VERGİ

SORUNLARI

maz. Bır takım yan ödemelere işverenin de katıluru sağlanarak «İşveren payı» adı altındaki fazladan giderleri de hesaba kattığımızda isverenin anladığı anlamda ücret ortaya çıkmaktadır.
Son asgari ücret tutarına göre bu konuya şu rakamsal örneği verebiliriz [2J .

iŞVEREN ÜZERiNDEKi ÜCRET YÜKÜ

Tablo 1 -

ÜCRET ÜZERiNDEKi DEVLET YÜKÜ
Ahmet BurÇin YERlfJLl
Dokuz Eylül üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Maliye Bölümü, Mali Hukuk Ana
Bilim Dalı Araştırma Görevlisi

ÜCÜ maliyetindeki

mevcut mevzuattan kaynaklanan çarpıklıklar
11/1111'
bır süreden beri tartışılmaktadır.
işveren ödediği ücreti n maliyı 1111111 yüıkseıkliğinden. işçi net ücretln düşüklüğünden yakınmaktadır.
II c, rı L Oz rinde devletin yükü ağırlaşırken, işveren üzerindeki ücret yükü
11111111<
dır. Önümüzdeki dönemde ekonominin sosyal dengelerinin yeııh" ii luşturulmasına çalışrlacaktır. 'Bu yenid-önemde
işveren üzeri nıl kı ücr t yükünün haftfletilebilmesl
için ücret üzerindeki devlet yükü111\11

yı ıılden gözden geçirilmesi

i

Vi ren üzerindeki

gerekmektedir.

ücret yükü denildiğinde,
genellikle bir üretim
, lll lt ıl olarak emeğe ödenen tüm giderler akla gelir. Eğer emekgeliri
i Iri
,ılı n kişi bir işletmeye veya bir işverene emir ve talimatlar doğrultu ıl/ıU tabi ise emeğin geliri ücrettir. Başka bir deyişle, bağımlı
i III
ıııı oeliri ücrettir [1]. Ancak işveren açısından ücret ile ücretli
ii i ıııd ın ücret tamamen başka anlamları içermektedir.
Ücretliye göi
(mı i, arz edilerı emeğin belli bir dönem sonunda elde ettiği norniII ıl i ır ı tutarıdır.
Ücretli yaşamıile
ilgili bütün giderlerini bu ücretten
i ii LI \i k üzere hesap yapar. Oysa işverene göre ücretlinin
eline
i ılı nr 11 para sadece net ücrettir. Yani ücretlinin
benimsediği anlamdıki 'Il ,r t işveren için, sadece net ücrettir. Netücretin
yanısıra, işçiılı ii hor Iro üzerinde Ikesilen fakat işveren tarafından yatırılan bazı
ILLI III \ V rdır ki bunlar da eklendiğinde
brüt ücret ortaya çıkar. Sonra
i i LLL
i In işveren 'tarafından yapılan ödemeler brüt ücretle de kal-

Asgari Ücretten
. ,Katkıları :

