadar çıkabileceği gibi %0,76’ya kadar da düşebilir.
Binalar için vergi matrahı iki şekilde belirlenir. Birinci esas, vergi yılının 1 Ocak günü itibarıyla
gayrimenkulün piyasa değerinin baz alınmasıdır. İkinci olarak da, kentsel planlama araçlarının
kabulünden itibaren aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak vergi matrahı belirlenir:
•
•
•
•
•

Yüzey alanı;
Bina endeksi;
İzin verilen kullanım amacı;
İnşaat için gerekli arazi ıslah masrafları;
Benzer niteliklere sahip arazilerin satışında piyasada kaydedilen ortalama fiyatlar.

Belediyeler, IMU ödemeleri için tebligat göndermez ancak bazı belediyeler vatandaşları son ödeme
tarihleri ve baz alınan katsayılar hakkında bilgilendirir. IMU vergisi iki taksit olarak ödenmelidir. İlk
taksitin, her yıl 16 Haziran tarihine kadar ödenmesi zorunlu olup, ilk dönem vergisine eşittir (bir önceki
yılın 12 ayı için geçerli vergi oranı ve indirimleri uygulanarak hesaplanır).
Vergi oranlarını belirleyen resmi karar ve www.finanze.gov.it internet sitesinde yayınlanan yönetmelik
uyarınca, ilk taksitte olası düzenlemeler yapılarak, tüm yıl için ödenmesi gereken vergi bakiyesini
içeren ikinci taksitin her yıl 16 Aralık tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
8

Belediyeler, vatandaşlardan tahsil edilmesi planlanan gelir vergisi hakkında yetkili Mali Mercii her yıl bilgilendirir.
Belediyelerin belirli bir yıl içinde gelir vergisi tahsil etmemesi durumunda, vatandaşların genel vergi yükü buna bağlı
olarak azalmaktadır.
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Aşağıdaki grafikte, 2016 yılında İtalya’da bölgelere göre Emlak Vergisi tahsilat oranları verilmiştir.
Ortalama tahsilat oranı %88,5’tir.9
Şekil 7 İtalya’da Emlak Vergisi Tahsilat Oranları

Aşağıdaki grafikte, nüfuslarına göre tüm İtalyan Belediyeleri tarafından tahakkuk ettirilen ve tahsil
edilen Emlak Vergisi tutarları Euro cinsinden verilmiştir.10
Şekil 8 Nüfuslarına göre tüm İtalyan Belediyeleri tarafından tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen
Emlak Vergisi tutarları (Euro cinsinden)

9

Kaynak: RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E TAX GAP / Ministero Dell’Interno
Kaynak: RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E TAX GAP / Ministero Dell’Interno

10
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•

TASI

TASI, İtalyancada “municipio” olarak adlandırılan belediyeler tarafından sağlanan hizmetlere
karşılık alınan bir vergidir. Emlak ve arsaya uygulanan bu vergi tarım arazisine uygulanmaz.
Ancak, bu vergi 2020 yılının başlarında kaldırılmış ve IMU ile birleştirilmiştir.
•

TARI

Herhangi bir amaçla kullanılmakta olup kentsel atık üretme olasılığı bulunan tesis ve açık alan
sahipleri veya kiracıları, TARI vergisini ödemekle yükümlüdür. Birden fazla mal sahibi veya kiracı
olması durumunda, bu kişilerin müştereken ve müteselsilen tek vergi yükümlülüğünü yerine
getirmesi zorunludur.
•

TURİZM VERGİSİ

Turizm vergisi, 14 Mart 2011 tarihli ve 23 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinde
belirtilen hükümler uyarınca oluşturulmuştur. Bu vergiden elde edilen gelirlerin, konaklama
faaliyetlerinin desteklenmesi, kültürel ve çevresel mirasın bakımı, kullanımı ve iyileştirilmesi ve
yerel kamu hizmetlerinin sağlanması da dahil olmak üzere turizm alanındaki girişimleri finanse
etmesi amaçlanmaktadır.
Vergi için gerekli bir ön koşul, Belediye sınırları içinde bulunan otel ve otel-dışı konaklama
tesislerinde bir gece geçirilmesidir.
Art arda en fazla 14 gece olmak üzere, konaklanan her bir gece için söz konusu tesislerde kalan
kişiler tarafından, bu verginin ödenmesi zorunludur. Konaklama ücreti veya bedelini tahsil eden
kişi, turizm vergisi ödemesinin yapılmasından da sorumludur. Kongre, toplantı veya grup seyahati
organizatörleri tarafından verginin toplu halde ve peşin olarak ödenmesi de mümkündür.
Verginin ödenmemesi, geç veya kısmi olarak ödenmesi durumunda, ödenmeyen tutarın %30’una
eşit idari yaptırım cezası uygulanır. Muafiyet hakkına ilişkin sahte bir beyanda bulunulması
durumunda ise, ödenmesi gereken verginin %100’ü oranında, asgari 51.65 Euro tutarında, idari
yaptırım cezası uygulanır.
Belediye, vergilerin doğru ve uygun şekilde uygulanmasını ve ödemeleri kontrol eder.

2. YEREL VERGİLERİN TAHSİLATI
Doğrudan Yönetim veya Üçüncü Taraflardan Yararlanılması
Belediyeler, dahili birimler aracılığıyla tahsilat sürecini doğrudan yönetmeyi veya vergi tahsilatı
üzerindeki tasarruf yetkisini sürdürerek sürecin yalnızca belirli kısımlarında dışarıdan hizmet
almayı tercih edebilirler.
Yerel gelirlere ilişkin vergi mevzuatı, diğerlerinin yanı sıra, ödeme, tahsilat ve vergi tarhı
faaliyetlerinde üçüncü taraflardan faydalanma imkanını öngörmektedir. Üçüncü taraf hizmet
sağlayıcıları, Kanunda öngörülen şartları sağlamalıdır.
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Süreç doğrudan yönetildiği takdirde, yerel vergilerden kaynaklanan alacakların yönetiminde
Belediyelerin özerk düzenleyici yetkisi korunmuş olur.
Doğrudan yönetim kararı, belediyelere vergi tarhı ve tahsilatı faaliyetlerini nitelikli ve uygun
dahili kaynakları kullanmak suretiyle doğrudan yönetme imkanı tanır. Ayrıca, bu karar dahilinde,
insan kaynakları, ekonomik ve maddi kaynakların entegrasyonu yoluyla, küçük ölçekli yerel
yönetimlerin (önemli ölçüde dış kaynak kullanımı olmaksızın) belli bir düzeyde yönetim kapasitesi
ve uzman yeterliliğine erişmesi sağlanır.
Bununla birlikte, büyük ölçekli olmayan yerel yönetimlerin doğrudan tahsilat gerçekleştirmesi
her zaman en etkin ve verimli yöntem olmayabilir. Az sayıda personeli bulunan yönetimlerin
yerel vergi gelirlerinin tamamını doğrudan tahsil etmesi kolay değildir. Bu sebeple, ulusal
mevzuat yerel vergilendirme sürecinde (bütününde veya belirli aşamalarında) dışarıdan hizmet
alınmasına imkan tanımakta ve böylece çok-yıllık sabit giderlerden oluşan idari yapının ortaya
çıkmasını engellemektedir. Aksi takdirde, küçük veya orta ölçekli belediyeler, yerel vergilerden
elde edilen gelirleri aşan aşırı bir sabit gider yükü altına girebilir.
Yerel vergilerin tahsilatının yönetilmesinde özel hizmet sunuculardan faydalanma kararı,
Belediyenin bu yöntemi seçerken göz önünde bulunması gereken bir takım bütçesel maliyetleri
de beraberinde getirir. Maliyetler yalnızca vergi tahsilat hizmeti bedelinden ibaret değildir, aynı
zamanda fizibilite çalışmasının başlatılması, dış kaynak kullanımına ilişkin ön faaliyetler, i zleme
araçları, elde edilen sonuçların teyit edilmesi, yetersizliklerin tespit edilmesi gibi dışarıdan hizmet
alımıyla bağlantılı diğer tüm harcamalar ve kamu kurumunun yüklenici şirketi kontrol etmek için
kullanacağı araçlardan kaynaklanan giderler de maliyetlerin bir parçasıdır.
Sonuç olarak, tahsilatın doğrudan yönetilmesi ancak belirli koşullar altında ideal bir yöntem
olabilir. Bu karar, söz konusu prosedürün olası tüm yönlerini hesaba katarak dikkatli bir şekilde
alınmalıdır. Belediye birimlerinde görevli personel tarafından, belediyenin bölgesel özellikleri,
benimsenen (veya değiştirilecek olan) kurallar/düzenlemeler ve ulaşılmak istenen hedefler göz
önünde bulundurularak, güçlü ve zayıf yönlerin dikkatli bir analizinin yapılması gereklidir.
Yerel Vergiler için Ödeme Yöntemleri
En yaygın olarak kullanılan ödeme yöntemleri şunlardır:
•
•
•

Doğrudan borçlandırma
Bankalar: Şubeler, Web-hizmetleri ve ATM’ler
Cep telefonu

Doğrudan tahsilat yönetiminin avantajlarından biri, tahsil edilen tutarların daha hızlı ve daha yüksek
kapasitede rapor edilmesi ve taksitle verilen veya şüpheli alacak statüsüne düşme riski bulunan tahsil
edilemeyen tutarların daha bilinçli şekilde takip edilmesidir.
Ödeme yöntemi olarak doğrudan borçlandırma sistemi teşvik edilmektedir ve yakın zaman önce
mevzuatta yapılan bir değişiklik ile, mükellef tarafından ödemelerin doğrudan borçlandırılmasına
yönelik süresiz talimat verildiği takdirde, yerel yönetimler tarafından vergi ve harçlarda %20’ye kadar
indirim sağlanabilmektedir.
Ödemelerin Ertelenmesi
Mükellefin talebi üzerine ve mükellefin geçici bir zorluk yaşadığı nesnel olarak tespit edildiği
takdirde, Belediye tarafından, vergi borcunun ödenmesi en fazla on iki aylık taksitlere bölünebilir
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veya tahsilat, altı aylığına ertelenip sonrasında en fazla altı taksit halinde ödeme imkanı
sağlanabilir.
Taksitli ödeme veya tahsilatın ertelenmesi talebi, verginin son ödeme tarihi geçmeden önce ibraz
edilmelidir.
İlk taksitin veya bilahare iki taksitin ödenmemesi halinde, borçlu, taksitli ödeme hakkını otomatik
olarak kaybeder.
602/73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, tanınan uzatma süresine istinaden vadeli
tutar üzerinden, taksitli olarak ödenen veya ödemesi ertelenen yada askıya alınan borçlara yıllık
yüzde altı veya geçerli oranda faiz uygulanır.
ÖZET ve DEĞERLENDİRME
İtalya belediyelerine ilişkin değerlendirmeler, esas itibariyle Thiene Belediyesi ve Milano Büyükşehir
Belediyesi ile gerçekleştirilen görüşmelere ve ek olarak da Napoli ve Roma Belediyelerinin yıllık
raporlarının analizine dayanmaktadır.
•
•

