
FASIL 16 VERGİLENDİRME 
 
Öncelik 16.1 Alkollü ürünler, ithal tütün ve ithal sigaralara ilişkin ayrımcı vergilendirmenin önemli ölçüde azaltılmasına yönelik 
uygulanabilir adımların atılması ve bunların dışında kalan ayrımcı vergilendirmenin ivedilikle kaldırılması amacıyla, Komisyon’un da 
kabul ettiği ve kilometre taşlarının belirlendiği bir planın sunulması 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 16.1.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

1  Alkollü ürünler, ithal tütün 
ve ithal sigaraların 
vergilendirilmesine ilişkin 
Eylem Planı 

Vergilendirme faslında açılış kriterinin karşılanması 
amacıyla Eylem Planının hazırlanması 

Maliye Bakanlığı 2009 

2 92/84/AET sayılı Direktif ÖTV Oranlarında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı 

Alkol ve alkollü içkilerde vergileme ölçüleri ve oranı ile 
ilgili düzenlemenin yapılması1

Maliye Bakanlığı 2009 

 
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir. 
 
3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir. 
 

                                                           
1 Uyum, Eylem Planı doğrultusunda aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. 
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Öncelik 16.2 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) konusunda, özellikle yapıları ve uygulanan oranlar ile ilgili 
uyumun sürdürülmesi 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 16.2.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

1 92/84/AET, 95/59/AET, 
2002/10/AT ve 92/79/AET 
sayılı Direktifler 

ÖTV Oranlarında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı 

Alkol ve alkollü içkilerde vergileme ölçüleri ve oranı ile 
ilgili düzenlemenin yapılması 
Sigaranın vergileme kriterleri ve diğer tütün ürünlerindeki 
tanımlar ile ilgili düzenlemenin yapılması 

Maliye Bakanlığı 2009 

2 2003/96/AT, 92/83/AET ve 
92/12/AET sayılı Direktifler 

ÖTV Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 

Petrol ve petrol ürünleri ile diğer enerji ürünlerinin 
vergileme ölçüsü ve verginin kapsamına girecek ürünler 
ile ilgili düzenlemenin yapılması 
ÖTV’ de vergi antreposu sistemi ve vergi erteleme 
düzenlemelerinin uygulanmaya başlanması ile ilgili 
düzenlemenin yapılması 

Maliye Bakanlığı 2011 sonrası 

3 2006/112/AT, 91/680/AET, 
92/111/AT, 95/7/AT ve 
98/80/AT sayılı Direktifler 

Katma Değer Vergisi (KDV) 
Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 

KDV’nin yapısı (ekonomik faaliyet, teslim yeri, vergi 
sorumlusu, vergi matrahı gibi) ile ilgili düzenlemenin 
yapılması 
Seyahat acentelerinin vergilendirilmesi ile ilgili 
düzenlemenin yapılması 
İthalat sırasında KDV alınmasından vazgeçilerek mali 
sınırların kaldırılması ile ilgili düzenlemenin yapılması 
Yatırım amaçlı altının vergilendirilmesi ile ilgili 
düzenlemenin yapılması 
Müşterek bahis, şans ve kumar oyunlarında müktesebatla 
uyumlu düzenlemenin yapılması 
Küçük işletmelerin vergilendirmesinde müktesebatla 
uyumlu düzenlemenin yapılması 

Maliye Bakanlığı 2011 sonrası 

4 94/5/AT sayılı Direktif KDV Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 

İkinci el mallar, sanat eserleri ve koleksiyon parçalarının 
vergilendirilmesi ile ilgili düzenlemenin yapılması 

Maliye Bakanlığı 2011 sonrası 
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir. 
 
