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Vergileme Yetkisi ve Anayasal 
Vergileme İlkelerinin Farklı 
Ülke Uygulamaları Açısından 
Değerlendirilmesi 

Özet

Vergilendirme yetkisi, devletin vergi alma konusunda sahip olduğu “hukuki ve fiili 
güç”ü ifade eder. Oluşturulmak istenen yeni ekonomik anayasa yaklaşımı içeri-
sinde (özellikle kamu tercihi ve anayasal iktisat teorisi yaklaşımında) devletin 
vergilendirme yetkisi, para basma, borçlanma ve refah harcamaları yetkisinin sı-
nırlandırılması gereği, üzerinde önemle durulan konulardır. Bugün için vergileme 
yetkisinin kullanımında en önemli kurum yasama organıdır. Günümüzde anayasal 
vergileme ilkelerinden biri olan “temsilsiz vergi olmaz” ilkesinin muhatabı olan par-
lamentoların vergileme yetkisini kötüye kullanma ihtimaline karşın vergilendirme 
yetkisinin sınırlandırılması önemli bir boyut kazanmış bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, devletin vergilendirme yetkisi, vergilendirme yetkisinin kullanılması 
ve sınırları ve bu sınırların belirlenmesinde önemli yeri olan anayasal vergilendir-
me ilkeleri, farklı ülke anayasal uygulamaları perspektifinden değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergilendirme Yetkisi,  Anayasa, Anayasal Vergileme 
İlkeleri

The Authority of Taxation and Evaluation of the 

Contitutional Tax Principles from the Perspective 

of Different States. 

Abstract

The authority of taxation is a power of law that is belong to the state. The new 
economic constitution that wants to be built (especially Public Choice and Cons-
titutional Economic Theory) is expected to restrict, the authority of taxation, of 
printing money, and of borrowing and of welfare expenditures. The most important 
Institution at the  using of authority of taxation is Legislator (an Act of Parliament). 
The rule of no tax shall be imposed except under the authority of Taxation an Act 
of Parliament is relate to the principles of no taxation without representation and 
today is defended the authority of taxation to be restrict. 

In this study, it is evaluated that the goverment`s authority of taxation, the usage 
and limits of this authority, and the constitutional tax principles from the perspecti-
ve of the different constitutional aplications of states.
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