•
•

•

•
•
•

İtalya’da, yerel yönetim gelirleri, paylaşımlı ve öz kaynaklı vergilerden oluşmaktadır.
Yerel vergi, ücret ve harçların ve yerel resimlerin yönetimi ve tahsilatı doğrudan Belediye
tarafından veya doğrudan dışarıdan hizmet alarak gerçekleştirilebilmektedir. Bunun belirli
avantajları ve dezavantajları söz konusudur. Belediyelerin çoğu, belirli vergi tahsilat işlemleri
için doğrudan yönetim ve dışarıdan hizmet alım yöntemlerini birlikte kullanmaktadır.
Örneğin, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Automobile Club d’Italia (İtalya Otomobil Kulübü)
tarafından tahsil edilmekte, Bölgesel Yönetime (ör. Lombardiya) aktarılmakta ve bölgesel
yönetim tarafından büyükşehir belediyeleri arasında paylaştırılmaktadır.
Yerel vergi tahsilatı açısından farklı bölgeler arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bunun
yanı sıra, farklı tür yerel vergilerin tahsilat oranları da farklılık göstermektedir.
Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde belirtildiği üzere, İtalya’da sosyal normlar, değerler ve
tutumlar bir bölgeden diğerine farklılık göstermektedir ve bu farklılıkların ekonomik
davranışlar ve vergi uyumu üzerinde ölçülebilir bir etkisi söz konusudur. Genel itibarıyla,
ülkenin kuzey kesimlerinde vergi uyumu daha yüksektir ve dolayısıyla da bu belediyelerin
tahsilat oranları, ülkenin güneyinde yer alan belediyelerden daha yüksektir.
Bölgeler arasındaki bu farklılıkların yanı sıra, kültürel özellikler de yerel vergilerin
ödenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, emlak vergisi tahsilat oranlarının yüksek
olması, gayrimenkulün haczedilmesi ihtimali olduğu için olabilir. Diğer bir değişle, vergi icrası,
İtalya’da uygulananlara benzer şekilde oldukça katı tedbirler alınarak gerçekleştirilebilir.
Belediyeler denetim gerçekleştirme yetkisine sahiptir ve özellikle de turizm ve emlak vergisi
alanlarında denetleme yetkilerini kullanırlar. Belediyeler, yerel vergilerin ödenmemesi
durumunda, katı prosedürler izlemektedir.
Belediye tarafından, vergi borcunun ödenmesi en fazla on iki aylık taksitlere bölünebilir
veya tahsilat altı aylığına ertelenebilir.
Belediyeler arasında ödeme yöntemi olarak doğrudan borçlandırma sistemi popülerlik
kazanmaktadır ve belediyelerin, doğrudan borçlandırma yöntemini kullanan vatandaşlara
indirim sağlama yetkisi mevcuttur.
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5. POLONYA
Polonya’da, üç-kademeli yerel yönetim sistemini oluşturan yaklaşık 2500 belediye (gmina), 308 ilçe
(powiat) (artı ilçe statüsünde 66 şehir) ve 16 voyvodalık (województwo) bulunmaktadır.
Seçimle işbaşına gelen özyönetim idaresi ve Başbakan tarafından atanan voyvoda (wojewoda),
bölgesel düzeyde ikili bir yapı oluşturmaktadır. Bölgesel yönetimler ve özyönetim idarelerinin yetkileri
birbirinden açıkça ayrılmıştır ve iki yapı arasında hiyerarşik üstünlük söz konusu değildir.
Polonya belediye yönetimleri çok sayıda belediye hizmetinin sunulmasından sorumludur. Bu
hizmetler arasında şunlar yer alır:
• sokak temizliği, çöp toplama ve atıkların bertaraf edilmesi, • yerel yolların bakım ve inşası, • sokak
aydınlatma • su temini ve kanalizasyon arıtma hizmetleri, • yerel toplu taşıma, • bölgesel merkezi
ısıtma, • halk kütüphaneleri ve eğlence merkezi de dahil kültürel hizmetler, • yaşlı, engelli ve evsiz
bireyler için sağlanan hizmetler ve konut yardımları da dahil çeşitli sosyal yardım hizmetleri, • yeşil
alanların bakım ve korunması, • belediye konut hizmetleri, • anaokulu ve ilköğretim de dahil eğitim
hizmetlerinin sunulması.
Polonya yerel yönetimlerinin gelir kaynakları üç kategoriye ayrılmıştır:
• Öz gelirler,
• Genel ödenekler,
• Belirli amaca tahsis edilen hibeler (bağışlar).
Yerel yönetimlerin öz gelirleri, muhtelif yerel vergi, harç ve ücretler ile emlak gelirlerinin yanı sıra,
gelir vergisi ve kurumlar vergisinden alınan payları da içerir (bu alışılmadık bir uygulamadır). Polonya
belediyelerinin ve ilçelerinin vergi koyma konusunda oldukça kısıtlı bir özerkliği bulunmaktadır. Ana
gelir kaynakları, gelir vergisi ve kurumlar vergisinden alınan paylardır ve yerel yönetimler vergi
matrahına veya vergi oranına etki edemezler.
Belediye sınırları içinde ikamet eden kişilerden alınan gelir vergisi, Polonya’daki neredeyse tüm
belediyeler için toplam gelirin önemli bir kısmını oluşturmaktadır, zira vatandaşlardan tahsil edilen
gelir vergilerinin %38’si belediye bütçesine aktarılmaktadır.
Gelir vergisinin yanı sıra, belediye sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerden alınan kurumlar
vergisinin %6,76’i de belediye bütçesine tahsis edilmektedir. Belediyelerin, gelir vergisi ve kurumlar
vergisinin hesaplanmasında ve tahsilatında herhangi bir işlevi yoktur, bunlar doğrudan merkezi
yönetim tarafından yapılan transferlerdir.
Belediyelerin öz gelirlerini oluşturan yerel vergiler başlıca şunlardır:
• emlak vergisi; • motorlu taşıt vergisi; • orman vergisi; • köpek vergisi; • medeni hukuk işlemleri
vergisi; • veraset ve intikal vergisi; • küçük ölçekli işletme vergisi; • tarım vergisi.
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Emlak Vergisi
Hem gerçek hem tüzel kişiler emlak vergisini ödemekle yükümlüdür. Vergilendirmeye tabi olan
unsurlar şunlardır:
• Binalar ve ekleri
• Diğer mimarı yapılar
• Tarım veya orman vergilerine konu olmayan arsalar;
• Göller, su depoları;
• Tarım ve ormancılık dışında ticari faaliyetler için kullanılan tarım arazileri veya ormanlar.
Emlak vergisi, gayrimenkul sahibi tarafından (dolayısıyla örneğin bir dairenin kiracısı vergi mükellefi
değildir) “metrekare başına” ödenir. Tek istisna “diğer mimari yapılar” için mevcuttur. Bu yapılarda
vergi, amortisman değerine bağlıdır.
Belediyeler, emlak vergisinin tahsilat ve idaresinden sorumludur. Gerçek kişiler söz konusu
olduğunda, ödenecek tutarın hesaplanması ve mükellefe bildirilmesi idarenin yükümlülüğüdür (yani
belediyeden söz konusu tebligatı almamış olan bir ev sahibinin ödeme yapma zorunluluğu yoktur).
Mükellefler vergiyi 4 taksitte öder. (100 Zloty’den büyük tutarlar için)
Tüzel kişiler söz konusu olduğunda, tebligatın yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, vergi mükellefi
vergiyi hesaplamak ve ödemekle yükümlüdür.
Emlak vergisi azami oranları merkezi mevzuat ile belirlenir ve yıllık olarak enflasyona göre ayarlanır.
Polonya’da emlak vergisi kıymet esasına göre alınan ad valorem bir vergi değildir ve özel “tavan” oranı
Vergi Kanunu tarafından belirlenir. Belediyelerin çoğu, “tavan” orandan düşük oranlar
uygulamaktadır. Yapılan görüşmelerde, emlak vergisi tahsilat oranının %90 civarında olduğu
belirtilmiştir.
Motorlu Taşıt Vergisi
Bu verginin konusu, taşıt sahibi gerçek ve tüzel kişilerdir. Verginin şekillendirilmesinde belediyelerin
yalnızca sınırlı bir yetkisi vardır. Vergi oranlarının belirlenmesinde, belediyeler taşıt, yük, toplam
ağırlık, yaş ve bir takım diğer özellikleri (ör. koltuk sayısı) dikkate alabilir.
Vergi, mükellefin ikamet ettiği veya (taşıt sahibi) şirketin kayıtlı olduğu bölgede yetkili belediye
yönetimine ödenir.
Diğer Yerel Vergiler
Diğer yerel vergiler, belediye bütçesi için oldukça kısıtlı bir öneme sahiptir. Orman vergisi, tarım
vergisiyle benzer ilkelere dayanmaktadır ve vergi oranı, bir metreküp odunun piyasa fiyatı üzerinden
hesaplanır. Köpek sahiplerinden alınan vergi oldukça düşük bir gelir getirmektedir ve bazı yerel
yönetimler bu vergiyi uygulamamaktadır.
Yerel yönetim gelirlerini oluşturan diğer vergilerin (medeni hukuk işlemlerinden alınan vergi, veraset
ve intikal vergisi, küçük ölçekli işletme vergisi) oranları, merkezi düzeyde belirlenir ve belediye
meclisinin söz konusu vergi oranlarını düzenleme yetkisi yoktur. Bu vergilere ilişkin yerel düzeydeki
tek takdir yetkisi bireylere vergi muafiyeti veya indirimi sağlanmasıdır.
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Ayrıca, Polonya’da yerel yönetim bütçesine aktarılan, vergi mahiyetinde bir takım yerel harçların
uygulandığı da belirtilmelidir. Söz konusu harçlar, yerel yönetimin harcı ödeyen kişiye (doğrudan) bir
hizmet veya karşılık sağlamadığı durumlarda alınır. Buna ilişkin bir örnek, kullanım (madencilik)
harcıdır. Bu harcın %60’sı belediyelere (gmina), %40’ı ise Ulusal Çevre ve Su Ekonomisi Fonu’na
aktarılır. Diğer örnekler, (bazı) sağlık tesisi ziyaretçilerinden alınan yerel harç veya sokak satıcılarından
alınan pazar yeri harcıdır.
Bu harçlar için uygulanabilecek azami oranlar Parlamento tarafından belirlenir ancak, yerel meclisin
söz konusu oranları aşağı çekme yetkisi vardır (kullanım harcı için belirli kısıtlamalar söz konusudur).
Yerel Vergilerin ve Harçların Tahsilatı
Yerel vergi oranları ulusal düzeyde belirlenir. Bunlar arasında, emlak verisi, tarım vergisi, ormanlık
arazi vergisi, veraset vergisi, medeni hukuk işlemleri vergisi bulunmaktadır. Medeni hukuk işlemleri
vergisi, belirli medeni hukuk sözleşmelerinden (satış, kredi, bağış, şirket kurma vb.) alınan vergidir.
Seyrek nüfuslu dağlık belediyelerden bazıları, gelirlerinin büyük bir kısmını ormanlık arazi vergisinden
elde etmektedir.
Yerel harçlar, (belediye veya ilçe idaresine ödeniyorsa) yerel yönetimler tarafından veya mahalli
kurum ve işletmeler tarafından tahsil edilir. Harçlardan bazıları yerel yönetimler tarafından belirlenir.
Bunlar arasında başlıca, atık toplama harcı, pazar yeri harcı, sağlık tesisi harcı, köpek harcı ve dış
reklam harcı yer almaktadır. Su rezervlerinin korunması için tahsil edilen harca gayri resmi olarak
“yağmur vergisi” denilmektedir ve gayrimenkul yerleşim alanının yüzölçümüne göre hesaplanır. Diğer
bir harç, maden ve diğer jeolojik kaynak kullanıcılarından tahsil edilen kullanım harcıdır. Bazı trafik
cezaları ve kamu düzenini bozan davranışlara kesilen para cezalarından elde edilen gelirler de bu
kategoriye dahildir.
Gelir vergisi (GV) payları, (işverenin ikametgahı değil) vergi mükellefinin ikametgahı esas alınarak yerel
yönetimlere transfer edilir. Profesyonel meslek grubundan veya işletme sahibi kişilerin banliyö
evlerinin bulunduğu, büyük şehirlere yakın bazı taşra belediyeleri Polonya’daki en zengin yerel
yönetimler arasında yer almaktadır. Toplamda, Polonya’daki yerel yönetimler ülkede tahsil edilen
gelir vergisinin %51,2’isini almaktadır. Sadece belediyelere düşen pay ise %38 civarındadır.
Kurumlar vergisi (KV) payları, gelir vergisi paylarına benzer şekilde, merkezi vergi idaresi tarafından
tahsil edilir ve bu verginin %6,76’si belediyelere aktarılır. Gelir vergisinden farklı olarak, kurumlar
vergisi gelirleri işletmenin bulunduğu yer esas alınarak yerel yönetimlere dağıtılır. Dolayısıyla, KV
payları ağırlıklı olarak büyük şehirlerde yoğunlaşmıştır. Toplamda, Polonya’daki yerel yönetimler,
ülkede tahsil edilen kurumlar vergisinin %22,9’unu almaktadır.
Yerel harçların ödenmesinde en yaygın olarak kullanılan ödeme yöntemleri şunlardır:
•
•
•
•

Belediye Vezneleri
Bankalar: Şubeler, Web-hizmetleri ve ATM’ler
Cep telefonu
Yerel Tahsil Ofisleri

Yerel tahsil ofisi açılışına Belediyeler tarafından karar verilir. Bu tahsil ofisleri sadece emlak vergisi,
tarım vergisi ve orman vergisinin tahsilatından sorumludur.
Ödeme yapılmaması halinde, belediye aşağıdaki unsurlara karşı icra işlemi başlatabilir:
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•
•
•
•

Banka hesabı,
Maaş veya ücret,
Sosyal yardım ödemeleri,
Emeklilik maaşı.

İcra işlemi kapsamında, mükellefin mülkiyet hakkına el konulduğuna dair bir tebligat borçluya
gönderilir. Ayrıca, borçlu için en az külfet oluşturacak tedbirin alınması zorunludur. Bu da, pratik ve
sağduyu kullanımını gerektirir.
ÖZET ve DEĞERLENDİRME
Polonya belediyelerine ilişkin değerlendirmeler, esas itibariyle Zabierzow Belediyesi ile
gerçekleştirilen görüşmeye dayanmaktadır.
•
•
•
•

Belediye sınırları içinde ikamet eden kişilerden alınan gelir vergisi, Polonya’daki neredeyse tüm
belediyeler için toplam gelirin önemli bir kısmını oluşturmaktadır, zira vatandaşlardan tahsil
edilen gelir vergilerinin %38’si belediye bütçesine aktarılmaktadır.
Doğrudan merkezi yönetimden transfer edilen gelir vergisinin yanı sıra, emlak vergisi de
Polonya belediyeleri için önemli bir gelir kaynağı teşkil etmektedir. Tahsilat oranları nispeten
yüksektir. Yapılan görüşmelerde, emlak vergisi tahsilat oranının %90 olduğu belirtilmiştir.
Belediyelerin alacak tahsilatında görevli birimleri yoktur. Merkezi yönetim bünyesinden yetkili
tahsildarlar belirli bir ücret karşılığında alacakların tahsilatında görev almaktadır.
Yerel vergi sistemi parçalı ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Kayda değer bir gelir getirmeyen,
tahsilat açısından maliyeti yüksek ve sistemi gereksiz yere karmaşıklaştıran birçok küçük ölçekli
yerel harç ve vergi (ör. köpek vergisi) mevcuttur.
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6. LETONYA
Letonya, belediyeler (novad) ve şehirlerden (pilseta) oluşan üniter bir devlettir. Yerel meclis (dome)
yerel yönetimin yasama organıdır. Yerel meclis üyeleri, dört yıllık bir görev süresi için doğrudan genel
oyla seçilirler. Yerel meclis başkanı ve daimi komitelerin üyeleri, meclis üyeleri arasından meclis
tarafından seçilir. Mali komite ve sosyal, eğitim ve kültür komitesinin bulunması zorunludur.
Bununla birlikte, yerel yönetimlerin, siyasetçi ve yerel uzmanlardan oluşan başka daimi komiteler
oluşturma yetkisi vardır. Daimi komiteler, yerel meclis için taslak kararları hazırlar. Yerel meclis
başkanı (priekšdedetajs), dört yıllık bir görev süresi için meclis içinden ve meclis tarafından seçilir ve
yerel meclise ve mali komiteye başkanlık yapar.
Belediyelerin başlıca görev ve sorumluluk alanları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su ve ısıtma temini
Atık yönetimi
Kamu hizmetleri ve altyapı
Orman ve suların kamu yönetimi
İlk ve orta öğretim hizmetleri
Kültürel hizmetler
Halk sağlığı hizmetleri
Sosyal hizmetler
Çocuk esirgeme hizmetleri
Sosyal konut hizmetleri
Ticari faaliyet ruhsatlarının verilmesi
Kamu düzeni ve sivil savunma hizmetleri
Kentsel gelişim
İstatistiki verilerin toplanması
Toplu taşıma
Öğretmen eğitimi

Merkezi ve yerel yönetim payları, fiilen elde edilen gelirler üzerinden değil tahmini gelir vergisi gelirleri
üzerinden hesaplanır. Bu amaçla, Maliye Bakanlığı yıllık olarak bir sonraki bütçe yılı için toplam gelir
vergisi tahmini gelir tutarını sabitler ve her bir yerel yönetim için gelir vergisi oranını hesaplar. 11
Tahmini tutar belirlenirken, bütçenin hazırlandığı yıldan bir önceki yılda yerel yönetimlerin göstermiş
olduğu fiili vergi performansı baz alınır (ör. 2009 bütçe yılı için, 2007 bütçe yılına ait gelir vergisi verileri
kullanılmıştır).
Aşağıdaki tabloda, Riga Belediyesi’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bütçesi yer almaktadır.12

11

BUDGETING IN LATVIA OECD JOURNAL ON BUDGETING – VOLUME 2009/3 OECD 2009 219 (LETONYA’DA
BÜTÇELEME, OECD BÜTÇELEME DERGİSİ – CİLT 2009/3 © OECE 2009 219)
12
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Tablo 6 Riga Belediyesi Bütçesi, 2015 ve 2016 yılları

Merkezi yönetim, tahmin edilenden daha düşük miktarda gelir vergisi tahsil eden yerel yönetimlere
merkezi yönetim bütçesinden ödeme sağlamak için bir telafi sistemi kurmuştur. Bu ödeme sayesinde
fiili ve öngörülen gelirler arasındaki açık kapatılmıştır. Bu sistem, yerel düzeyde bütçe planlama
sürecine belirli bir öngörülebilirlik kazandırmıştır ancak (2008 yılına kadar gözlenen yüksek büyüme
oranları ve artan gelir vergisi gelirleri sebebiyle) merkezi yönetim düzeyinde belirlenen tahminler
oldukça kötümser kalmıştır.
Temel denkleştirme aracı, Denkleştirme Fonu’dur. Fon, yerel yönetim ödemeleri (56 yerel yönetim
Fon’a katkı sağlar) ve merkezi yönetim bütçesinden yapılan katkıyla (LVL 7.153 milyon) finanse
edilmektedir.
Mali sorunlar ortaya çıktığı takdirde, yerel yönetimler denetim altına alınır. Maliye Bakanlığı
tarafından bir mali müfettiş atanır ve söz konusu müfettiş, istikrar planı hazırlaması, merkezi
yönetimden alınacak krediler konusunda karara varılması, bütçede değişiklik yapılması vb. konularda
belediyelere yardımcı olur. Halihazırda, mali denetim altında bulunan 19 yerel yönetim vardır.
Emlak Vergisi
Emlak vergilendirme sistemi, arazi vergisi ve gayrimenkul vergisi olmak üzere 2 vergiden
oluşmaktadır. Yerel belediyelerin, (bağlayıcı yönetmelikler üzerinden) %0,2’den %3’e kadar olan
sınırlar dahilinde vergi oranlarını belirleme yetkisi mevcuttur. %1,5’i aşan vergi oranları yalnızca
gayrimenkullerin yasa ve yönetmelikler uyarınca muhafaza edilmemesi halinde uygulanır.
Emlak vergisi ulusal bir vergi olmasına rağmen, idaresinden hem yerel hem merkezi yönetimler
sorumludur. Devlet Gelir İdaresi, vergilendirilebilir mallar hakkında veri toplamak ve vergi matrahını
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belirlemekle yükümlüdür. Yerel yönetimler ise, verginin hesaplanması, faturalanması ve tahsilatından
sorumludur. Vergi ödemeleri üç ayda bir yapılır.
Yerel yönetim, cari vergilendirme yılına ait emlak vergisi tutarını, aynı yılın 15 Şubat tarihine kadar
belirtilen adrese bir ödeme emri tebligatı göndermek suretiyle mükellefe veya mükellef tarafından
yetkilendirilen bir kişiye bildirir.
Emlak vergisi ödeme emri tebligatı idari bir işlemdir. Emlak vergisi, üç ayda bir, en geç 31 Mart, 15
Mayıs, 15 Ağustos ve 15 Kasım tarihlerinde, yıllık vergi tutarının dörtte biri oranında ödenir. Ayrıca,
vergi yılda bir kez peşin olarak ödenebilir.
Emlak vergisi, taşınmazın bütünün veya bir kısmının yer aldığı idari bölgede yetkili il veya ilçenin yerel
yönetim bütçesine ödenir.
Piyango ve Şans Oyunları Vergisi
Piyango ve şans oyunları vergisi, Piyango ve Şans Oyunları Kanunu ve Piyango ve Şans Oyunları Vergi
Kanunu’nda belirtilen usullere istinaden, Piyango ve Şans Oyunları Denetleme Kurumu nezdinde
piyango düzenlemek için özel izni (ruhsatı) veya belirli bir şans oyununu düzenlemek için gerekli
ruhsatları almış olan sermaye şirketlerince ödenir.
Şans oyunları vergisi aşağıdaki hususlara uygulanır:
•
•
•

Devlet piyangoları ve anlık piyango biletlerinin satışından elde edilen gelir;
Yerel ve anlık piyango biletlerinin satışından elde edilen gelir;
Tek seferlik yerel piyango biletlerinin satışından elde edilen gelir.

