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Uluslararasi Ölçekte 
Gerçekleştirilen Vergiden Kaçinma 
ve Vergi Kaçakçiliği ile Mücadelede 
Uygulanan Ulusal ve Uluslararasi 
Tedbirler ve Çözüm Önerileri

Özet

Vergilendirmenin ülkeler tarafindan ekonomik mücadelenin stratejik bir araci ola-
rak kullanilmaya başlanmasi ile birlikte uluslararasi alanda gerçekleştirilen ver-
giden kaçinma ve vergi kaçakçiliği daha önemli hale gelmiştir. Bu durum vergi-
lemede adaleti bozmakta, uluslararasi sermaye hareketliliğinde sapmalara yol 
açmakta ve kamu gelirlerinin en önemli unsuru olan vergi hasilatinin düşmesi-
ne neden olmaktadir. Günümüzde milli gelir idareleri, vergi kayip kaçağinin ulu-
sal boyutu yaninda uluslararasi boyutu ile de mücadele etmek zorundadirlar. Ça-
lişmada öncelikle küreselleşme ile birlikte daha bir önem kazanan uluslarara-
si vergiden kaçinma ve vergi kaçakçiliği metotlari üzerinde durulmakta, sonra-
da bu soruna karşi vergi idarelerinin hangi yollarla mücadele edebilecekleri vur-
gulanmaktadir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi idareleri, vergi kaçakçılığı, transfer fiyatlandırması, 
vergi anlaşmaları

National and International Measures and 

Solutions Implemented For Ways of Fighting 

Against Tax Avoidance and Tax Evasion at 

International Scale
Abstract

After using taxation as a strategic mean for economic struggles by countries, tax 
avoidance and tax evasion at international level has become very important. The 
existence of tax avoidance and tax evasion corrupts tax fairness, causes deviati-
on of international capital movements, and leads to fall of the most important so-
urce of public revenue.

National tax authorities nowadays have to fight against the tax losses and evasi-
ons at the international level as well as at the national level. In this paper, inter-
national tax avoidance and tax evasion methods, becoming more important with 
the globalization, will be first discussed, and then the ways that national tax aut-
horities might have to fight against these issues will be addressed.
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