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VERGiDE ADALET iSTiYORUZ!
Ulk;'rnizin iciride bulunduğu ağır ekonomik ve sosyal koşullar
toplumun tüm kesimlerini etkilemekte. Büyük sermaye, kayıt
dışııekonominin aktivistleri ve büyük rantiyeciler dışında kalan
hal~ yoksullaşmaktadır. Her türlü eşitsizlik ve adaletsizlik had
safhaya ulaşmış; kronik bir hal almıştır.

Bütçe açıkları, sürekli artan iç ve dış borçlar, üç haneli enflasyon
rakamları, gelir dağılımındaki eşitsizlik vb. gündemimizden hiç
düşmeyen sorunlarımız. Devlet ve sermaye işbirliği ile öngörülen
-uygulanan programlar, bugüne kadar, derde deva olmamıştır.

En son ANA-SOUD hükümetinin büyük bir şaşaa ile hazırladığı
vergi yasalarının sonuçları bu yılortaya çıkacak. Toplumda
büyük yankı uyandıran bu tasarıların yasalaşması sürecinde,
taslaktaki birçok madde büyük sermayenin engeline takılmış,
varolan vergi anlayışı sürdürülmüş, ücretliler üzerindeki vergi
yükü aynen korunmuştur.

Her yıl hükümet ve Maliye Bakanlığı tarafından, mart
ayında bir dizi etkinliklerle "Vergi Haftası"

~ea kutlanmaktadır. Verginin anlam(!) ve önemi (I) nirr;:;i! ~ i belirten boy boy afişlerle, medya ile verginin kutsal(!)
Iığı topluma anlatılmaya çalışılacak. Her mart ayında

VERGi KOMLERDEN ALıNıYOR?
Ülke ekonomisinin yarıya yakın! kayıt dışı. Gelir
vergisinin %60 ını ücretliler, %40 ını sermaye ve diğer
kesimler ödüyor. Buna karşın milli gelirlerden
ücretlilerin aldığı pay % 26,6, sermaye kesimlerinin
aldığı pay ise % 73,4 dür.

Vergi öderken

Kayıt dışı ekonomiyi "kayıt altına alma" iddiasıyla
hazırlanan son vergi yasalarında da sigortasıı işçi istihdamı
konusunda hiçbir önlem alınmamıştır.
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lGIMIZ VERGILER ....
!985 yılından itibaren ülkemizde uygulanmaya başlanan KDV
adıyla harcamalar üzerinden alınan vergiler, toplam vergi gelirleri
içinde önemli bir yere sahiptir. Yaşamımızı idame ettirebilmek
için yaptığımız tüm zorunlu harcamalar, KDV, fon ve çeşitli
şekillerde vergitendirilmektedir. Kişilerin gelir durumları gözardı
edilerek istisnasız herkesten alınan dolaylı vergiler, vergide adalet
ve eşitlik ilkesi ile çelişmektedir, Uygulaması oldukça kolay, sonuç
alınması açısından da oldukça etkin bu vergi türünün vergi gelirleri
içindeki payı giderek artmaktadır. Bu oran 1990 yılında %39
iken, 1997 yılında % 58,5 e çıkmıştır.

NiçiN DAHA FAZlA VERGi ÖDÜYORUZ?
Kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomiyi aşma noktasına geldiği
ülkemizde, kayıt dışı kesimin kayda alınması durumunda bütçe
açıkları önlenebilecek, bütçenin fazla vermesi bile mümkün
olabilecektir. Aksi takdirde devlet bütçe açıklarını borçlanarak
kapatmak yolunu tercih etmekte, karşılığında yüksek faiz
ödeyerek ekonomiyi açmaza sokmaktadır.

Yani devlet, vergi alması gereken kesimlerden borç almakta,
buna karşılık vergi ajabildiği kesimlerden elde ettiği gelirleri
borçlandığı kesimlere aktarmaktadır. Bu durumda devlet rantiye
kesimlerine para aktaran bir kurum işlevi görmektedir.

Ödemiş olduğunuz her kuruş
vergi; yol, su, elektrik, okul,

hastane v.b. olarak size geri dönecektir.(!)
Bütçe 6 yıl öncesi ile karşılaştırıldığında, sağlık, eğitim gibi
sosyal harcamaların payının %24 den %14 e, yatırımlara ayrılan
payların ise, % 17 den % 6 ya düştüğü gözlenmektedir. Yukandaki
rakamlardan ortaya çıkan sonuç şudur: Her türlü kamu hizmetinin
temel insan hakkı olmaktan çıkarılıp, kamusal alanın özel
mülkiyetin denetimine- işletmesine devredilmesi, devlet ile
yurttaş arasındaki ilişkiyi, tüccar- müşteri ilişkisine
dönüştürmüştür. Yolların ücretli, eğitim ve sağlığın paralı, su
ve elektriğin fahiş olarak fiyatlandırıldığı bir tabloda "ödemiş
olduğunuz her kuruş vergi rantiyeye faiz olarak ödenecektir ...
demek daha doğru bir ifade olacaktır.



Daha etkin bir vergi uygulaması içi!"
Genelolarak tüm toplum kesimlerinin talep ve çıkarlaıını
dikkate almayan bir vergi uygulaması ve toplumun ihtiyaçlarını
gözardı eden bir bütçe anlayışının başarılı olması mümkün
değildir ... Bunun için kamu gelirleri politikaları:
Emekçiler üzerindeki vergi yükü azaltılmah, asgari geçim standardı
vergiden muaf tutulmalıdır.

Sermayenin vergi yükü arttırılmalı; bu kesime uygulanan istisna ve
muafiyetler kaldırılmalı, servet beyanı esası ile servet vergisi alınmalıdır.

Kayıt dı~ı ekonomi kayıt altına alınarak vergilendirilmesi sağlanmalı;
sigortasız ilÇi çahşnnlmasma karş: caydırıcı önlemler alınmalı, etkin
jekilde denetlenmelidir.

Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı azalıılmalıdır.
Finansal işlemler, faiz uygulamaları. sermaye akışları üzerindeki vergi
oranları arttırılmalıdır.

Devletin her türlü mali ili}kileri ~effaflığa kavuşturulmalı; toplumun
denetimine açık tutulmalıdır.

YASA ÇıKARTMAK YETMEZ...
Maliye bürokrasisi; daha etkin bir vergi uygulaması için maliye
çalışanlarının ekonomik, demokratik ve özlük sorunlarını
çözmelidir. Sorunların çözümü için iO yıldır mücadele veren
sendikamıı taraftır. Vergi haftası aynı zamanda maliye
çalışanlarının sorunlarının çözümü için bir fırsat olarak kabul
edilmelidir. Bu nedenle:

Sendikamızın toplu sozleşrne talebi yerine getirilsin.

Sendika üye ve yöneticilerimiz üzerindeki baskı ve cezalar
kaldırılsın.

Temmuz ve ağustos ayları mali tatil ilan edilsin (1)

Ek ücretlerimiz % i00 arttırılarak maaşlarımna dahil edilsin
Kadro- derece tashihi ve ilerlemesinin önündeki engeller kaldırılsın.

(1) Vergi haftası nedeniyle maliye çalışanlarına bir maaş ikramiye
verilsin.

TÜM MAıiYE SEN GENEL MERKEZi
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