Yerel Vergilerin ve Harçların Tahsilatı
Letonya’da belediyeler, emlak vergisi, şans oyunları vergisi ve sunulan hizmetler karşılığında alınan
belirli harçların tahsilatından sorumludur.
Belediye vergilerinin tahsilatında vatandaşlara ağırlıklı olarak iki seçenek sunulmaktadır. Bunlar, gayri
nakdi transfer gerçekleştirilmesi veya ödeme belgesi olarak elektronik makbuz düzenlenerek belediye
veznelerinde nakit olarak ödeme yapılmasıdır. Aynı zamanda, yerel yönetimler, belediye hazinesinin
mevcut olmadığı pariş idarelerinde de vergi tahsilatının gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.
Bankalar, belediyeler tarafından etkili bir tahsilat birimi olarak kullanılmaktadır. Önceden, vatandaşlar
mevcut bir banka hesabını kapatıp yenisini açtığında söz konusu hesaba ilişkin alacakları takip etme
imkanı yoktu. Ancak günümüzde sistemlerin entegre edilmesiyle, bireylerin tüm banka hesaplarını
takip etmek daha kolay bir hale gelmiştir.
Letonya Devlet Denetleme İdaresi tarafından gerçekleştirilen “Gayrimenkul Vergisi (emlak vergisi)
yönetimine ilişkin Riga Belediye icraatlarında yasal düzenlemelere uygunluğun ve etkinliğin
incelenmesi” başlıklı Denetim kapsamında, Riga Belediyesinin emlak vergisi yönetiminde yasal
düzenlemelere uymadığı tespit edilmiştir. Uygunsuzluk tespit edilen hususlar şunlardır:
o Ödeme emri tebligatının gönderimine ilişkin örneklemde incelenen 25 örnek olayın
%44’ünde belediye, ödeme emri tebligatı göndermesi gerekirken göndermemiştir;
o Vergi indirimi uygulamasına ilişkin örneklemde incelenen 85 örnek olayın %19’unda,
vergi indirimi yetersiz şekilde uygulanmıştır;
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o Vergi borcunun tahsil edilmesi için, 5 sayılı mevzuat kararnamesinde öngörülen
olanaklardan yararlanılmamıştır ve seçkisiz olarak belirlenen 82 örnek olayın %35’inde,
6 sayılı mevzuat kararnamesinde belirtilen şekilde gayrimenkul vergi borcunun
oluştuğu andan itibaren yedi yıl içinde, gecikmiş vergi ödemelerinin tahsilatına ilişkin
herhangi bir karar alınmamıştır. Bunun neticesinde, gecikmiş vergi borcunun tahsilatı
zamanaşımına uğramıştır;
o Vergi indirimi uygulamasına ilişkin örneklemde incelenen 84 örnek olayın %43’ünde,
gayrimenkul vergisi indirimi, ancak mükellefin başvurusu teslim edildikten ve
gayrimenkulün ekonomik faaliyet amacıyla kullanılmadığı ve kiralanmadığı teyit
edildikten sonra uygulanmıştır;
o Gecikmeli olarak gönderilen ödeme emri tebligatlarına ilişkin örneklemde incelenen 25
örnek olayın %8’inde, ödeme emri tebligatı, ödeme süresi sona erdikten sonra
gönderilmiştir;
•

Denetime tabi olan Riga Belediye Meclisine yetkisi dahilinde üç tavsiyede bulunulmuştur:
o Mevzuat kararnamesi uyarınca, gayrimenkul vergisinin, vergiye tabi tüm unsurlar için
hesaplanmasını sağlamak adına önlemler alınacaktır,
o Vergi mükellefleri üzerindeki idari yükü azaltmak üzere mevzuat kararnamelerine
uyulacaktır;
o Gayrimenkul vergisinin idare usulleri geliştirilecek ve çalışmalar mevzuata uygun
şekilde düzenlenecektir.
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ÖZET ve DEĞERLENDİRME
Letonya belediyelerine ilişkin değerlendirmeler, esas itibariyle Letonya Yerel Yönetimler Birliği ile
gerçekleştirilen görüşmeye ve Riga Belediyesi hakkındaki Devlet Denetleme raporlarına
dayanmaktadır.
•
•
•
•
•

Görüşmemiz esnasında da belirtildiği üzere, Letonya Belediye bütçelerinin önemli bir kısmını
oluşturan Gelir Vergisi, Merkezi Vergi İdaresi tarafından tahsil edilmekte ve belirli aralıklarla
Belediyelere aktarılmaktadır.
Bu hizmet karşılığında, Merkezi Vergi İdaresi tarafından Belediyelerden herhangi bir komisyon
ve/veya hizmet bedeli alınmamaktadır.
Belediyeler, emlak vergisi, şans oyunları vergisi ve sunulan hizmetler karşılığında alınan belirli
harçların tahsilatından sorumludur.
Görüşmeler esnasında, bazı belediyelerin nüfusu kendi bölgelerine çekmek ve böylece toplam
emlak vergisi gelirini artırmak amacıyla, (ör. Riga’ya kıyasla) emlak vergisi oranlarını düşük
tutabilecekleri belirtilmiştir.
Görüşmeler esnasında, belediye vergi ve harç tahsilat oranlarının nispeten yüksek olduğu da
bildirilmiştir.
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7. ÇEKYA
Çekya, belediyeler (obec) ve bölgelerden (kraje) oluşan üniter bir devlettir. Belediye meclisi
(zastupitelstvo obce), belediyenin müzakere organıdır ve dört yıllık bir görev süresi için doğrudan
genel oyla seçilen üyelerden oluşur. Meclis, belediye komite üyelerini atar.
Belediye komitesi (rada obce), belediyenin yürütme organıdır ve belediye meclisi içinden ve meclis
tarafından dört yıllık bir görev süresi için seçilen üyelerden oluşur. Belediye başkanı ve başkan
yardımcıları da komite üyeleridir. Komite bünyesinde, mali komisyon, kültür komisyonu, azınlık
komisyonu gibi özel komisyonlar oluşturulabilir.
Belediye başkanı (küçük ölçekli belediyeler veya kasabalar için starosta adıyla ve büyük ölçekli
kasabalar veya şehirler için primator adıyla), dört yıllık bir görev süresi için belediye meclisi tarafından
meclis bünyesinden seçilir. Belediye komitesine ve idaresine başkanlık yapar ve belediyeyi temsil
eder. Belediye meclis üye sayısı on beşten az olan belediyelerde, yürütme yetkisi belediye
başkanındadır.
Komünist rejim altındaki uzun merkezi yönetişim döneminden sonra, 1990 yılında işlevsel bir yerel
yönetim sisteminin oluşturulması, 1989 sonrası gerçekleşen demokratik dönüşümün önemli bir
başarısı olarak kabul edilmektedir. Bu dönemden önce, Çekya’da gerçek bir yerel yönetim modeli
yoktu ve var olan cephe kurumları devlet ve parti kurumlarından bağımsız bir özerkliğe sahip değildi.
Yerel yönetimler, demokratik bir toplumun inşa edilmesinde büyük bir rol oynamıştır (ve oynamaya
da devam etmektedir).
Belediyelerin başlıca görevleri şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belediye bütçesi
Yerel kalkınma
Tarım ve ormancılık yönetimi
Zabıta hizmetleri
Su temini ve kanalizasyon hizmetleri
Evsel atıklar
İlköğretim hizmetleri
Konut hizmetleri
Sosyal hizmetler
Alan planlaması
Diğer belediye ve bölgelerle işbirliği
Toplu taşıma

Çekya’da, bir takım temel yetkilerle donatılmış 6258 belediye bulunmaktadır (Çekya İstatistik Kurumu
2017).
Güncel Çekya nüfusu yaklaşık 10.649.800’dür (Çekya İstatistik Kurumu 2019). Belediyelerin %78’inden
fazlasında nüfusun 1.000 kişinin altında olduğu Çekya’da, belediye yapısının parçalı ve asimetrik
olduğu söylenebilir.13
13

Belediyelerin %55’inde nüfus 500’ün altındadır ve belediyelerin yaklaşık %26’sında nüfus 200’ün altındadır (Çekya İstatistik Kurumu 2017).
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Çekya’da, belirli ademi merkeziyet unsurlarını içeren birleşik bir mali federalizm modeli
uygulanmaktadır. Çek modeli, düşük yönetim kademelerinin kendine yeterlilik düzeyinin oldukça
düşük olduğu merkezi bir model ile, bütçe sistemi dahilinde herhangi bir yeniden dağıtım süreci
olmadan düşük yönetim kademelerinin tam mali bağımsızlığını öngören ademi merkeziyetçi bir model
arasında bir orta yol olarak düşünülebilir.
Yerel yönetimler ağırlıklı olarak, vergi paylaşımı (gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV) ve merkezi
yönetimden gelen ödenek ve transferlerle finanse edilmektedir. Vergi paylaşımı, ödenek ve
transferlere dayalı finansman yapısı, Çek bölge ve belediyelerini merkezi yönetim gelirlerine daha da
bağımlı hale getirmektedir.
Vergi paylaşımı ayrıntılı bir formüle göre gerçekleşmektedir. Mükerrer gayrimenkul vergisi, kullanıcı
ücretleri ve (altyapı kaynaklı) emlak gelirleri ile belediyeler, bölgelere kıyasla öz kaynaklardan daha
çok gelir elde etmektedir. Ancak, belediyelerin emlak vergisi ve belirli kullanıcı ücretleri üzerindeki
otonomisi merkezi olarak belirlenmiş kısıtlamalarla sınırlanmaktadır.
Aşağıdaki tabloda, Çekya belediyelerinin başlıca gelir kalemleri özetlenmiştir.
Tablo 7 Çekya Belediye Gelirlerinin Dağılımı
Belediye gelirleri (milyon CZK cinsinden, 1 Euro yaklaşık 26 CZK tutarındadır)
Gelir
2015
2016
2017
Toplam vergi gelirleri
175 394
190 751
206 316
Paylaşılan gelir vergisi
38 924
44 781
47 846
Paylaşılan kurumlar vergisi
41 200
45 762
47 071
Paylaşılan KDV
68 761
72 523
82 545
Emlak vergisi
10 334
10 586
10 765
Diğer yerel vergi ve harçlar
16 175
17 099
18 089
Diğer cari gelirler
31 640
31 363
30 624
Sermaye gelirleri
5 477
7 878
6 350
Toplam öz gelirler
212 511
229 991
243 290
Transferler
75 171
52 039
54 345
Toplam
287 692
282 031
297 635
Kaynak: Çekya Maliye Bakanlığı, 2020

Görüşmemizde belirtildiği üzere, belediyelerin başlıca vergi gelirleri şunlardır:
•
•
•
•
•
•

Katma değer vergisi,
Kurumlar vergisi,
Gelir vergisi,
Emlak vergisi,
Şans oyunları vergisi,
Muhtelif harçlar: özellikle de yerel ve idari ücretler.
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Yerel Vergilerin Tahsilatı
Vergi tahsilatı, Çekya Mali İdaresi tarafından gerçekleştirilir ve ilgili pay, genellikle ayda iki kez olmak
üzere, belediye hesaplarına aktarılır. Emlak vergileri de Çekya Mali İdaresi tarafından tahsil edilir
ancak, tahsilatın tümü belediye bütçelerine aktarılır ve devlet herhangi bir pay almaz.
Belediyeler, elde edecekleri gelir miktarını, bağlayıcı nitelikli genel yönetmelikle belirlenen katsayıları
kullanarak değiştirebilir. Söz konusu katsayı, nüfus, belediye ve yerel katsayılara göre belirlenen bir
düzeltme katsayısıdır. Düzeltme katsayısı kanunla belirlenir ve belediye nüfusuna bağlıdır.
Belediyelerin, katsayıyı değiştirme imkanı mevcuttur. Katsayılar her bir alan için bir ila üç birim azaltılıp
bir birim artırılabilir. Çekya belediyelerinin yerel harçlar üzerinde tam takdir yetkisi söz konusuyken,
katsayıların belirlenmesi yoluyla emlak vergisi üzerindeki takdir yetkisi sınırlıdır.
Yerel ve idari harçların tahsilatı ise ilgili yasal mevzuat uyarınca belediyeler tarafından sağlanır.
Çekya belediyeleri tarafından uygulanabilen yerel ücretler yalnızca aşağıdakilerle sınırlıdır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Köpek ücreti;
Spa ve dinlenme amaçlı konaklama ücreti;
Halka açık alanların kullanım ücreti;
Giriş ücreti;
Konut kapasitesi ücreti;
Ortak kullanım alanları atık ücreti;
Belirli alanlara motorlu taşıtlarla giriş izni ücreti;
Arsa değeri artış ücreti

Belediyelerin, yerel harçların tahsilatına ilişkin ayrıntılarda değişiklik yapma, özellikle de ücret oranını,
ücret yükümlülüğünün oluşmasını ve sona ermesini, raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi
için son tarihleri, ücret vadesini, indirimleri ve olası muafiyetleri belirleme yetkisi mevcuttur.
Ücret zamanında veya doğru tutarda ödenmediği takdirde uygulanacak yaptırımlar da dâhil olmak
üzere tahsilat yöntemleri, Çekya anayasa mahkemesi tarafından ayrıntılarıyla açıklanmıştır.
Yönetmeliğe göre, belediyeler, Vergi Usul Kanununda öngörüldüğü şekliyle, ödeme araçları ve vadesi
dışında ücrete ilişkin diğer ödeme şekillerinde (ve ilgili vadede) değişiklik yapabilir.
Vergi mükellefinin yükümlülüğü, belediye tarafından belirlenen vade süresi içinde harç ve ücretlerin
ödenmesidir. Mükellef tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, belediye ödeme
emri çıkarır. Yaptırım tedbiri olarak belediye, zamanında ve doğru tutarda ödeme yapılmadığı
takdirde, ücreti üç katına kadar çıkarabilir.
Harç oranları, tahsilat ve vadeleri, ilgili raporlama yükümlülükleri ve indirimler veya muafiyetler ya da
harca tabi olan yerlerin tanımı belediyenin bağımsız yetkisi dahilinde belediye tarafından çıkarılan
bağlayıcı bir kararname ile belirlenir. Harç ödemesinde muafiyetin söz konusu olduğu belirli durumlar
ve ödemeden muaf olan kişiler kanunda tanımlanmıştır ve bazı durumlarda belediyelerin kararname
veya anlaşma yoluyla sabit ücret belirlenmesine izin verilmiştir. Vergi mükellefinin talebi üzerine,
zorluğun ortadan kaldırılması amacıyla belediye, harç ve eklentilerin tamamı veya bir kısmı için
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muafiyet uygulayabilir. Ancak, bu muafiyetin belediyenin bağımsız yetkisi dahilinde mi sağlandığı
yoksa harç idaresi için devredilen yetkiler kapsamında mı verildiği net değildir.
Halka açık alanların kullanım ücreti konusunda, ücrete tabi olan yerler belediye tarafından belirlenir.
Ortak kullanım alanları atık ücreti için belediye, ayrılmamış belediye atıklarının toplanması ve
nakliyatından doğan maliyetlerin kişi başına paylaştırılmasını sağlamalıdır. Ortak kullanım alanları
yerel atık ücreti yerine, belediye, bağlayıcı nitelikli genel bir yönetmelik çıkarmak suretiyle, yetki alanı
içinde oluşan atıklar için belediye atık ücreti uygulayabilir.
Küçük ölçekli belediyeler için, yerel harçların tahsilatında genellikle karşılaşılan asıl sorun “ödeme
yapmayan” kişilerdir. Ancak, mevcut analiz kapsamında incelenen14 küçük ölçekli belediyelerde,
vadesi geçmiş borçların tahsilatında nispeten yüksek bir başarı oranı kaydedilmiştir (sunulan verilere
göre, belediyelerin dörtte üçünde, vadesi geçmiş borçların %80’inden fazlası tahsil edilmektedir).
Uygulamada, tahsilatın sağlanmasında yazılı (belediyelerin %75’i) veya sözlü (belediyelerin %50’si)
celp veya hatırlatmaların yanı sıra, belediyelerin beşte birinde icra ve bilhassa da maaşa uygulanan
icra yöntemi kullanılmaktadır.
Uygulamada bir takım standart dışı çözümlere başvurulabilmektedir. Örneğin, ödenmesi gereken
tutara karşılık belediye için belirli görev ve hizmetler yerine getirilebilir veya belediye ve sosyal
güvenlik idaresi arasındaki işbirliğiyle, vadesi geçmiş borçlar ödeninceye kadar vatandaşın alacağı
sosyal yardımlara belediye tarafından el konabilir. Ancak bu uygulamalar, en azından Çekya’daki
mevcut yasal sistem açısından tartışmaya açık ve sorunlu uygulamalardır.