Yapl!anKesiiıtUer

ve

.İşçlnln eline geçen net tutar
(,işçinin anladığı anlamda ücret)
~~~~~':;~;i:-~';··'

işçiden

işveren

502.960.- TL.

..

yapılan kesintiler

S.SK Primi
Tasarrufu Teşvik
Gelir Vergisi
Damga Vergisi

,

112.140.,-TL.
32.000.~ TL.
150.700,- TL.
3.200.- TL.

Primi

Brüt Ücret
(Toplu Sözleşrnelerle

Belirlenen

801.000.- TL.

Ücret)

işveren Katkıları
S.S.K. Primine katkılar
. Tasarrufu Teşvik Primine 'katkılar
Konut Edindirme Yardımı

-

---

işverenin Ödemek Zorunda Olduğu Ücret
(ıişverenin anladığı ücret)

10 kişiden

fazla ücretlinin.çalıştığı

156.195.- TL.
48.000.- TL.
23.000.- TL.
..__

.'

1.028,195.- TL.

'bir işyerinde;

Ücretlinin
eline geçen ücret yaklaşık olarak 503.000.- TL. iken,
işverenin ödediği ücret yaklaşjk 1.028.000.- TL.'dır. Aradaki 525.000.TL.'lıkfark
ise işverenin
istihdam
ettiği kişl için devlete ödemek
zorunda olduğu paradır ve bu tutarişçinin
eline geçen ücretten daha
fazladır. Şlmd: aklırruza şu soru gelebilir;
işçinin çalışı-p, üretip karşılığında aldığı paradan daha fazlası neden devletin kasasına gitmektedir? Uygulamanın mucitleri «sosyaladalet»,
gelir dağılımının düzenlenmesi», «sağlık hizmetleri»
gibi bir takım cevaplar vereceklerdir.
[2] V ysi Seviğ. «Asgari Ücret Sorunu», Dünya Gazetesi, 16.8.1991, syf'. 5,
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v
Iıı, ılı vi tın bır tercihidir
11111 ıl r ceslne bağlıdır.

ve tercihlerin
.

mükemrnelliği

II udlrme aracını bir yandan sosyal adaletin. gelirin

t

gerçe"kleştirilmesinde.
diğer yandan
önlemleri alırken "kullanmaki lı d' fler 'birbirine ters düşen önlemleri gerektirdiğinll ınr kte; dolayısıyla sosyal devlet ilkesinin ne derei hıı ılayıcılığa sahip olduğu sorunu ortaya çı'kmakta~
1111

1111

ii

dağılımının

Iİ in qerekli özendirici

Ily LI rini dolaylı
olarak arttıran
bütün uygulamalar
i ylol ürününü da!ha pahalıya mal ederek daha yüksek
) unda kalmaktadır. Bu davranışın sonu ise enflasyonu
J i kaliteyi düşürerek fiyatı sabit tutmaya çalışmakdüzeyi ne 'kadar düşük olursa o toplumda kalitesiz
o kadar fazla olmaktadır. Çünkü kaliteli malı alabileLV Ine sahip kişi sayısı az yani talep düşüktür. Maliyetk k faizler ile. aşırı vergi yükü enflasyonun süreklilik
n önemli nedenlerindendir.
düşük olması ücret geliri elde edenleri. ücretlerin
nın maliyetlerini
olumsuz yönde etkilemektedir.
Yüksek
IIkt bir O kadar meblağı da devlete ödemek zorunda kalan
IV bordro üzerinde düşük ancak açıktan daha fazla vererek,
tmeye çalışmakta ancak bu durum devlete ödenecek
nı ri gelirleri azaltmakta yani vergi kaçağı oluşmaktadır.
ılm dığı takdirde yüksek ücret nedeniyle devlete ödenen
i ve benzeri giderler tamamen maliyetlere
yanaımaktadır.
r t isteyen işçi ile maliyetlrti arttırıp, rekabet şansını azaltm yen işveren arasındaki ilişkiler
çoğunlukla
sınai ~a'PlYI
••• rLıaan tkilernektedir.
Ücretlerden yapılankesintilerin
fazlalıö:
nei çı keslmi toplu sözleşmelerde aşırı zam talepleri.nde ıbul~nurıda 'kalmaktadır. Yüksek -zarn vermekistemeyen
ışveren ıle
t
zleşrnerıln bağıtlama süreci karşılıklı olarak sekteye uğraktudır. Dahası. grevler .sonucu üretim kayıpları doğmaktadır.

",.ımrıun

rLlldüğü gibi işçi ile işveren arasında ücret nedeniyle doğa~
III kinin optimal düzeyde tesis edilm~si refah düzeyi ve toplam. ma.lı- .
