Söyleşi
Önsöz

Küresel Değişim Sürecinde
Vergilendirmeye Bakış:
Sorumlu Vergicilik

E

konomiden uluslararası ilişkilere,
teknolojiden siyasete her alanda
yaşanan gelişmeler, dünyada
bir dönemin kapanıp yeni bir
dönemin başlamakta olduğunu gösteriyor.
Uzun zamandır gelişmiş pazarlardaki
krizleri konuşuyoruz. Yaşadığımız finansal
krizler, küresel çatışmalar, dijital verilere
yönelik tehditler gibi yeni tür güvenlik
sorunları, kuralların yeniden tanımlandığı
bu geçiş döneminin sancıları olarak
karşımıza çıkıyor. Böylesi bir geçiş
döneminde bireyle devlet arasındaki
toplumsal sözleşmenin mali temelini
oluşturan vergi kavramına bakışın
aynı kalması düşünülemezdi. Kamu,
mükellefler ve vergi danışmanları başta
olmak üzere vergi konusunda tüm
paydaşların üstüne düşen rol yeniden
tanımlanıyor.

“Sürdürülebilir vergilendirme için
bütün tarafların bağlı kalması
gereken ilkeler neler? İşte biz bu
soruya vereceğimiz yanıtı sorumlu
vergicilik olarak tanımlıyoruz.”
Vergi toplama hakkının kullanılması ve
vergi ödeme yükümlülüğünün yerine
getirilmesini yakından ilgilendiren temel
ilkelere tarafların ne kadar uyduğu
yakından izleniyor ve tartışılıyor. Bu
süreçte biz vergi danışmanları da
üzerimize düşen görevi daha iyi yapmak
üzere iş yapma biçimimizi sorguluyor;
paydaşlarımızla istişare ederek dünyadaki
ve ülkemizdeki gelişmeleri daha iyi
anlamaya gayret ediyoruz.
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Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki bugünü
doğru anlamadan geleceği öngöremeyiz.
Bu düşünceyle, verginin toplumun
geleceği için taşıdığı hayati önemi göz
önünde bulundurarak paydaşların bugün
eskisinden farklı olarak neler yapması
gerektiğini gözden geçirmek istedik.
Sürdürülebilir vergilendirme için bütün
tarafların bağlı kalması gereken ilkeler
neler? İşte biz bu soruya vereceğimiz
yanıtı sorumlu vergicilik olarak
tanımlıyoruz.

“KPMG Türkiye olarak tüm paydaşların
ortak yararına olan sorumlu vergicilik
yaklaşımının yaygınlaşması için
elimizi taşın altına koyuyoruz.”

Daralan ya da büyüme hızı düşen milli
gelir, gelişmiş ekonomilerde dâhi vergi
politikalarının gözden geçirilmesini önemli
bir gündem maddesi hâline getiriyor.
Bu durum etkin vergi yönetiminin
günümüzde herkes için çok kritik bir
anlam kazanmasına neden oldu.

KPMG Türkiye olarak böyle bir iklimde
filizlenen yeni bir mesleki anlayış olan
sorumlu vergicilik yaklaşımına öncülük
ediyoruz. Tüm paydaşların ortak
yararına olan bu yeni mesleki yaklaşımın
yaygınlaşması için elimizi taşın altına
koyuyoruz. Özel sektör ve kamu dâhil
olmak üzere toplumun tüm kesimleri,
vergi danışmanlarının işlerini sorumlu
vergicilik anlayışıyla yaptığına güvenme
ihtiyacı duyuyor. KPMG olarak bunu biliyor
ve mesleğimizi bu anlayışla icra ediyoruz.

Şirketlerin yanı sıra önemli yetkilerle
donatılmış üst düzey yöneticilerin
yasalara, paydaş çıkarlarına ve kamusal
değerlere bağlılığının da giderek daha çok
mercek altına alındığını gözlemliyoruz.
Kamu yönetimleri, bozulan mali dengeler
nedeniyle vergi oranlarını artırmakta
yaşadıkları güçlüğü, vergi tabanını
genişleterek ve vergi toplama süreçlerini
etkinleştirerek telafi etmeye çalışıyorlar.
Buna bir de değişen şartlara aynı hızla
cevap veremeyen, farklı kesimlerden
gelen istekleri karşılamada yeterince
esnek davranamayan ve mevzuatını
iş dünyasının gerçeklerine uygun hâle
getiremeyen idari yapıları da eklersek
vergi danışmanlarının üstüne düşen
sorumluluğu daha iyi vurgulamış oluruz.