14

Local fees - options and reality / Date: June 26, 2008, source: OF 2/2008, section: Economics (Yerel harçlar –
seçenekler ve gerçek durum / Tarih: 26 Haziran 2008, kaynak: OF 2/2008, bölüm: İktisat)
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ÖZET ve DEĞERLENDİRME
Çekya belediyelerine ilişkin değerlendirmeler, esas itibariyle Prag Belediyesi yetkilileriyle
gerçekleştirilen görüşmeye dayanmaktadır.
•

Yerel vergi tahsilatı, Çekya Mali İdaresi tarafından gerçekleştirilir ve sonrasında ilgili pay,
genellikle ayda iki kez olmak üzere, belediye hesaplarına aktarılır.

•

Yerel yönetim finansmanı ağırlıklı olarak vergi paylaşımına dayanmaktadır; (paylaşılan vergiler
hariç) öz vergi gelirleri, belediye mali kaynaklarının yalnızca küçük bir bölümünü temsil
etmektedir. Bu oran, OECD ülkeleri arasında en düşük oranlardan biridir. Vergi paylaşım
sistemi, 1993 yılında oluşturulmuş ve iki kez değişikliğe uğramıştır. 1996 yılına dek, belediyeler
gelir vergisinden (GV) belirli bir pay almaktaydı. Ücret karşılığı elde edilen bağımlı gelirlerden
alınan GV gelirleri, iş yerinin konumu baz alınarak belediyeler arasında paylaştırılmaktaydı;
serbest meslek kazancından alınan GV gelirleri ise ikametgah kriterine göre dağıtılmaktaydı.

•

Sistemde ilk düzenleme 1996 yılında gerçekleştirilmiştir: bağımlı gelirlerden alınan GV’nin
%30’u ve kurumlar vergisinin (KV) %20’si belediyelere aktarılmıştır. KV gelirlerinde yaşanan
düşüş neticesinde, 2000 yılında başka bir değişiklik daha yapılmış ve katma değer vergisi (KDV)
de gelir paylaşımına tahsis edilmiştir. Günümüzde, söz konusu üç vergiden elde edilen
gelirlerin %20,8’i ila %23,6’sı belediyelere aktarılmaktadır. Gelirler belediyeler arasında, nüfus,
yüzölçümü, öğrenci sayısı ve büyüklük kriterlerine göre dağıtılmaktadır. Vergi paylaşımından
elde edilen gelirler, toplam belediye gelirlerinin %50’sinden fazlasını temsil etmektedir.

•

Asıl sorun, öz gelirlerin yapısıdır. Belediye gelirlerinin büyük bir kısmı hala vergi paylaşım
sistemiyle merkezi yönetim kademesinden gelmektedir. Devlet vergilerinin yaklaşık %22’sinin
yerel ve bölgesel yönetimlere aktarıldığı “vergi paylaşım” sistemi, yerel ve bölgesel
yönetimlere kendi görev alanları dahilinde söz konusu kaynakların nasıl kullanılacağı
konusunda önemli bir özgürlük alanı tanımaktadır. Belediyelerin, yerel harçlar üzerinde tam
takdir yetkisi mevcutken, emlak vergisi üzerindeki takdir yetkisi kısıtlıdır ve bu kısıtlı takdir
yetkisi de büyük ölçüde kullanılmamaktadır.

•

Bu durum, belediyelerin öz gelir oranlarını belirleme konusunda oldukça kısıtlı bir yetkiye sahip
oldukları anlamına gelmektedir. Denkleştirme, nüfusa bağlıdır ve diğer gerekli hususlar göz
önünde bulundurulmamaktadır. Belediye temsilcileri, devredilen yetkilerin icrası için yapılan
transferlerin, söz konusu yetkilerin boyutu ve niteliği ile orantılı olmadığını savunmaktadır.
Bazı belediyelerin, kendi vergi paylarından yararlanarak, söz konusu görevlerin icrasını
sübvanse etmek zorunda kaldıkları ve bu durumun da gerçekleştirilecek icraatın boyutu ve
niteliğine ilişkin belediyelerin kendi kararları uyarınca yetkilerini uygun biçimde kullanmasına
engel olduğu bildirilmektedir. Mevzuat uyarınca, yerel ve bölgesel yönetimler kendi
sorumlulukları dahilinde borçlanma özgürlüğüne sahiptir.

•

Halihazırda, sekiz yerel harç bulunmaktadır. Kanunda belirtilen üst sınırlara uymak koşuluyla,
belediyelerin harç matrahı ve oranı konusunda takdir yetkisi vardır. Yerel harçlar belediyeler
tarafından tahsil edilmektedir. Yerel harçların yanı sıra, belediyeler tarafından tahsil edilen
diğer harçlar, çevre kirliliği veya çevresel zarar unsurlarına ilişkin alınan harçlar ve idari
harçlardır. Yerel harçların tahsilatında karşılaşılan önemli bir sorun yoktur.
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8. SLOVENYA
Slovenya, belediyelerden (občin) oluşan üniter bir devlettir. Belediye meclisi (obcinski svet),
belediyenin müzakere organıdır ve dört yıllık bir görev süresi için doğrudan genel oyla seçilen
üyelerden oluşur. Belediye başkan yardımcıları, belediye başkanının önerisi üzerine meclis tarafından
meclis üyeleri arasından atanır. Yerel arazi ve imar planlarının hazırlanması, belediye bütçesinin
kabulü ve belediye mallarının alım-satım işlemleri gibi konularda belediyenin ana kararları belediye
meclisi tarafından alınır. Belediye başkanı (zupan), belediyenin yürütme organı konumundadır ve dört
yıllık bir görev süresi için doğrudan genel oyla geçilir. Başkan, belediyeyi temsil eder ve yerel
yönetimin başıdır.
Yerel Özyönetim Kanunu’nun 2. bölümünün 13. ve 21. maddeleri uyarınca, belediyelere devredilen
sorumluluklar şunlardır:
• İtfaiye hizmetleri;
• Eğitim hizmetleri (okul öncesi ve ilköğretim);
• Temel sağlık hizmetleri;
• Çocuk bakım tesisleri;
• Aile ve gençlik yardım hizmetleri:
• Huzurevleri;
• Sosyal yardım hizmetleri;
• Konut hizmetleri;
• Kentsel planlama;
• Alan planlaması;
• Su ve kanalizasyon hizmetleri;
• Evsel atıklar;
• Mezarlıklar;
• Çevre koruma;
• Kültürel hizmetler (kütüphaneler);
• Spor ve eğlence;
• Tarımın teşvik edilmesi;
• Belediyenin ekonomik kalkınması;
• Turizmin teşvik edilmesi.
Slovenya Anayasası’nın 142. maddesinde, belediyelerin öz gelirler üzerinden finanse edilmesi
öngörülmekte ve yalnızca yetersiz ekonomik kalkınma sebebiyle kendi icraatlarını finanse edemeyen
belediyelerin, yasal olarak belirlenmiş ilke ve kriterler uyarınca merkezi yönetimden ek finansman
alabileceği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, oto-finansman ilkesi, belediye finansmanının temel
ilkesini oluşturur.
Nitekim, paylaşılan gelir vergisi belediyeler için en önemli gelir kaynağıdır. İdari ve yasal hükümler
uyarınca, uygun tutarda gelir vergisi, merkezi yönetim bütçesinden belediyelere haftalık olarak
aktarılmaktadır.
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Slovenya yerel yönetim gelirleri
Slovenya belediyelerinin gelir kaynakları şunlardır:
•
•
•

•
•

Vergi gelirleri: %54 oranında gelir vergisi payı ve yerel vergiler (emlak vergisi, yerel mal ve
hizmet vergisi gibi)
Vergi-dışı gelirler: girişimcilik gelirleri (belediye şirketlerinden elde edilen gelirler), emlak
gelirleri (belediye mallarından elde edilen kira gelirleri), harçlar ve ücretler, para cezaları ve
cezalar (yasa ihlalleri için kesilen cezalar), mal ve hizmet satışları.
Çevre koruma ücretleri: çevrenin atık su ile kirletilmesi ve katı atık sahalarında atıkların
bertaraf edilmesine ilişkin çevre koruma kanunu esasında öngörülen ücretlerdir. Katı atık
sahaları, belediyeler tarafından zorunlu çevre koruma hizmetinin sağlanmasına yönelik
altyapılardır. Çevre üzerinde, çevre vergisinin uygulanmasını gerektiren bir yük söz konusudur.
Belediye kararnamesinde tanımlanan şekliyle özel kullanım kapsamına giren, amaçlanan
kullanımdan farklı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sergi ve etkinliklerin tanıtılması ve organize
edilmesi ve park yapılması karşılığında alınan belediye harçları.
Çoğunlukla merkezi yönetim bütçesi ve Avrupa Birliği olmak üzere diğer yönetim birimlerinden
gelen transferler.

Gelir vergisi payı, Slovenya belediyeleri için ana gelir kaynağıdır. Belediye maliyesinde, bütçe yılından
önceki yılda tahsil edilen gelir vergisi, enflasyon oranına göre ayarlanarak kullanılır. Yerel düzeyde
tahsil edilen gelir vergisinin %54’ünden elde edilen fonlar iki havuza ayrılmıştır. Toplam tutarın %70’ini
içeren ilk havuz, mükelleflerin kütük bilgisine göre belediyelere yönlendirilir. Geri kalan %30’luk payı
içeren ikinci havuz ise denkleştirme mekanizması ile daha yoksul belediyelere aktarılmaktadır. Bu
nedenle, denkleştirme fonları, diğer yönetim birimlerinden gelen transferin arasında yer almaz.
Aşağıdaki tabloda, Slovenya Belediyelerinin 2016 yılına ait gelir dağılımı yer almaktadır.
Tablo 8 Slovenya Belediye Gelirlerinin Dağılımı, 2016 yılı
Vergi Gelirleri

%71,4

Vergi-dışı Gelirler

%16,8

Sermaye Gelirleri

%2,6

Ödenekler

%0,1

Diğer Yönetim Birimlerinden Transferler

%8,9

Diğer Gelirler

%0,1

Toplam

%100

Kaynak: Slovenya Maliye Bakanlığı
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Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, toplam gelirlerin %71,4’ünü vergi gelirleri oluşturmakta olup,
bu yüzde içinde münferit vergilerin payları şu şekildedir:
• Gelir Vergisi: %55,2
• Emlak Vergisi: %13,5
• Yurtiçi Mal ve Hizmet Vergisi: %2,6
• Diğer Vergiler: %0,2
Slovenya’da Vergi Tahsilatı ve Denkleştirme Mekanizması
Slovenya’da belediye bütçelerinin bir parçası olan tüm vergiler Merkezi Vergi İdaresi tarafından tahsil
edilmekte ve belirli aralıklarla Belediyelere aktarılmaktadır. Bu hizmet karşılığında, Merkezi Vergi
İdaresi tarafından Belediyelerden herhangi bir komisyon ve/veya hizmet bedeli alınmamaktadır.
Belediyeler yalnızca belirli hizmetler karşılığında alınan harçları tahsil etmektedir. Slovenya’da yerel
vergi tahsilat sürecinin iç yüzünü anlayabilmek için, Slovenya Maliye Bakanlığı temsilcileri ile görüşme
gerçekleştirilmiştir.
Slovenya’da uygulanmakta olan denkleştirme mekanizması kapsamında, Slovenya belediyelerinin en
büyük gelir kaynağını oluşturan gelir vergisi paylarının belediyenin başlıca görevlerinin finanse
edilmesinde kullanılacak ana kaynak olduğu varsayılmakta ve gelir vergisi payları, münferit
belediyelere yapılacak olan denkleştirme transferlerinin finansmanında kullanılmaktadır.
Denkleştirme amacıyla, Slovenya’da uygun harcama ve uygun gelirlerden oluşan özel bir sistem
kullanılmaktadır. Uygun harcamalar, belediyelerin normatif (gerçek değil, tahmini) harcama
ihtiyaçlarını oluşturur. Uygun harcama ve gelir formülleri Belediye Finansmanı Kanununda
belirlenmiştir ve her bütçe yılı için Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanmaktadır.
ÖZET ve DEĞERLENDİRME
Slovenya belediyelerine ilişkin değerlendirmeler, esas itibariyle Maliye Bakanlığı yetkilileriyle
gerçekleştirilen görüşmeye dayanmaktadır.
•
•

•

•

Slovenya belediyeleri için gelir vergisi payı ana gelir kaynağını oluşturmaktadır. Belediye
maliyesinde, bütçe yılından önceki yılda tahsil edilen gelir vergisi, enflasyon oranına göre
ayarlanarak kullanılır. Gelir vergisi aynı zamanda denkleştirme amacıyla da kullanılmaktadır.
Belediyeler yalnızca belirli hizmetler karşılığında alınan harçları tahsil eder. Slovenya’da
belediye bütçelerinin bir parçası olan tüm vergiler Merkezi Vergi İdaresi tarafından tahsil
edilmektedir.
Slovenya’da yerel yönetimlerin işleyişi ve mali mekanizmaların yeterliliği konusunda yoğun
tartışmalar yaşanmaktadır. Bu tartışmalara güzel bir örnek, denkleştirme sistemine ilişkin
inceleme ve reformlardır. Slovenya’da birçok önemli akademik uzman, yerel yönetim maliyesi
üzerinde çalışmaktadır. Görünüşe göre, Slovenya belediyelerinin sürdürülebilirliği, kısmen de
olsa ademi merkeziyet düzeyinin temkinli bir şekilde ilerlemesine bağlıdır.
Denetleme Kurulu (nadzorni odbor), Slovenya’da mevcut iyi uygulamalara bir örnektir.
Belediye düzeyinde faaliyet gösteren bu kurum, diğer gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarla aynı
doğrultuda çalışır. Denetleme Kurulu’nun görevleri arasında şunlar yer alır: belediye
icraatlarının apolitik biçimde denetlenmesi, belediye mallarının satışının yönetilmesi, bütçe
harcamalarının belli bir amaca hizmet edip etmediğinin ve verimliliğin kontrol edilmesi,
belediye bünyesindeki tüm bütçe kullanıcılarının mali işlemlerinin teftiş edilmesi.
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9. İSVEÇ
İsveç, belediyeler (kommuner) ve bölgelerden (regioner) oluşan üniter bir devlettir. Belediye meclisi
(kommunfullmaktige), dört yıllık bir görev süresi için doğrudan genel oyla geçilen üyelerden oluşur.
Bu meclis, belediyenin karar-alma organıdır ancak belediye yürütme komitesine ve ihtisas
komitelerine de önemli karar alma yetkileri devredilebilir. Ayrıca meclis, vergi konulmasından ve
belediye bütçesinin kabulünden sorumludur.
Belediye yürütme komitesi (kommunstyrelsen), her bir partinin mecliste elde ettiği sandalye sayısına
göre belediye meclisi tarafından dört yıllık bir görev süresi için atanan üyelerden oluşur. Belediye
yürütme komitesi, belediye idaresini yönetir ve koordine eder, ihtisas komitelerinin faaliyetlerini
denetler, belediye bütçesini hazırlar ve belediye meclisi kararlarını hazırlar ve uygular. Yürütme
komitesinin başkanı, belediyenin en önemli siyasi temsilcidir. Bu makam, diğer ülkelerdeki “belediye
başkanı” unvanına karşılık gelebilir. Ancak bazı İsveç belediyelerinde, yürütme komitesi başkanı
belediyeyi temsile yetkili en yüksek mercidir ve seçimle gelen meclis üyelerinin hiyerarşik olarak
üzerindedir.
İhtisas komiteleri (namnder), belediye meclisi tarafından dört yıllık bir görev süresi için atanan
üyelerden oluşur. Söz konusu komitelerin görevi, belediye meclisi tarafından alınan kararların
hazırlanması ve uygulanmasında belediye yürütme komitesine destek olmaktır.
Belediyelerin başlıca zorunlu hizmet alanları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sosyal hizmetler
Çocuk bakım ve okul öncesi eğitim hizmetleri
İlk ve orta öğretim hizmetleri
Yaşlı bakım hizmetleri
Fiziksel ve zihinsel engelli bireylere yönelik destek hizmetleri
Temel sağlık hizmetleri
Çevre koruma
Alan planlama
Atık toplama ve atık imhası
Kurtarma ve acil durum hizmetleri
Su temini ve kanalizasyon hizmetleri
Yol bakım hizmetleri

Bazı İhtiyari görevler
•
•
•
•
•

Kültürel hizmetler
Konut hizmetleri
Enerji
İstihdam
Endüstriyel ve ticari hizmetler

Vergilere ilişkin olarak, Anayasa’da belediyeler ve bölgelerin ne tür vergiler koyabileceği
belirtilmemiştir. Bu husus ulusal mevzuatla düzenlenmiştir. Söz konusu mevzuata göre, İsveç yerel
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yönetimleri, vatandaşların kişisel emek gelirlerini vergilendirebilmektedir. Bu yalnızca maaş gelirini
değil, aynı zamanda emeklilik maaşlarını, sağlık ve işsizlik sigorta ödemelerini de kapsar. Bu vergi, hem
belediyeler hem bölgeler için ana gelir kaynağını oluşturur ve vergi gelirlerinin yaklaşık %95’ine
tekabül eder.
İsveç yerel yönetim gelirleri
İsveç’te başlıca yerel yönetim gelir kaynakları şunlardır:
•

Yerel vergiler. Yerel vergiler gelir vergisi ve emlak vergisinden oluşmaktadır. Kurumlar vergisi
ise doğrudan merkezi yönetime aittir.
Gelir vergisi oranı, belediye ve bölge düzeyinde her bir yerel yönetim tarafından belirlenir.
Bununla birlikte, yerel vergilerin çok yüksek olduğu kanaatine varılırsa, merkezi yönetim
müdahalesi gerçekleşebilir: 1990’lı yılların başında, gelir vergisi oranı dondurulmuştur (yerel
yönetimlerin vergi oranını artırması engellenmiştir). Diğer yıllarda, yerel vergi oranını
yükseltmeyen yerel yönetimlere ek ödenekler verilmiştir. Buna karşın, ortalama yerel vergi
oranı 1970 yılında %20 oranından günümüzde neredeyse %32’ye yükselmiştir (belediye ve
bölgesel vergi oranlarının toplamı).
Emlak vergisinin oranı parlamento tarafından belirlenir ve konutlar için uygulanan 800 Euro
civarında nispeten düşük bir tavan vardır.
Ayrıca, belediyeler belirli yıllarda emlak vergisinin tamamını veya bir kısmını tahsil etmemeyi
tercih edebilir. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi gelirinin üçte biri bölgesel
yönetimlere aktarılmaktadır.