V tl r Ile doğrudan. buna karşılık ekonomikkesimler
arası etkıleşım
v lı ticaretile
dolaylı ilişkiler içindedir.
131 ÖNCEL Mualla, CAGLAYAN Narni, KUMRULU Ahmet, ~~RGl
'Ut 1, Yenileştirilmiş
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3. Baskı, Yargı Yavınları

Ankara· 1987, syf.
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Bugün işveren üzerindeki
ücret yükü çok yüksektir, Ilı II
i i
içinde çıplak ücretln payı % 35,7'dir. Özellikle zorunlu t
rru! luuu,
konut fonu ve S.SK primleri gibi ödemelerin işgücü m Ily tl /i t ltı
deki baskısı giderek artmaktadır.Ücretlinin
ödediği vergı v v i 'I Iıl ii
zeri giderler toplamı, asgari ücretli bir işçide yaklaşık 298,000,
II,'
dır. Brüt asgari ücret 801.000.- TL. olduğuna göre ücretli 'k lrnhı kı
sinti toplamı % 37.2'dir. Bu işçi üzerindeki 'bir yüktür. lşv r n 11.1 i i
yükü hesaplanırken ·işçinin adına kaynakta tevkifat yoluyla k Iı
Iı
diği vergiler, primler ve yardımların yanısıra, fazladan yapmı
old" iii
Işveren 'katkıları da di'kıkate alınır. Yani işçinin emeği 'karşılı i (11111
geçen net ücretin
üzerindeki, tutarların
toplamı işveren 'Üz rlncJ kı
ücret yükünü vermektedir. Buna göre asgari ücretli bir işçinin i v r il
üzerindeki yükü % 104,3'tür.
i
Tablo 2 -

AT Ülkelerindeişgücü

Çıplak
Licret ve
izin ödemeleri

Ülkeler

(% )
Türkiye
Danimarka
Hollanda
İrlanda
İtalya
Almanya
ingiltere
Belçika
İspanya
Portekiz
Fransa
Lüksemburg
Yunanistan
(Kaynak:

Mal'iyetinin

46,8
86.1
64,3
72,0
60,6
62,6
71,5
63,0

İşveren

Yapısı (1987)

Yan öd m i r
(% )

53,2
13,
35,7

28,0
39,4

37,4
28,5
37,0

-

-

63,7
55,5
75,6
67,0

36,3
44,5
24,4
33,0

Dergisi - Cilt XXX, Sayı 1, Ekim 1991 syf. 7)

İşveren üzerindeki bu ek % 104,3'IOk ücret yükü mally tl rı Ilı/'k
ça arttırmaktadır.
Doğalolarak
ortaya çıkan aksaklıkların
gld rll lıll
mesi ve işçinin refah düzeyinin arttırılarak,
işveren üzerlnd kı
,It i
yükünün hafifletilebilmesi
için bir takım düzenlemel rln y pılm i i
uygun olacaktır.

v

ı,; i (L

ı

8
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Bu 'konuda önerilerimiz
şunlar olabilir;
1. S.S.K. Primleri:
Bugünkü uygulamada, brüt ücreti n üzerlnd n % 14 olarak 'kesilen miktar işçi payı olarak ve brüt ücretin % 19,5'
na karşılık gelen miktar işverenkatkısı
olarak yatınlmaktadır.
Burada
nemli olan husus, her iki miktann da işveren tarafından yatırılması
zorunluluğudur.
Vergi Usul Kanununa göre Vergi Sorumlusu konumund bulunan işveren işçinin brüt ücretinden !kestiği % 14 ile brüt ücretın % 19,5'u tutarındaki payını ödemekle yükümlüdür. işçinin bu işlemi rde herhangi bir yasal sorumluluğu
bulunmadığı gibi bu paraların
yatırılıp yatırılmadığr dahi kendisini pek o 'kadar ilgilendirmemektedir.
i çi için eline geçen net tutar daha önemlidir.
'
Bu durumda brüt ücretln % 34'ü yani üçte biri işveren tarafından
., ,K, primi olarak ödenecektir. Örneğin 3.000.000.- TL. aylık brüt
ır tlolan birişçi
için 1.000.000.- TL. aylık S.S.K. primi ödenmekte-

n

dir,
Oranların yüksek olması sonucunda
primlerin
büyük bir kısmı
i v ren tarafından
ödenemez hale gelmektedir.
iş barışının devamı
ııçısındanişçinin
ücretini muhakkak ödemek isteyen işveren parasal
ıkıntıya girdiği zaman diğer kesinti ve 'katkılarda olduğu gibi S.S.K.
primlerinide
ödeyememektedir.
