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2004 yılı bütçesinin tüketidier açısınden en can alıcı yönü, toplam vergi
gelirleri içinde do/aylı vergilerin perının (;1>67' ler düzeyinde öngörülmüş
olmasıdır. Gerçekten de, hem Türkiyel nin mali tarihinde hem de pek çok
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin mali geçmişinde, dolaylı vergiler
lehine bu denli yüksek bir değılım göze çerpmemektedır.
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