•

•

•
•
•
•

Merkezi yönetimden sağlanan ödenekler. Başlangıçta belirli sektörler ve amaçlara tahsis
edilen ödenekler, 1993 yılında birleştirilerek tek bir devlet ödeneği oluşturulmuştur. Söz
konusu ödenek, farklılaşan vergi matrahları ve yerel hizmetlerin farklılaşan maliyetleri göz
önünde bulundurularak münferit yerel yönetimlere tahsis edilmiştir. Bu ödenekler birkaç kez
yeniden düzenlenmiştir.
İlaç yardımı katkı payı ödemeleri, reçeteli ilaçların maliyetini karşılamak için doğrudan
bölgelere aktarılan özel bir ödenektir. İsveç vatandaşları tarafından ödenen fiyatlar piyasa
fiyatlarının çok altındadır. Aradaki fark, merkezi yönetim bütçesi tarafından toplanır, ödenek
olarak il bütçelerine aktarılır ve bölge vatandaşlarına dağıtılır.
Harç ve ücretler. Yerel yönetimler, sağladıkları belirli hizmetler karşılığında harç ve ücret talep
edebilirler. Ancak, maliyet-fiyat ilkesi gereği, alınan harçlar, hizmetin maliyetinden daha
yüksek olamaz.
Finansal gelirler (ticari banka faizlerinden elde edilen gelirler).
Belediyeye ait şirket hisselerin satışından elde edilen olağandışı gelirler.
Bir belediye tarafından başka bir belediyeye sunulan hizmetlerden elde edilen gelirler.
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Aşağıdaki tabloda, İsveç Belediyelerinin 2016 yılına ait gelir dağılımı yer almaktadır.
Tablo 9 İsveç Belediye Gelirlerinin Dağılımı, 2016 yılı
Vergi Gelirleri

%65,2

Genel Devlet Ödenekleri

%13,4

Özel Tanımlı Devlet Sübvansiyonları

%8,7

Harçlar

%5,2

İşletme ve Taşınmazların Satışı

%0,8

Kira ve Kiralamalar

%2,9

Diğer Gelirler

%3,7

Kaynak: SKL (Sveriges Kommuner och Landsting – İsveç Belediyeleri ve İl Meclisleri) 2018
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, (%90’nından fazlasını gelir vergisinin oluşturduğu) vergi
gelirleri, İsveç belediye gelirlerinin içinde en yüksek paya sahiptir. Gelir vergisi oranı, belediyeden
belediyeye kısmen farklılık gösterse de, ortalama oran yaklaşık %32’dir. Bu verginin neredeyse %20’si
Belediyeler tarafından alınırken, geri kalan %12’lik kısım bölgesel yönetimlere aktarılmaktadır.
Merkezi yönetim bütçesinden sağlanan ödenek ve sübvansiyonlar, toplam gelirlerin %22’sini
oluşturur. Kira ve kiralama gelirleri, İsveç konut stokunun büyük bir kısmını oluşturan ortak konutların
kiralanmasından elde edilen gelirlerdir (kira seviyelerini piyasa değerinin altında tutan katı kira kontrol
mekanizmaları mevcuttur).
Emlak vergilerinin toplam yerel vergilere oranını gösteren aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere,
birçok Avrupa belediyesi için önemli bir gelir kalemi oluşturan emlak vergisi, İsveç belediye
bütçelerinde önemli bir yere sahip değildir.

97

Şekil 9 Çeşitli ülkelerde toplam vergi gelirleri içinde emlak vergisinin payı, % cinsinden

Kaynak: BM Avrupa’da Emlak Vergileri. (Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı / 2013)

Yerel yönetimler, sağladıkları belirli hizmetler karşılığında da harç ve ücret talep edebilirler. Ücret
alınan hizmetler arasında, çocuk bakım hizmetleri, yaşlı bakım hizmetleri ve sağlık ve tıbbi bakım
hizmetleri yer almaktadır. Ücretler çoğunlukla yerel yönetim meclisi tarafından belirlenir. Maliyetfiyat ilkesi uyarınca, yerel yönetimlerin sağladıkları hizmetlerin maliyetinden daha yüksek ücret talep
etmesine izin verilmez. Yerel yönetimlerin tüm icraatları için bu genel kural geçerlidir.
Vergi ve ücretlerin yanı sıra yerel yönetimlerin başka bir takım gelir kaynakları da mevcuttur. Finansal
gelirler (ağırlıklı olarak faiz geliri) ve yerel yönetime ait şirket hisselerin satışı gibi “olağandışı gelirler”,
diğer gelir kaynaklarına örnek olarak gösterilebilir. Bunun yanı sıra, bazı durumlarda yerel yönetimler
arasında hizmet alışverişi de yapılmaktadır.
İsveç’te Vergi Tahsilatı
İsveç belediye bütçelerinin bir parçası olan tüm vergiler Merkezi Vergi İdaresi tarafından tahsil
edilmekte ve belirli aralıklarla Belediyelere aktarılmaktadır. Görüşmelerimiz esnasında da belirtildiği
üzere, bu hizmet karşılığında Merkezi Vergi İdaresi tarafından Belediyelerden herhangi bir komisyon
ve/veya hizmet bedeli alınmamaktadır.

Belediyeler yalnızca sağladıkları belirli hizmetler karşılığında harç ve ücret talep edebilirler ve bu
harçların tahsilatında karşılaşılan önemli bir sorun yoktur.
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Bununla birlikte, ödemelerin gecikmesi veya ödeme yapılmaması durumunda, icra prosedürleri
(hatırlatmalar, tebligatlar vb.) uygulanır ve alacaklar, tahsilat hizmeti sağlayan özel şirketlere
aktarılabilir.
İsveç denkleştirme sisteminin incelenmesi
İsveç belediye yönetimlerinin faaliyetleri, uzun yıllardır vergi gelirlerine dayanmaktadır. Vergi matrahı
dağılımının eşit olmaması sebebiyle, tüm İsveç vatandaşlarının eşit hizmetlere erişiminin sağlanması
adına daha yoksul belediyelere ek destek verilmesi kabul gören bir uygulamadır. Bu nedenle, 20.
yüzyılın büyük bir bölümünde yoksul yerel yönetimlere kaynak transferleri yapılmıştır.
Bununla birlikte, gerçek bir denkleştirme sistemi ancak 1966 yılında getirilmiş ve defalarca yeniden
düzenlenmiştir. 1996 reformlarından sonra sistem, yerel vergi matrahı ve farklı hizmetlerin
sunumunda ortaya çıkan farklı yerel maliyetler hesaba katılarak son derece girift bir hal almıştır.
Gelir denkleştirme ödeneğinin amacı, belirli bir belediye veya ilde ayarlanmış vergi kapasitesi, ulusal
ortalamaya kıyasla düşükse, yerel yönetimlerin makul düzeyde hizmet sunabilmek için gerekli
kaynaklara erişiminin sağlanmasıdır. Elbette, yerel yönetimlerin, gelir vergisi için düşük bir oran
belirlemek suretiyle gelir denkleştirme ödeneğinden faydalanması söz konusu değildir: denkleştirme
ödeneğinin hesaplanmasında, ulusal ortalama gelir vergisi oranları kullanılır.
Yukarıda da açıklandığı üzere, gelir vergisi, İsveç yerel yönetimleri için ana gelir kaynağını
oluşturmaktadır. Bu nedenle, belediyeler arasında vergi kapasitesi (belediye nüfusu içinde kişi başına
elde edilen ortalama gelir) açısından gözlemlenen farklılıklar, belediye gelirlerini önemli ölçüde
etkilemektedir. Gelir vergisi kapasitesinde gözlemlenen farklılıklar iki unsurdan kaynaklanmaktadır:
ortalama maaşlardaki farklılıklar (başkentte en yüksektir) ve istihdam düzeyindeki farklılıklar (nüfusun
işsizlik düzeyi ve demografik yapısından kaynaklanan farklılıklar. Örneğin, bir belediyedeki yaşlı nüfus
oranı daha yüksek olabilir).
Ayarlanmış vergi kapasitesi, ulusal ortalama vergi kapasitesinin %115’inden düşük olan belediyelere
gelir denkleştirme ödeneği sağlanırken, kişi başına düşen ayarlanmış vergi matrahı, ulusal ortalamanın
%115’inden yüksek olan belediyeler gelir denkleştirme ücreti ödemektedir. Bölgeler için uygulanan
eşik değer ise %110’dur.
Bunun yanı sıra, maliyet denkleştirme ödeneği, hizmet sunum maliyetlerindeki farklıklara uygulanır.
Belediye ve bölge yönetimlerinin bu maliyetleri etkileme imkanı söz konusu değildir. Denkleştirme
için yalnızca zorunlu hizmetler dikkate alınır. Hem belediye hem bölge yönetimleri için, standart
maliyet metodolojisi uygulanır. Belirli hizmetler için standart maliyetler hesaplanır ve ilgili
hesaplamalar hizmet modeli (veya alt-model) olarak adlandırılır. Bu modelleri kullanarak, maliyet
denkleştirme ödeneği farklı sektörlerdeki farklı maliyet farklılıklarını karşılayabilir (örneğin, eğitim
sektöründeki maliyet farklılıklarının altında yatan faktörler sağlık sektöründekilerden farklıdır).
Ancak bu durum, daha karmaşık formüllerin ortaya çıkmasına neden olur. Belediyeler için dokuz
hizmet modeli kullanılırken, bölgeler için üç farklı hizmet modeli kullanılır. Her iki yönetim kademesi
için de kullanılan ortak bir hizmet modeli vardır (toplu taşıma modeli). Her bir hizmet modelinin
oluşturulmasında, farklı nesnel faktörler hesaba katılır. Bu faktörler, nüfusun yaş dağılımı, etnik köken,
sosyo-ekonomik koşullar ve coğrafya olmak üzere 4 grupta ele alınmıştır.

99

ÖZET ve DEĞERLENDİRME
İsveç belediyelerine ilişkin değerlendirmeler, esas itibariyle Stockholm, Vallentuna Belediyesi
yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmeye dayanmaktadır.
•
•

•
•
•

•

•

İsveç, oldukça karmaşık, son derece profesyonel ve adil bir denkleştirme sistemi geliştirmiş
ancak zamanla daha basit (yine de çok da basit olmayan) bir yaklaşıma doğru yönelmiştir.
İsveç, yerel yönetimlere eğitim ve sağlık gibi önemli sosyal alanlarda geniş çaplı bir özerklik
tanımaktadır. Belediye ve bölge yönetimleri, eğitim ve sağlık hizmetlerinin nasıl düzenlenip
finanse edileceğine karar verebilir. Bununla birlikte, söz konusu sektörler farklı norm ve
prosedürler yoluyla son derece yakından regüle edilmektedir ve yerel yönetim maliyesine
yönelik bir denetim sistemi uygulanmaktadır.
Belediye vergileri, Merkezi Vergi İdaresi tarafından tahsil edilmekte ve belirli aralıklarla
Belediyelere aktarılmaktadır. Belediyeler, yalnızca sağladıkları belirli hizmetler karşılığında
harç ve ücret tahsil etmektedir.
İsveç belediyelerinin sürdürülebilirliği, kısmen devamlı ve istikrarlı gelir kaynakları bulunması
ve kısmen de sosyal hizmet sunumundaki özerklik ile sağlanmaktadır.
İsveç sistemi oldukça karmaşık olmasına ve uzun bir geleneğe dayanmasına rağmen, sistemin
temelini oluşturan beş bileşenin altında yatan mantık (gelir denkleştirme ödeneği, maliyet
denkleştirme ödeneği, yapısal ödenekler, geçici ödenekler ve regülasyon ödenekleri), iyi bir
altyapı oluşturabilir veya faydalı bir kılavuz işlevi görebilir.
İsveç belediyeleri, birçok alanda kendi yönetmeliklerini düzenleme ve vergi oranlarını
belirleme konularında geniş çaplı özerkliğe sahiptir. Ancak, yerel düzeyde yönetim zafiyeti
tespit edilmesi durumunda, İsveç merkezi yönetiminin meseleye hızla ve kati surette
müdahale ettiği unutulmamalıdır. Bu durum, ademi merkezileşme sürecindeki her aşamada,
merkezi denetleme ve kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi ve etkili tedbirler alabilmek
için mevcut politika araçlarının geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.
İsveç ademi merkezileşme sürecinde ilerledikçe, yerel yönetimler, yerel yönetimler tarafından
sunulan hizmetler ve kamu sektörünün farklı alanlarının işleyişi hakkında daha da fazla veri
toplamaya başlamıştır. Zaman içinde, birbiriyle bağlantılı muhtelif veri tabanları geliştirilmiştir.
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10.DANİMARKA
Danimarka, belediye (kommuner) ve bölgelerden (regioner) oluşan üniter bir devlettir. Ocak 2007
tarihinde yürürlüğe giren yeni belediye yapısı ile birlikte, belediyelerin hacmi genişletilerek belediye
sayıları azaltılmıştır. Bu model, belediyelerin en az 20.000 kişilik bir nüfusa sahip olmasını
gerektirmektedir. Ancak, daha büyük ölçekli bir belediye ile yasal olarak bağlayıcı bir işbirliği
kurulduğu takdirde nüfusu 20.000’in altında olan belediyeler de kabul edilmektedir.
Belediye meclisi, dört yıllık bir görev süresi için doğrudan genel oyla ve nispi temsil sistemiyle seçilen
üyelerden oluşur. Meclis, belediye bütçesinden, yerel kurumların idaresinden ve yerel politikaların
benimsenmesinden sorumludur.
Belediye meclisi tarafından dört yıllık bir görev süresi için seçilen belediye başkanı, belediye idaresine
ve belediye meclisine başkanlık yapar.
Belediyelerin başlıca sorumluluk alanları şunlardır:
•

İlk ve alt orta öğretim hizmetleri,

•

Yaşlı bakım hizmetleri,

•

Çocuk bakım hizmetleri,

•

Sosyal hizmetler,

•

Temel sağlık hizmetleri,

•

Atık yönetimi, çevre koruma

•

Yerel yollar da dâhil, yerel altyapı hizmetleri

•

Kütüphaneler dâhil kültürel hizmetler.

Danimarka Belediye Gelirleri & Yerel Vergilendirme
Belediyelerin ana gelir kaynakları şunlardır:
•
Vergiler
•

Kullanıcı harçları ve ücretleri

•

Merkezi Yönetim ödenekleri (denkleştirme dahil).