Sorumlu vergi danışmanları olarak ulusal
ve uluslararası boyutta her geçen gün
biraz daha karmaşıklaşan mali yapıda,
hükümetlerin vergileri artırmak da dâhil
olmak üzere maliye politikalarını -kamu
yararı adına- gözden geçirme hakkına
sahip olduğuna ilişkin inancımızın
yanı sıra, mükelleflerin de -hukuk
çerçevesinde- vergi yükümlülüklerini
serbestçe yönetme hakkı bulunduğunun
altını çiziyoruz. Bu nedenle görevimizi
ifa ederken, ulusal ve uluslararası vergi
mevzuatının mükelleflerce tam ve
doğru uygulanmasını sağlarken vergide
eşitlik, adalet, genellik ve ödeme gücü
prensiplerini gözetiyoruz. Bu kapsamda
tespit ettiğimiz tüm aksaklıkları ilgili
otoriteler ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Böyle bir ortamda kurumsal yönetim
seviyesi olgun, vergi etiğini içselleştirmiş
şirketlerin dâhi önünde her zamankinden
daha dikkatli yönetilmesi gereken bir vergi
süreci bulunuyor. Bu durum ülkemizin
önde gelen şirketleri için de geçerlidir.

KPMG’nin sorumlu vergi danışmanları
olarak hükümetlere hedefledikleri ve/
veya uyguladıkları ekonomik ve mali
politikaların icra tarzı ve muhtemel
sonuçları hakkında destek olmayı
görevimiz olarak kabul ediyor; kamu
otoriteleriyle sürdürülebilir, açık ve şeffaf
iletişimi mesleğimizin vazgeçilmez
unsuru olarak görüyoruz.
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“Mükelleflerin vergisel
yükümlülüklerini hukuk
çerçevesinde serbestçe yönetme
hakkına inanmakla birlikte, bu
hakkın vergisel işlemlerde şeffaf
olmayan uygulamalar veya
agresif vergi planlaması yoluyla
kullanılamayacağını vurguluyoruz.”
Vergilendirme sürecini ahlaki boyuttan
bağımsız olarak değerlendirmek mümkün
değildir. Bu açıdan mükelleflerin vergisel
yükümlülüklerini hukuk çerçevesinde
serbestçe yönetme hakkına inanmakla
birlikte, bu hakkın vergisel işlemlerde
şeffaf olmayan uygulamalar veya
agresif vergi planlaması yoluyla
kullanılamayacağını vurguluyoruz.
Müşterilerimizi de bu ilkelere hassasiyetle
riayet eden mükellefler arasından
seçiyoruz. Tüm vergi hizmetlerimizde bu
ilkelere mutlak surette riayet ediyor ve
tespit ettiğimiz riskleri müşterilerimizle
açıkça paylaşıyoruz.

KPMG’nin sorumlu vergi danışmanları
olarak icra ettiğimiz mesleğin sorunlarına
karşı da kayıtsız değiliz. Tüm paydaşlar
için sağlam, güvenilir ve sürdürülebilir bir
vergi iklimi oluşturmanın ilk adımlarından
biri, mesleğimizin sorunlarını ıslah ederek
ona hak ettiği saygınlığı kazandırmaktır.
Bu mesleği icra edenler olarak konunun
tüm taraflarıyla sürekli ve açık bir
iletişimde bulunmayı ve mesleğimizin
en doğru şekilde icrası için her türlü
sorumluluğu almayı tüm paydaşlarımıza
taahhüt ediyoruz!
Bu taahhüdün bir ürünü olarak
sorumlu vergicilik anlayışını farklı
yönleriyle ele alan makaleleri bu kitapta
görüşlerinize sunuyoruz. KPMG Türkiye
olarak vergicilikte yeni bakış açısını
tartışmaya açarken bu tartışmanın
tüm paydaşlarımızın katkısıyla daha da
zenginleşeceğine olan inancımızla değerli
görüş ve yorumlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımla,
Ferruh Tunç
KPMG Türkiye Başkanı

Sorumlu Vergicilik

IX