3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir. 
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Öncelik 16.3 Uyumun arttırılması, vergi gelirlerinin toplanmasının iyileştirilmesi ve kayıt dışı ekonominin azaltılması amacıyla Bilgi 
Teknolojisi sektörü de dahil olmak üzere vergi idaresinin güçlendirilmesine ve modernizasyonuna devam edilmesi 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 16.3.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

1 90/434/AET, 2003/49/AT 
sayılı Direktifler  

Kurumlar Vergisi 
Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 

Birleşme ve bölünmelere ilişkin ülke içi ile sınırlı 
düzenlemelerin AB ülkelerindeki şirketlerle yapılacak 
birleşme ve bölünmelere de uygulanmak üzere 
genişletilmesi 
Şirketler arası faiz ve gayrimaddi hak bedeli (royalty) 
ödemelerinin vergilendirilmesi ile ilgili düzenlemenin 
yapılması 

Maliye Bakanlığı 2011 sonrası 

2 2003/48/AT sayılı Direktif Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun 

AB ülkelerinde ikamet eden kişilerin faiz gelirlerinin 
vergilendirilmesi ile ilgili düzenlemenin yapılması 

Maliye Bakanlığı 2011 sonrası 

3 2073/2004 ve 1798/2003 
sayılı Tüzükler 
77/799/AET sayılı Direktif 

Vergi Usul Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun 

ÖTV’ye tabi ürünlerin AB içinde dolaşımında bilgi 
değişimine imkân sağlanması 
AB üyesi devletler arasında KDV ve doğrudan vergiler ile 
ilgili olarak vergi idarelerinin karşılıklı yardımlaşmasına 
imkan sağlanması 

Maliye Bakanlığı 2011 sonrası 

 
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Tablo 16.3.2 

No İhtiyaçlar Yıl 

(Maliye Bakanlığı) 

1 Yürürlükteki AB Mevzuatı çerçevesinde yapılması istenilen değişiklikler ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti alınması 2010-2011 

2 Yürürlükteki AB Mevzuatı çerçevesinde yapılması istenilen değişiklikler ile ilgili olarak personele eğitim verilmesi 2010-2011 

3 Yürürlükteki AB Mevzuatı çerçevesinde yapılması istenilen değişiklikler ile ilgili olarak AB ülkelerinin uygulamalarının nasıl olduğunun 
ilgili ülkelerde incelenmesi 

2010-2011 
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Tablo 16.3.3 (Avro) 
İhtiyaçlar (Maliye Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam 

I-Yatırım      

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması      

- Personel      

- Eğitim 2010-2011  350.000  350.000 

- Danışmanlık 2010-2011  100.000  100.000 

- Tercüme 2010-2011  50.000  50.000 

- Diğer   50.000  50.000 

Toplam   550.000  550.000 
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Öncelik 16.4 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili mevzuatın, özellikle de indirim, muafiyet, istisna, 
vergi iadeleri ve indirimli oranların uygulanmasıyla ilgili olarak, AB müktesebatıyla uyumlaştırılmasına devam edilmesi 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 16.4.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

1 2006/112/AT sayılı Direktif KDV Oranlarında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı   

KDV oranları ile ilgili düzenlemenin yapılması Maliye Bakanlığı 2011 sonrası 

2 1152/2003/AT sayılı Karar 
1925/2004, 2073/2004 ve 
1798/2003 Tüzükler 
77/799/AET sayılı Direktif 

Vergi Usul Kanunundaki 
değişikliğe bağlı olarak 
yapılacak idari düzenleme 

ÖTV’ ye tabi ürünlerin tam üyelikte AB üyesi devletler ve 
ülke içinde dolaşımı ve takibi için bilgisayar sistemi 
(EMCS), Ortak İletişim Ağı (CCN), ve Ortak Sistem Ara 
Yüzü  (CSI) CCN/CSI Ağının kurulması 
Bilgi değişiminin yetkili birimlerce yapılmasının 
sağlanması için ÖTV ile ilgili idari işbirliği alanında diğer 
devletlerle temastan sorumlu merkezi irtibat bürosunun 
(CLO) kurulması 
KDV’ de idari işbirliği alanında diğer AB üyesi 
devletlerle idari işbirliğinden sorumlu merkezi irtibat 
bürosunun [CLO] kurulması 
AB üyesi devletler arasında yapılması öngörülen KDV 
Bilgi Değişim Sisteminin (VIES) kurulması ve Ortak 
İletişim Ağı ve Ortak Sistem Ara Yüzü (CCN/CSI) 
Sisteminin kurulup işletilmesi için gerekli bilgisayar 
sistemlerinin kurulup çalıştırılması 

Maliye Bakanlığı Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır 

 
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir. 
 
3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir. 
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