Esas itibariyle iki tür vergi geliri mevcuttur:
1. Oranları yerel yönetimler tarafından belirlenen belediye (öz) vergileri. Bunlar, gelir vergisi,
arazi vergisi ve kilise vergisidir. Danimarka belediyeleri, ağırlıklı olarak yerel gelir vergisi
gelirleri üzerinden faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra belediyeler, umumi ve özel nitelikli
ticari mülklerden de vergi almaktadır (%1 oranına kadar).
2. Oranları merkezi yönetim tarafından belirlenen paylaşımlı vergiler. Bunlar emlak değeri vergisi
(%1’lik bir oranla) ve kurumlar vergisidir (%28’lik bir oranla). Emlak değeri vergisi tamamıyla
belediye bütçesine aktarılırken, kurumlar vergisi belediyeler (%17) ve merkezi yönetim (%83)
arasında paylaşılır.
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Aşağıdaki tabloda, Danimarka Belediyelerinin 2017 yılına ait gelir dağılımı yer almaktadır.
Tablo 10 Danimarka başlıca belediye gelir kalemlerinin dağılımı, 2017 yılı

Kaynak: Danmarks Statistik (2017), Table 292 (Danimarka İstatistik [2017], Tablo 292)

Yukarıda da belirtildiği üzere, belediyelerin yerel vergi oranlarını belirleme yetkisi vardır. Seçili
belediye vergi oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 11 Danimarka’da Yerel Vergi Oranları

Kaynak: Danmarks Statistik (2017) for municipal income and church taxes, (Danimarka İstatistik [2017] – belediye gelirleri
ve kilise vergileri için) Økonomi- og Indenrigsministeriet (2014) for land tax (arazi vergisi için)

Belediye gelir vergisinin tahsilatı, Merkezi Gümrük ve Vergi İdaresi tarafından stopaj vergisi veya
beyanname yoluyla sağlanır. Sonrasında ilgili pay, belediye hesaplarına aktarılır.
Emlak vergisi, gayrimenkul sahiplerinin gayrimenkulün değeri üzerinden devlete ödemekle yükümlü
olduğu vergidir.
Başlıca gayrimenkul türleri (arazi ve binalar) farklı şekilde vergilendirilebilir. Danimarka, binalardan
alınan vergilerin arazi vergisinden daha düşük oranlı olduğu ülkelere bir örnektir. Arazilerin binalara
kıyasla (çok) daha yüksek oranda vergilendirilmesinin ana gerekçesi arazi kullanımının daha verimli
olmasını sağlamaktır. Bu argümanın temelinde iki farklı unsur yer alır. Birincisi, araziler arzda sabit
olduğundan, arazi değeri üzerinden genel bir vergi uygulanması kaçınılmazdır. Araziye uygulanan
efektif vergi oranı yüksek olduğu takdirde, arazi spekülasyonu ve istifçilik kar ve kazanç
getirmeyecektir. İkincisi, binaların vergilendirilmesi, kalkınmanın önünde engelleyici bir faktör
oluşturur. Ayrıca, kadastro kayıtlarının tutulması çok daha basit olduğundan, arazi değeri
vergilendirmesinin, arazi ve bina vergilendirmesinden daha kolay uygulandığı da öne sürülmektedir.
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Emlak vergisi, çalışanların vergi karnesinde de yer almaktadır ve stopaj oranına da dahildir. Vergi
mükellefinin serbest meslek mensubu olması durumunda, belediyeler tarafından ciro havale formu
gönderilir.
Danimarka nüfusunun yaklaşık %80’i, Danimarka Ulusal Evanjelist Lutheran Kilisesi’ne (Folkekirken)
üyedir ve üyeler, kilise vergisi ödemektedir. Söz konusu vergi, belediye sınırları içinde yer alan
kiliselerin işleyiş ve bakım masraflarını karşılar. Kilise vergisinin tutarı belediyeden belediyeye farklılık
gösterir ve diğer dolaysız vergilerle birlikte tahsil edilir.
Belediyelerin, yerel ücretlerin tahsilatına ilişkin detaylarda değişiklik yapma ve ücret oranını belirleme
yetkisi mevcuttur.
ÖZET ve DEĞERLENDİRME
•

Danimarka zengin bir ülkedir ve yerel yönetimlere son derece itimat etmektedir. Yerel yönetim
gelirlerinin GSYİH içindeki yüksek payı bunun göstergelerinden biridir. Örneğin, Danimarka’da
sosyal koruma kapsamındaki kamusal işlevlerin neredeyse tamamı belediye yönetimleri
tarafından ve sağlık alanındaki kamusal işlevlerin neredeyse tamamı da ilçe yönetimleri
tarafından yerine getirilmektedir.

•

Danimarka’da belediyelere vergi oranlarını belirleme yetkisi verilmiş olması da duyulan yüksek
güvenin bir göstergesidir.

•

Danimarka yerel yönetimlerine yüksek düzeyde bütçesel ve mali özerklik tanınmadan önce,
belediye sayısının önemli ölçüde azaltıldığı bir konsolidasyon girişimi gerçekleşmiştir. Daha
büyük ölçekli belediyelerin kendi icraatlarını yönetme kapasitesi daha yüksektir, daha iyi
uzmanlara erişimleri vardır ve daha yüksek bir mali kapasite ortaya koyarlar.

•

Neredeyse tüm yerel vergilerin tahsilatı Merkezi Gümrük ve Vergi İdaresi tarafından
sağlanırken, yerel ve idari harçların tahsilatı ise, ilgili yasal mevzuat uyarınca belediyeler
tarafından gerçekleştirilmektedir.
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11. ALMANYA
Almanya, federal ve bölgesel kademelerden oluşan federal bir devlettir. Bölgesel düzeyde eyaletler
(Länder), belediyeler (Gemeinden), şehirler (Städte) ve ilçelerden (Kreise) oluşur.
Belediye başkanı (Burgermeister), dört ila dokuz yıl arasında değişebilen bir görev süresi için doğrudan
genel oyla geçilir. Belediye başkanı, yerel meclise başkanlık eder ve belediye idaresini yönetir.
Yerel meclis (Gemeinderat), belediyenin merkezi organıdır. Dört ila altı yıl arasında değişebilen bir
görev süresi için doğrudan genel oyla seçilir. Kararların çoğu yasama organı olan yerel meclis
tarafından alınır. Aynı zamanda yerel meclisin, belediye başkanı ve yerel yönetim üzerinde denetim
ve kontrol yetkisi de mevcuttur.
Belediyelerin başlıca sorumluluk ve görev alanları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kentsel planlama
Belediye vergilendirmesi
Kamu güvenliği ve düzeni
Belediye yolları
Toplu taşıma
Su temini ve atık su yönetimi
Taşkın kontrolü ve yönetimi
İtfaiye hizmetleri
Sosyal yardım ve gençlik hizmetleri
Çocuk bakım hizmetleri
Konut hizmetleri
Okul inşası ve bakımı
Mezarlıklar

Almanya’daki başlıca belediye vergileri şunlardır:
•
•
•

Emlak vergisi
Ticaret vergisi ve

Yerel özel tüketim ve gider vergileri.

Emlak Vergisi
Emlak vergisi, mali değer üzerinden hesaplanır. Meskun ve ticari gayrimenkuller için mali değer,
karşılaştırılabilir başka bir gayrimenkulde metrekare başına elde edilebilecek ortalama kiranın bir
çarpanı üzerinden hesaplanır. Çarpanlar, muhitin büyüklüğü, yapının yaşı, dış yapısı ve
kullanım/yıpranma düzeyi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Endüstriyel gayrimenkuller
maliyet yaklaşımı kullanılarak değerlenir.

104

İki farklı emlak vergisi söz konusudur:
• Emlak vergisi A: tarım ve ormancılık işletmeleri ve arsalar için
• Emlak vergisi B: diğer tüm gayrimenkul türleri için.

İnşaat maliyetleri metreküp bazında hesaplanır. Kullanım düzeyi ve yapım kalitesi dikkate alınır.
Kentsel arazi değerleri metrekare başına ortalama fiyatlara dayanmaktadır.
Kanun gereği, değerlerin altı yılda bir güncellenmesi gerekirken, kullanılan değerler, 1974’e
endekslenen 1964 yılı değerleridir. Tarım arazileri, 1935 yılında belirlenen toprak sınıflandırmasına
göre değerlenir. Mali değerler genellikle gerçek değerlerden düşüktür. Eksperler resmi olarak kabul
edilen kılavuzları kullanır.
Almanya’da, eyalet yönetimleri (länder), yerel yönetimler tarafından belirlenen oranları sınırlama
yetkisine sahiptir. Üst sınırının belirlenmesinin amacı, aşırı düzeyde vergilendirmenin önüne
geçmektir. Alt oran sınırıyla ise, en azından asgari düzeyde emlak vergilendirmesi teşvik edilerek
merkezi yönetim ödeneklerinin hacmini azaltmak amaçlanmaktadır.
Almanya’da emlak vergisi oranı, federal düzeyde belirlenen temel oran (Steuermesszahl) ve yerel
düzeyde belirlenen belediye katsayıları (Hebesatz) birleştirilerek hesaplanır. Almanya’da, belirli bir
boyut sınırının altında bulunan yeni konutlara (bilhassa da düşük-maliyetleri konutlara) on yıl süreyle
muafiyet sağlanmaktadır. Beş Doğu Alman eyaletinde bulunan belirli konutlar için de on yıllık bir
muafiyet uygulanmıştır.
Öncelikle, gayrimenkulün birim değeri, değerleme kanununa göre ilgili vergi dairesi tarafından
belirlenir. Söz konusu birim değeri, vergi matrahının temelini oluşturur. Belediye, bütçe tüzüğü ile tarh
oranını belirler ve emlak vergisi tarhını yayımlar. Tarh oranı ile vergi matrahının çarpılmasıyla, vergiye
esas tutar hesaplanır. Vergi dairesinde kullanılan standart bir tarh mevcut değilse, ikame tarh
kullanılır.
Gayrimenkulün yer aldığı bölgede yetkili belediye, emlak vergisi tarhı ve tahsilatından sorumludur.

Ticaret Vergisi
Ticaret vergisinin konusu, ticari işletme ve işletmenin nesnel kar etme gücüdür. Ticaret vergisini, vergi
mükellefinin mevcudiyetine veya ekonomik etkinliğine bağlı olan gelir vergisi ve kurumlar vergisi gibi
kişisel vergilerden ayırt eden de budur.
Ticaret vergisi, Almanya’da faaliyet gösteren tüm işletmelere uygulanır ve vergi matrahı ticaret
gelirleridir. Yasal yapılarından bağımsız olarak Almanya’da gerçekleştirilen tüm ticari işletme
faaliyetleri ticaret vergisi (Gewerbesteuer) ödemekle yükümlüdür.
Ticaret vergisi bir belediye vergisidir, belediyeler tarafından alınır ve kamu harcamalarının
karşılanmasında belediyelerin en önemli öz gelir kaynağını temsil eder. Federal yönetim ve eyaletler
ticaret vergisinden belirli bir pay alır.
Ticaret vergisi yerel vergi daireleri tarafından tahsil edilir.
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Ticaret vergisi oranı yerel yönetimler tarafından belirlenir ve dolayısıyla bir belediyeden diğerine
farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, aynı belediye sınırları içinde yer alan tüm işletmeler için
uygulanan ticaret vergisi oranı aynıdır. Halihazırda Almanya’da uygulanan ticaret vergisi oranı %7 ila
20 arasında değişmektedir.
İlgili ticaret vergisi oranı iki bileşen üzerinden hesaplanır:
•
•

Vergi matrahı oranı (Almanya genelinde %3,5 oranındadır)
Her bir belediye tarafından ayrı olarak öngörülen çarpan (Hebesatz)

Şirketin vergilendirilebilir geliri, vergi matrahı oranı (%3,5) ile çarpılır ve vergi matrahı tutarı elde edilir.
Sonrasında vergi matrahı tutarı ilgili belediye çarpanı ile çarpılır ve ödenmesi gereken toplam ticaret
vergisi miktarı elde edilir.
Çarpan her bir belediye tarafından ayrı olarak belirlenir. Ortalama olarak, yüzde 400 civarındadır ve
belediye çarpanı için herhangi bir üst sınır söz konusu değildir. Çarpan, kırsal bölgelere kıyasla kentsel
alanlarda genellikle daha yüksektir. Bununla birlikte, büyük şehirlerinden hiçbirinde mevcut oran,
yüzde 490’dan fazla değildir.
Ortaklıklar, ödedikleri ticaret vergisinin bir miktarını gelir vergisine saydırabilir – ticaret vergisi matrah
tutarının toplam 3,8 katına kadar. Ortaklıkların, ticaret vergisi için yıllık 24.500 Euro tutarında vergi
muafiyeti söz konusudur.
Vergi yükü, şirketlerin faaliyetleri için lokasyon seçiminde genellikle belirleyici bir kriterdir. Ticaret
vergisi çarpanı çok yüksek olan belediyelerin, hem bölgeler-arası hem de uluslararası rekabette ön
plana çıkması zordur. Belediye (altyapı) hizmetleri karşılığında çok yüksek vergi yükünün uygulanması
şirketler tarafından giderek kabul edilmez bir hal almıştır ve dolayısıyla da gerçek vergilerin niteliğiyle
çelişmektedir. Yüksek tarh oranları ile şirketleri yük altında bırakan belediyeler çoğunlukla mali ve
yapısal açıdan zayıf olan belediyelerdir. Öte yandan, Bavyera ve Baden-Vürtemberg belediyeleri
tarafından uygulanan orta düzeyli tarh oranları, halihazırda elverişli bir konumda olan güney
Almanya’yı daha da cazip hale getirmektedir.
Yerel Vergiler ve Harçlar
Yerel harçlar, yerel nitelikli bir olgu veya süreçle bağlantılı harçlardır. Almanya’da yaygın olarak
uygulanan yerel vergiler şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•

Köpek vergisi

Av vergisi
At vergisi

Eğlence vergisi
Alkollü içki ruhsatı vergisi
İkinci ikamet vergisi ve
Turizm vergisi

Alkollü içki ruhsatı vergisi hariç, yerel vergiler nitelikleri itibariyle tüketim ve gider vergileridir. Bu
vergilerden bazıları tüm eyaletlerde uygulanmaz. Vergilerin hukuki mesnedi, yerel vergi kanunları
veya eyaletlere özgü vergi kanunlarıdır. Belediyelere, yerel vergilerin yapısı ve vergi tahsilatında
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bulunup bulunmama hususlarında ayrıntılı kararların alınmasına izin veren yasal bir hak tanınmıştır.
Eyalet kanunları da, belediyelerin belirli vergileri uygulamasını zorunlu kılabilir.
Yerel vergilerin, belediyelerin toplam vergi gelirleri içindeki payı yaklaşık %115 civarındadır. Bu
nedenle, söz konusu vergilere “küçük belediye vergileri” veya “ikincil vergiler” de denilmektedir.
Ancak münferit topluluklar için, bu vergilerin önemi daha büyüktür çünkü söz konusu vergiler, gelir
bakiyesine önemli bir katkı sağlamaktadır.
Almanya’da Vergi Tahsilatı
Belediyeler, yalnızca emlak vergisi ve hizmetler karşılığında alınan harçların tahsilatından sorumludur.
Bu harçların tahsilatında karşılaşılan önemli bir sorun yoktur.
Almanya, Avrupa Birliği’nde ödenmemiş vergi borçları stokunun en düşük olduğu ülkeler arasında yer
almaktadır. Belediye alacakları için de bu durum geçerlidir.
Ödemelerin gecikmesi veya ödeme yapılmaması durumunda, icra prosedürleri (hatırlatmalar,
tebligatlar vb.) uygulanır. Ayrıca, belediyelerin çoğu alacak tahsilatı konusunda özel tahsilat hizmeti
sağlayan şirketlerden hizmet almaktadır.
Almanya Federal Denetleme Kurumu (“Bundesrechnungshof”),16 düzenli aralıklarla belediyeleri
denetler. Alacak tahsilatı konusu da sıklıkla denetime tabi tutulan konular arasındadır.
Federal Denetleme Kurumu, birçok belediye için alacak tahsilat sürecinde aşağıda belirtilen sorunların
yaşandığını tespit etmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belediye Vergileri Kanunu’nun uygulanmaması,
Şüpheli alacakların kayıt ve takibinin yapılmaması,
Tahsil edilmemiş alacakların sistematik olarak ele alınmasında gözlemlenen tutarsızlıklar.
Harç ve vergilerin zamansız işlenmesi ve alınması
Diğer devlet kurumlarıyla veri yönetiminde yaşanan zorluklar
İsabetsiz bilgiler ve/veya bilgi eksikliği sebebiyle cebri icra tedbirlerinin uygulanamaması
Zamanaşımı sebebiyle borçların kısıtlanması / tahsil edilememesi
Yetersiz bilgi nedeniyle şüpheli alacakların eksik hesaplanması
Nakit akışının nakit ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması

Federal Denetleme Kurumu, belediyelerin alacakların kayda geçirilmesi konusunda da belirli
zorluklarla karşılaştığını ortaya koymuştur. Aşağıdaki noktalar ön plana çıkmıştır:
•
•

Genellikle alacaklar mali kayıt yazılımına zamanında kaydedilmemiş ve dolayısıyla da
bütçeleme sürecinde dikkate alınmamıştır.
Mali muhasebe tarafından kaydı yapılamayacak kadar yüksek miktarlarda ödemeler
alınmaktadır. Bu ödemeler tasnif edilinceye kadar, mali muhasebe departmanı söz konusu

15

Statistics Institute of Germany / Statistisches Bundesamt (Almanya İstatistik Enstitüsü)

16

https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen
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•

ödeme kalemlerini “ara mevduat” olarak kaydetmelidir. Bu durum, bütçeleme esnasında da
sorunlara yol açmaktadır.
Federal Denetleme Kurumu, açıklaması bulunmayan mevduatların münferit örneklerle sınırlı
olmadığını ortaya koymuştur. Alacak kaydının yapılmasında yaşanan gecikmeler aşağıdaki
nedenlerden kaynaklanmaktadır:
o Mevduat makbuzlarında hatalı veya muğlak ifadelerin yer alması;
o Birden fazla alacağın tek bir mevduat makbuzuyla ödenmesi;
o Uzman hizmetler tarafından borç kaydının veya kabul talimatının girilmemesi.

Denetimler neticesinde, kişisel ana veri kaydında borçlulara ait birden fazla kayıt bulunduğu da tespit
edilmiştir. Bu sorunun altında yatan sebepler şunlardır:
•
•
•

Kişisel ana veri kaydı oluşturabilen veya mevcut kayıtta değişiklik yapabilen çok sayıda
muhasebecinin olması
Muhasebeciler tarafından yeterli araştırmanın yapılmaması (ör. adres değişikliği durumunda)
Kişisel ana verilerin toplanması ilişkin genel geçer kuralların bulunmaması (ör. isimlerin doğru
yazımı)

Bunun yanı sıra, Kuzey Ren-Vestfalya Topluluk Denetim Enstitüsü (gpaNRW)17 raporları da analiz
edilmiştir.
GpaNRW, Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti kamu hukukuna tabi bir kurumdur ve topluluk ve bölgeler için
yerel-üstü denetimler gerçekleştirir.
GpaNRW raporuna göre, belediye vergi ve harçlarının ödenmemesinin altında yatan başlıca nedenler
aşağıdaki faktörlerle ilişkilidir:
•
•
•
•

•
•

17

Özellikle de eyalet yardımları veya federal yardımlarla hayatta kalan kişilerin yaşadığı mali
zorluklar
Serbest meslek gelirlerinin düzensiz olması ve önceki yıla ait gelirlerin değil cari yıl gelirlerini
baz alınması;
Hane halkından birinin para ve mal varlığını kötü yönetmesi (ör. ilişkinin ayrılıkla
sonuçlanmasından önce veya akıl hastalığı durumlarında);
Kira/ipotek, gaz/elektrik, veya çocukların kıyafet masrafları gibi ödemelere kıyasla belediye
vergi ödemelerinin düşük gelirli haneler için öncelik teşkil etmemesi ve çoğu durumda
Belediyenin sınırlı yaptırım uyguladığı düşüncesi;
Belediye vergi yükümlülüklerine ilişkin yanlış anlaşılmalar / anlaşmazlıklar
Ev sahibinden kiracıya veya kiracıdan kiracıya yükümlülüğün değişmesi

https://gpanrw.de/de/
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ÖZET ve DEĞERLENDİRME
•
•
•
•
•
•

Almanya’da belediyelerin kendi yönetmeliklerini düzenleme ve vergi oranlarını belirleme
hususlarında geniş çaplı bir özerkliği söz konusudur.
Bu doğrultuda, vergi ve harç oranları ve dolayısıyla da vatandaşlar üzerindeki toplam yerel
vergi yükü bir belediyeden diğerine farklılık gösterebilir.
Belediyeler için başlıca gelir kalemleri ticaret vergisi, emlak vergisi ve diğer yerel vergi ve
harçlardır.
Belediyeler için önemli bir gelir kalemi olan ticaret vergisi, Merkezi Vergi İdaresi tarafından
tahsil edilmekte ve belirli aralıklarla Belediyelere aktarılmaktadır. Belediyeler yalnızca, emlak
vergisi ve hizmetler karşılığında alınan belirli yerel harç ve vergilerin tahsilatından sorumludur.
Belediye vergi tahsilat oranları ortalama olarak oldukça yüksektir ancak eyaletler arasında
tahsilatta farklılıklar gözlemlenebilir.
Federal Denetleme Kurumu ve GpaNRW Enstitüsü tarafından hazırlanan denetim raporları
analiz edilmiş ve belediye vergilerinin tahsil edilememesinin altında yatan başlıca sebeplerin
şunlar olduğu tespit edilmiştir:
o Mali zorluklar
o Belediye vergi yükümlülüklerine ilişkin yanlış anlaşılmalar / anlaşmazlıklar
o Etkin bir alacak yönetim sisteminin bulunmaması (alacakların mali sisteme zamanında
ve eksiksiz olarak kaydedilmemesi).
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C. TÜRKİYE’DE YEREL VERGİ VE HARÇLARDA ALACAK TAHSİLATININ GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK ÖNERİLER
Türkiye’deki ve çeşitli yabancı ülkelerdeki yerel vergi mevzuatları ve yerel idare tahsilat
uygulamalarına ilişkin gerçekleştirdiğimiz incelemelere istinaden, raporun bu bölümünde,
Türkiye’deki belediyelerin yerel vergi ve harçların tahsilatını geliştirmek için hayata geçirebileceği bir
dizi olası tedbir ve eylem ana hatlarıyla özetlenmiştir.
Önerilen tedbirler, tahsilatın artırılması ve vatandaşların yaşamlarında gözle görülür iyileştirmelerde
bulunulması amacıyla, yerel vergilere ilişkin politika yapma, planlama, yönetim ve icra süreçlerinin
geliştirilmesi yoluyla hayata geçirilmelidir.
Önerilen tedbirler gruplara ayrılmış ve tedbirin kendisi, öngörülen sonuçlar, gerekli faaliyetler ve
kaynak gereksinimleri ana hatlarıyla belirtilerek kategoriler halinde sunulmuştur.
İlk olarak, Türkiye’deki belediyelerin kendi imkanları dahilinde gerçekleştirebilecekleri eylem
maddelerine ilişkin öneriler özetlenmiştir. Sonrasında, Türkiye’deki belediyeler tarafından
uygulanabilmesi için mevzuatta değişiklik yapılmasını gerektiren bazı hususlar belirtilmiştir.
Bu kapsamda, Türkiye’de belediyelerin yerel vergi yönetimindeki alacak tahsilatlarına ilişkin
etkinliklerinin arttırılması için geliştirilen önerileri şu şekilde sıralamak mümkündür:
Personel Sayısının, Denetimin ve Vergi Bilincinin Artırılması
•

Belediyelerin vergi tahsilatındaki etkinliklerinin arttırılması ve geliştirilmesi için öncelikle
yönetim kapasitesi ve nitelikli personel açısından desteklenmeleri gerekmektedir.

•

Tahsilat yapacak olan Belediye birimlerinde istihdam edilmek üzere vergi uzmanı veya
denetim elemanı gibi unvanlarda personel yetiştirilmeli, bu birimlerde öncelikle alanında
eğitimli personel istihdam edilmeli, mevcut personelin eğitim ve iyi uygulamaların paylaşımı
gibi yöntemlerle gelişimi sağlanmalıdır.

•

Belediyelere yerelde ödenen vergilerle belediye hizmetleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyma
amacına yönelik hazırlanacak vatandaş bütçesi ve vergiler gibi çalışmalarla yerel vergi bilinci
güçlendirilmelidir.

•

Vergi denetimi konusundaki yetkileri arttırılarak yapılacak yasal değişikliklerle belediyelere
bazı alanlarda vergi inceleme ve denetimi yetkisinin verilmesi gündeme alınmalıdır. Ancak, bu
noktada söz konusu yetkinin kimler tarafından ne surette kullanılacağına ilişkin
düzenlemelerin yapılması ve görev yapacak personelin yetiştirilmesi önem kazanacaktır.

•

Belediyelerin birçoğunun, özellikle de küçük ölçekli belediyelerin gerek personelin eğitimi ve
niteliği gerekse sistem ve süreçler açısından vergi yönetimi konusunda yeterli olmadıkları
görülmektedir. Bu durum, mükellefin vergiye uyumunu ve mükellef memnuniyetini olumsuz
yönde etkilemektedir. Belediyelere yönelik olmak üzere merkezi kurumların ve Türkiye
Belediyeler Birliğinin belediyelerin farklılaşan eğitim ihtiyaçları da dikkate alınarak uygulamalı
eğitimlerini artırması kapasite gelişimi çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır.
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•

Mükellef talep ve beklentilerini dikkate alan, süreç odaklı bir yönetim yaklaşımının Belediyeler
tarafından benimsemesi; bir yandan mükellef memnuniyetini ve mükelleflerin vergiye
uyumunu, diğer yandan da belediyelerin yönetim performansını dolayısıyla da vergi tahsilatını
arttırabilecektir. Bu kapsamda vatandaşlara kapsamlı bir bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti
sunulması, bekleme sürelerinin kısaltılması, tahsilat dönemlerine göre mesai saatlerinin
ayarlanması gündeme gelebilecektir.

•

Vatandaşların Belediye vergi beyan ve ödeme dönemleri hakkında düzenli olarak
bilgilendirilmesi, şikayet ve taleplerinin cevaplanması, mükelleflere geri bildirim verilmesine
ilişkin bir sistem geliştirilmesi, vatandaşların talep ve beklentileri ile memnuniyetlerini takip
etmek adına mükellef temsilcisinin görevlendirilmesi önerilebilir.

•

Ayrıca, Türkiye’de yerel vergi yönetimi mevzuatında değişiklikler söz konusu olduğunda,
belediyelerin hizmet içi eğitimlerle bu konulara hızlıca adaptasyonunu sağlayacak sistemler
geliştirilmelidir. Bu eğitimlerin kurumlararası yapılacak protokollerle Hazine ve Maliye
Bakanlığı personelince desteklenmesinin etkili olacağı düşünülmektedir.

Belediyelerin Diğer Kamu Kurumlarıyla Koordinasyonunun Artırılması
•

Belediyelerin Kamu kurumlarınca kullanılan “Takbis” ve “Mernis” yazılımlarındaki yetkileri
sınırlıdır. “Polnet” yazılımına ise Belediyelerin ulaşımı bulunmamaktadır. İlgili yazılımların
kullanılamadığı ya da eksik kullanıldığı durumlarda sürekli yapılan yazışma trafiği hem
belediyeler, hem de ilgili kurumlar için kaynak israfına (zaman, emek, para) ve belediyelerin
alacakların tahsilatı ve takibi işlemlerinin gecikmesine neden olmaktadır.

•

Vergi Daireleri ile Belediyeler koordineli çalışarak ilan ve reklam vergisi, çevre temizlik vergisi
ve eğlence vergisi yönünden vergi kaydı olmayan ya da işyeri açma ve çalışma izni bulunmayan
mükelleflerin tespiti halinde karşılıklı bilgi paylaşımı ile hem merkezi idare vergi gelirleri hem
de Belediye gelirleri artmış olacaktır. Aynı zamanda da yersiz tahakkuk kayıtlarının önüne
geçilmiş olacak, böylelikle gereksiz yazışmalar yapılarak kaynak israfının (emek, zaman, para)
önüne geçilmiş olunacaktır.

•

Ayrıca bir alternatif olarak Vergi Dairelerince yapılacak iş yeri kapatma işlemlerinde
Belediyelerden “borcu yoktur” yazısı alınmasının talep edilmesi, Belediyelerin özellikle emlak
vergisi tahsilatlarını önemli ölçüde artıracaktır.

Teknolojik Altyapının Geliştirilmesi
•

Vergi yönetiminde e-belediyecilik uygulamaları ve teknoloji kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Ebeyan, e-ödeme, e-denetim, e-haciz (mükelleflerin banka kayıtları üzerine) gibi yöntemlerle
mükelleflerin kolay bir şekilde beyan vermeleri ve ödemeleri sağlanırken diğer taraftan
mükellef kayıtlarına kolaylıkla ulaşılabilecek ve vergi denetimi ve ödenmeyen vergilerin takibi
daha kolaylıkla yapılabilecektir.

•

Ayrıca, belediye tarafından vergi hesaplanması, tahsilat ve denetim işlemlerinde teknolojinin
yaygın bir şekilde kullanımı, vergi yönetiminde etkinlik ve verimliliği arttıracaktır.
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Denetim
•

Belediyelerin işlemlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak, hataları önlemek ve belediyelerin
yaklaşımlarını iyileştirebilmek amacıyla iç ve dış denetim sistemi iyileştirilmeli, dış denetim
belirli bir plan dahilinde sistematiğe konularak tüm belediyelere yaygınlaştırılmalıdır.
Belediyeler bünyesinde iç ve dış denetimi gerçekleştiren personel belediye mevzuatı ve vergi
mevzuatı konusunda eğitilmeli, denetim sistemi belediyeler için öğretici ve iyileştirme
fırsatlarını görmelerine imkân verebilecek hale dönüştürülmelidir.

•

“A.1.1.3 Diğer ülke deneyimleri doğrultusunda yerel yönetimlerin gelirinin artırılması ve
mevzuat tasarısı geliştirilmesi amacıyla öneriler geliştirilmesi” raporunda söz konusu denetim
fonksiyonunun Belediyeler tarafından elde edilebilmesi için gerekli olan mevzuat değişiklikleri
detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Tahsilat Performansının İzlenmesi
•

Yerel vergi ve harçların tahsilatının iyileştirilebilmesi için, Belediyeler düzenli olarak
güncellenen bilgi ve analizlerden yararlanmalı ve tahsilat performansını izlemek için
sistematik bir yaklaşım oluşturmalıdır.

•

Ana hedef, yıl boyunca tahsilat seviyelerini düzenli olarak izleyerek, belediyelerin vergi / mali
işler departmanlarının sahip olduğu gözetim ve denetim kapasitesini artırmak olacaktır.

•

Bu amaçla, yerel vergi sistemindeki tüm raporlama araçlarına erişimi olan bir belediye
görevlisi, tahsilata ilişkin aylık ilerleme raporları oluşturabilir ve gerçekleştirilen tahsilatları
tahakkuk etmiş vergiler ve önceki borçlarla karşılaştırabilir.

•

Bu çalışma ile, yüksek borcu bulunan (ödeme yapmamış olan) bölgeler / vatandaşlar tespit
edilebilir ve ödeme yapmayan kişilerle doğrulan iletişime geçmek için bir eylem planı
geliştirilip uygulanabilir.

Vatandaşlar Arasında Vergi Uyumunun Artırılması
Vergi mükelleflerinin birikmiş borçlarının tamamı veya bir kısmı da dahil olmak üzere yerel vergilerini
zamanında ödemeye teşvik edilmesi için proaktif bir yaklaşım benimsenmesi gereklidir.
Bu amaçla,
•

Bir icra memuru veya icradan sorumlu başka bir belediye görevlisi, son ödeme tarihi geçtikten
sonra ödeme talebinde bulunmak için vergi mükellefleriyle iletişime geçmeye başlamalıdır.
Ardından, son ödeme tarihinden sonra ödeme gerçekleşmediyse, ilk ihtarname kişisel olarak
teslim edilmelidir.
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•
•

•
•

Belediyeler, vergi tahsilatını icra etme planlarını internet sitelerinde yayınlanacak basın
bildirileri ve yerel radyo/televizyonlarda gösterilecek kamu spotları yoluyla kamuoyuna
duyurmalıdır.
Emlak vergisine istinaden, belediye vergi memurlarının vergisi ödenmemiş gayrimenkuller
hakkında soruşturma başlatması beklenmektedir ve gayrimenkul sahibinin mali durumu ve
istihdam bilgileri veri tabanına kaydedilmelidir. Daha sonrasında memurlar, ödeme
yapılmaması halinde başlatılacak yasal işlemler hakkında vergi mükellefini bilgilendirmelidir.
Vergi tahsildarları ve icra memurları, son ödeme tarihleri hakkında düzenli aylık raporlar
hazırlamalıdır.
Örneğin, Budapeşte Belediyesi vergi mükelleflerine mümkün olan en güncel bilgilerin
sağlanmasının önemli bir görev olduğunu düşünmektedir. Bu amaçla Belediye,
vergilendirmeye ilişkin tüm önemli bilgileri devamlı olarak Belediyenin internet sitesinde
yayınlamakta ve yaşanan değişikliklere dikkat çekmektedir. Vergi formları ve yerel
yönetmelikler de internet sitesinde yer almaktadır. Vergi beyannamelerinin içeriğinin eksiksiz
olup olmadığını kontrol etmek için, vergi beyan formları elektronik olarak
doldurulabilmektedir.

Mükellef Sicilinde Düzenli Güncellemelerin Sağlanması
•

Türkiye’de ekonominin büyük bir kısmının “kayıt-dışı” ve küçük ölçekli işletmelerden
oluştuğu ve vergi makamlarının harici kontrollere erişimi olmadığı göz önünde
bulundurulursa, doğru ve eksiksiz, merkezi bir vergi mükellefi sicilinin tutulması zor olabilir.

•

Buna karşılık olarak, vergi mükelleflerinin bilgilerini düzenli olarak güncellemesini sağlamak
adına kayıt sistemi daha sıkı hale getirilmeli ve geri bildirim sistemleri uygulanmalıdır. Bunun
yanı sıra, mükellefler yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde alarm verecek hızlı ve
basit kontrol mekanizmaları da devreye sokulabilir.

Cebren Tahsil
•

Emlak vergisinin tahsil edilmesinde teşvik ve hatırlatmaların kimi zaman yeterli tedbirler
olmadığı göz önünde bulundurularak, yerel yönetim itibarını muhafaza etmek, vergilerini
düzenli olarak ödeyen mükellef sayısını ve emlak vergisi tahsilat düzeyini artırmak ve borç
sorunlarını ele almak için, belediyeler bir sonraki adımı atmalıdır.

•

Bunlar, ihtarname gönderilmesi ve geciken ödemeler için faiz veya ceza uygulanması gibi
daha hafif önlemler olabildiği gibi yasal işlem yoluyla tahsilat, mahkeme emri çıkarılması,
kiracılardan ve mukimlerden tahsilat yapılması veya ödemesi gecikmiş borçlu mülkün
devredilmesinin yasaklanması gibi daha sert tedbirler de olabilir.

•

Türkiye’deki belediyeler aynı zamanda, vatandaşların uyumunu artırmak adına sıkı icra
politikaları oluşturmalı ve uygulamalıdır.

Uyuşmazlık Çözümü
•

Analiz edilen ülkelerin çoğunda, belediye alacaklarından dolayı ceza / para cezası alan
vatandaşların başvurabileceği birçok seçenek (uzlaşma, müzakere vb.) mevcuttur.
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•
•
•

Türkiye’deki mevzuat uyarınca benzer tedbirlerin alınması mümkündür. Ancak çoğu
durumda, vatandaşlar bu tür yasal olanakların farkında değildir ve belediyeler de vergi tarhı
/ cezası belirlendikten sonra vatandaşların başvurabilecekleri yollar konusunda düzgün
bilgilendirme yapmamaktadır.
Bu nedenle, vergi tahsilat oranını artırmak için bu prosedürlerin daha sık kullanılması
önerilmektedir.
Türkiye’de mobil ve internet erişimi nispeten yüksektir. Dolayısıyla belediyeler, internet
portalları, mobil ödeme seçenekleri, ve ATM’ler gibi elektronik kanalları kullanıma sokabilir.
Basit mükellef işlemleri için (örneğin, vergi beyannameleri ve ödemeleri) bu kanalları
kullanarak, belediyeler hem gönüllü ödeme seviyesini yukarı çekebilir hem de kamu yararına
bağlılıklarını ortaya koyabilir. Bu tür uygulamalar, bir yandan belediye veznelerindeki uzun
kuyrukları kısaltırken diğer yandan uyumun önündeki bir engeli ortadan kaldırmış olur.

Uyumu Mecbur Kılan Harici Kontrol Mekanizmalarının Oluşturulması
•

Vergi ödemeyen kayıt-dışı işletmeler çoğu zaman olağan icraatlarının bir parçası olarak
devlet kurumlarıyla etkileşime girmektedir. Belediyeler, söz konusu devlet kurumlarıyla
beraber çalışarak işletmelerin vergi durumlarını teyit edebilir. Bu tür kontroller aşırı
müdahaleci olmadan da işletmelerin kayıt altına alınmasını etkin biçimde teşvik edebilir.

Belediye Görevlileri için Performans Değerlendirmesi
Bazı belediyelerde (ör. Budaors / Macaristan), mali departmanlarda çalışanlar için performans
değerlendirme ve teşvik programları geliştirilmiştir. Ödeme Yükümlülüklerinin Kaydı, Dosyalanması
ve Yönetiminin Modernleştirilmesi
• Bu doğrultuda, memurların çabalarıyla tahsil edilen alacakların bir kısmı ödül olarak bu
memurlara ödenmektedir. Bu prosedür, Belediye bünyesinde oluşturulan bir fon sayesinde
uygulanmaktadır.
•

Vergi tahsilat yönetimini geliştirmek için, Türkiye’deki belediyeler de benzer programlar
oluşturulabilir.

Tahsilatın Merkezileştirilmesi
•
•

•

Mevcut çalışma kapsamında ele alınan yabancı ülke uygulamalarının neredeyse tamamında,
vergi tahsilatında merkezileşmeye yönelik bir eğilim olduğu gözlemlenmiştir.
Prensipte, yerel yönetim makamlarının yerel vergileri merkezi yönetimlere kıyasla daha etkili
bir biçimde tahsil etme olasılığı daha yüksektir, zira yerel makamlar yerel halkı daha kolay
denetleyebilir, mevcut varlıkları hakkında daha sağlam bilgiler edinebilir ve vergi uyumunu
takip edebilir.
Bununla birlikte, gerçekleştirilen çeşitli araştırmalar, yerel vergilerin tahsil edilmesinin
önündeki temel engellerin vergi icrasındaki yetersiz idari kapasite, yolsuzluk ve siyasi
müdahalelerden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Seçilen yerel meclis üyeleri, vergi
tahsilatına ve tahsildarların istihdamına müdahale edebilme riski de bulunmaktadır. Buna
bağlı olarak, emlak vergisi mevzuatının uygulanması son derece zor bir hale gelmiştir.
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•

•

Özellikle emlak vergilendirmesinin önündeki en temel engellerden biri, hem politika
reformlarını hem de etkili uygulamaları bloke edebilecek güçlü bir lobi oluşturma eğiliminde
olan gayrimenkul sahibi elitlerin ortaya koyduğu aralıksız direniştir. Kaynakların bir noktada
toplandığı ve siyasi ve ekonomik elitlerin birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu büyük
başkentlerde bu sorun özellikle ön plana çıkmaktadır. Nitekim, karşılaşılan bazı idari
zorlukların üstesinden gelmek için gerekli olan bürokratik kapasitenin diğer bölgelere kıyasla
muhtemelen daha yüksek olduğu bu şehirlerde, elit direnişi birincil engeli oluşturabilir.
Bu doğrultuda, yerel vergilerin tahsil edilmesi görevi çeşitli ülkelerde merkezi mali
makamlara devredilmiştir. Küçük çaplı ikincil yerel harç ve ücretler yerel makamlar
tarafından uygulanmaya ve tahsil edilmeye devam etmektedir.

Mevzuatta Değişiklik Gerektiren Öneriler
Yerel vergilerin yönetim ve tahsilatının iyileştirilmesi ve artırılması için Türkiye’de yerel vergi
mevzuatındaki değişikliklere ilişkin önerilerimiz aşağıda yer almaktadır.
•
•
•

•

•

•

Öncelikle Belediye Gelirleri Kanununun Belediyeler tarafından yapılacak alacak tahsilatlarına
ilişkin hükümlerinin revize edilip vergi konularının ve tarifelerinin günümüz koşullarına
uyarlanması gerekmektedir.
İlgili mevzuatta gerekli değişiklikler yapılarak Belediyelere yerel vergilerin tarifelerine ilişkin
Kanunun belirlediği alt ve üst sınırlar çerçevesinde değişiklik yapma yetkisi verilmesi,
Belediyeleri mali açıdan daha özerk ve daha fazla hesap verebilir bir yapıya kavuşacaktır.
Ayrıca 6183 sayılı Kanun’un hem içeriğinde hem de uygulamasında öngörülen değişiklikler ile
Belediyelerin tahsilat potansiyelleri artırılabilecektir. Örneğin tahsili imkansız hale gelmiş olan
alacakların terkin edilmesi ile ilgili alt sınırların revize edilmesi ve belediyelere takip edecekleri
alacaklarına ilişkin kanunla belirlenen sınırlar dahilinde bir miktar daha insiyatif verilmesi
Belediye personelinin zaman kaybını ve genel olarak Belediye kaynaklarının israfını
önleyecektir.
Vergi Usul Kanununda tanımlanan ve Belediye Vergileri için de uygulanabilecek durumda olan
uzlaşma müessesesi gerek mükellefler nezdinde pek bilinmediğinden ve gerekse Belediye
yetkililerince vatandaşlara bir alternatif olarak çoğunlukla sunulmadığından, çok sınırlı bir
uygulama alanı bulmaktadır. Mevzuatta yer alan bu iki müessesenin uygulanmasına ilişkin
Belediyelere bir miktar inisiyatif tanınması Belediyelerin vergi tahsilat kapasitelerini önemli
ölçüde artıracaktır.
İsveç, Danimarka ve Almanya gibi gelişmiş birçok ülkede görüldüğü gibi, mükelleflerin
durumlarını takip edebilmeleri için vergi kuralları açık ve anlaşılması kolay olmalıdır. Vergi
sisteminin basit olması, bireylerin ve işletmelerin hak ve yükümlülüklerini daha kolay
anlamalarını sağlamaktadır. Sonuç olarak, işletmelerin en uygun kararları alma ve amaçlanan
politika seçeneklerine yanıt verme olasılığı artmış olur.
Muafiyetlerin kontrol altına alınması, vergi sisteminin karmaşıklığını azaltırken, vergi matrahını
genişleterek gelirleri de artırabilir. Masraflı vergi tatilleri ve yatırım çekmede başarısız olan
diğer teşvikler gibi kötü tasarlanmış muafiyetler nedeniyle birçok ülke ciddi bir gelir kaybına
uğramaktadır. Bunun yanı sıra, ihtiyari olarak tanınan muafiyetler yolsuzluğun da önünü
açmaktadır.
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•

•

•

•
•
•

•

Denetim yapılması olasılığını ve denetimin mahiyetini vergi mükellefinin yapısal risklerine
bağlayan risk odaklı denetim sistemi, uyumu teşvik etmek açısından en etkili denetim türüdür.
Yerel vergileri doğrudan belediyelerin tahsil ettiği ülkelerin neredeyse hepsinde, mevzuat,
belediyelerin yerel vergilerin denetimini gerçekleştirmesine imkan tanımaktadır. Bu sebeple,
Türkiye’deki belediyeleri yerel vergi denetimi açısından yetkilendirmek ve bu amaçla eğitimli
personel sağlamak da çok önemlidir.
Bazı ülkelerde, küçük ölçekli belediyeler, merkezi vergi idaresinden yerel vergi yönetimi
hizmetleri alabilmektedir. Örneğin Yunanistan’da, nüfusu 10.000’nin altında olan belediyeler,
merkezi yönetimden tahsilat hizmetleri alabilmektedir. Bu yöntem, Türkiye’deki küçük ölçekli
ve özellikle de vergi tahsilat kapasitesi düşük olan belediyeler için güvenilir bir alternatif
olabilir. Buna ek olarak, Yunanistan’da yerel vergilerin tahsilatında kullanılan en önemli
mekanizma Elektrik Şirketi faturalarıdır. Türkiye’de kaçak elektrik kullanımının asgari düzeyde
olduğu belediyeler için bu yöntem güvenilir bir alternatif olabilir.
Bu raporda analiz edilen ülkelerin çoğunda, belediye vergilerinin tahsilatında uygulanacak
makul ve uygun bir eşik değer belirlenmiştir ve bu alacakların takibi belediye görevlilerinin
takdirine bırakılmıştır. Önemsiz alacakların (yani takip prosedürünü gerektirmeyen düşük
miktarlı alacakların) takibinin önüne geçmek için Türkiye’deki belediyeler için de benzer bir
eşik değer belirlenebilir.
İspanya ve İtalya’da, yerel vergi, ücret ve harçların ve yerel resimlerin yönetimi ve tahsilatı ya
doğrudan Belediye tarafından, ya İl Meclisi yetkilendirilerek yada doğrudan dışarıdan hizmet
alarak gerçekleştirilebilmektedir. Halihazırda, Türkiye’de belediye alacaklarında dışarıdan
hizmet alınması söz konusu değildir ancak özellikle de düşük vergi tahsilat kapasitesi olan
belediyeler için, dışarıdan hizmet alımı uygun bir seçenek olabilir.
İspanya ve İtalya’da, ödemeler için doğrudan borçlandırma yöntemi yaygın olarak
kullanılmaktadır ve hem belediyeler hem de vatandaşlar için birçok avantaj sağlamaktadır.
Analiz edilen ülkelerin çoğunda Belediyeler, vergi mükelleflerinin bireysel gerekçelerini ve
ekonomik ve sosyal şartları ayrı ayrı inceleyerek, daha uygun ödeme koşulları ve taksitli ödeme
imkanları sağlayabilmektedir.
Analiz edinen belediyelerin bazıları için yerel işletme vergisi birincil vergi gelirini
oluşturmaktadır. (ör. Macaristan belediyeleri). Bu doğrultuda, Türkiye’de yoğun işletme
faaliyetlerinin gerçekleştiği belediyeler için yerel işletme vergisi de bir seçenek olabilir ya da
söz konusu vergi, şehirlerin belirli mahallelerinde / bölgelerinde uygulanabilir.
Belediyelerce gerçekleştirilen vergisel işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla;
kanunun uygulanmasında yol gösterici nitelikte daha fazla ikincil mevzuatın (Tebliğ,
yönetmelik, özelge vs.) yayımlanması uygun olacaktır.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen iyileştirmeler sayesinde belediyeler bir yandan mali özerklikleri
arttırılmış, hesap verebilir, şeffaf ve vatandaş odaklı bir yapıya kavuşurken diğer yandan yönetim
kapasitesi ve yetkinliği, personel ve yetki açılarından güçlenecektir. Bu durumun mükelleflerin vergiye
uyumunu ve belediyelerin performansını, dolayısıyla da vergi tahsilatını artıracağı düşünülmektedir.
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D. Ekler
1. Çalışma Kapsamında Görüşme Gerçekleştirilen Belediyelerin ve Yetkililerin Listesi
Yerel
Tarih

Saat

24 Haziran 2020

15.00-16.00

25 Haziran 2020

10.30-11.10
11.30-12.35

Belediye

Katılımcılar

Erzincan Belediyesi
Gerede Belediyesi

Saffet Erbaş – İşletme İştirakler
Müdürü
İsmail Gülleci – MH Md. V

Akçakoca Belediyesi

Selma Kurt – Mali Hizmetler Müdürü

Kütahya Belediyesi

Hasan Korkut – Strateji Geliştirme
Müdürü

Konya BŞB

Yasin İçaçan - Strateji Geliştirme
Planlama Şb. Md
Abdullah Baran -

Adana BŞB

Bahadır Özdemir – Gelir Şube
Müdürü
Ferdi Yılmaz – Mali Hizmetler
Müdürü
Recep Bozduman – Mali Hizmetler
Müdürü
Kemal Cangöz – Bld. Bşk. Yrd.

14.30-15.30

10.00-11.00
26 Haziran 2020
12.30-13.30

Bayramiç Belediyesi
15.00-16.30
1 Temmuz 2020

10.30-11.45
09.00-10.00

2 Temmuz 2020
11.00-12.15
3 Temmuz 2020

11.00-12.00

16 Temmuz 2020

10.30-11.30

Turhal Belediyesi
Zonguldak Belediyesi
Eskişehir BŞB

Ali Rıza Özsaltık – Mali Hizmetler
Daire Bşk.

Altındağ Belediyesi
Tekirdağ BŞB
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Müveddet Işık – Mali Hizmetler
Daire Bşk.

Tarih

Saat

Kurum

Katılımcılar

8 Temmuz 2020

15.00-16.00

Maliye Bakanlığı /
Slovenya

10 Temmuz 2020

10.00-11.30

Thiene Belediyesi /
Italya

15 Temmuz 2020

10.30-11.00

Vallentuna Belediyesi /
Stockholm, İsveç

23 Temmuz 2020

10.000-11.00

Prag Belediyesi / Çekya

27 Temmuz 2020

10.30-11.30

Milan Büyükşehir
Belediyesi / İtalya

28 Temmuz 2020

10.30-11.30

Letonya Yerel Yönetim
Birliği

31 Temmuz 2020

10.30-11.45

Barselona Belediye
Maliye Kurumu /
İspanya

18 Ağustos 2020

11:00-12.15

18 Ağustos 2020

10.00-11.00

21 Ağustos 2020

14.00-14.45

Debrecen Belediyesi /
Macaristan
Zabierzów Commune /
Polonya
Holstebro Commune /
Denimarka
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