1990 yılındaki, hesaplara göre 3.574.000 işçinin primleri toplamı,
kişi başına bir yılda ödenen en düşük prime göre (yani 1.664.280.TL)
5.948.000.000.000,TL'dır.
Fiilen
tahsil
edilen,
ise
4,704.000.000.000.~
TL. olmuştur. Ancak herkesin düşük derecelerde
olmadığını da göz önünde bulundurmak
qereklr. Buna karşın, herkes
n düşük derecede kabul edilmesine
rağmen 1,2 Trilyon liralık bir
k yıp söz konusudur.
Bunun için yapılacak en iyi uygulama oranların aşağıya çekilmesi
labilir. Oranlar yüksek olduğu 'İçin «zaten darboöaza 'girdiğimde primi rı ödeyemiyorum ve faiziyle birlikte başıma dert oluyor» diye düünen işveren, kayıtlarında
işçilerini çoğunlukla asgari ücretten gösL rerek aybaşında elerine
açıktan ödeme yapma yoluna başvurabiliy r, Bunun sonucundil
ise devletinvergi
kaybı ortaya çıkıyor. Yani
d vlst iki taraflı kaybediyor.
Işçi ve işveren paylarının her rkisinin de % 10'a indirildiğini vary rsak, Işveren üzerindeki % 33,S'luk S.S.K. Primi yükü % 20'e inektlr. Yanı işveren, S.SK ıhizmetlerinden
herhangi bir şekilde yat rı n mamasına rağmen % 14 işçiden kesip % 19,5'ta 'katkıda bulun ır k Va 33,5 oranında para ödeyeceği ne '% 20 oranında bir para ödey lılllr.
Illi ülkelerde de işveren payı uygulanmaktadır,
H tt bazı
ülk i r lt rnmnrn il i v r n p yı ol rek öd m I r y JlIIII1 'II ıdrr.
r·

111

veR

i S ) ii, II N

1/ i

i,

neğin Yun-anistan'da brüt ücret aynı zamanda net ücr ıtlr. Kııııı
y~ktur ancak, işveren payları bulunmaktadır.
Devletin lşv r n i il i (i
y~ ?ahan.e eaerek ;ara alması ~erine, doğrudan gelır v
rv t Vi i
,gısı tahsıl etme çahşmalanna
agırlık vermesi daha akılcı ol
ıkııı
Brüt ücreti 1.000.000.- TL. olan bir işçinin S.SK Primi ik 1111'1 i
% 1~'ten% 10'a inerse eline aylık 40.000.- TL. daha fazla p r O i
cektır. Bunun 10.000.- TL. kaba bir hesapla vergiye giderse 30.000,
TL ~o~inal
bir. ücret artışı olacaktır.
Buna karşın % 19,5'ltık i ıy
% 10 a ınerse, yıne ayn rücretll için işverenin katkısı 95.000.
Il
azalacaktır. Bu para işçi ücretine aktartlrraa ve icinden ver i d ı
lürse, kaba bir hesapla işçinin eline 70.000.TL. ~dCl'hageç
ktlr kı
toplam
faydalanılacak
net gelirdeki
artış 100,000.- TL.
i ıkili.
Yani en ,kaba hesaplarda bile net gelir '% 15 civarında art
,k ır. IILI
da refah düzeyinde % 15 nominal bir iyileşmeyi
ifade ed cı kU
i il
kadar azımsanacak bir şey değiıqir.

ı

Tablo 3 -

Asgari Ücret 'ile ilgili Karsılaştırmalar:

ÜLKELER

(a)

Türkiye
Danimarka
Hollanda
irlanda
italya
Almanya
ingiltere
Belçi'ka
ispanya
Portekiz
Fransa
Lüksemburg
Yunanistan

-

35,9
32,2
27,2
22,0
21,5
21,2
17,9
17,3
13,3
9,8
9,3
2,8
0,0

(b)
2,2
8,4
40,2
41,4

*

8,7
20,8
24',0
16,3
8,9
121,3
8,3
12,1
38,1

i

( c)
79,0
96,2
44,3
50,9
100,0
61,1
61,4
79,0
92,0

75,2.
79,1
66,0

(d)
1 ,I

'"

,7
,1
17,0
16,1
8,
16,
14,6
10.0
4,0

,
1,0

2,

-

(a) A.T. ülkelerinde ve Türkiye'de devletin ücretlerden yaptl~L k intll i' (I'ul i
Kaynak: O.E.~.D., The Tax/Benefit Position of Production WOl'krs, 198 .1087).
'
.
(b) Vergive tabı olmayan ücret parçaları yüzdesi, Kaynak: İşv i· n /II' i i, IILI
zıran 1990, Sayı - 9, sayfa, 23.
(c) Gelir Vergisi .matr?hınll1 b:-üt ücretteki payı, Kaynak : İşv r n (1('111
i S,ıyr,ı, " ,
.
id) ücre.tl~r uzermdeki r,ıet gelir vergisi kesintisi, Kaynak: İşv r il
ra I, Hııyrıı, " ,
..
.~o~te~ı~ de g~lır..ver~ı~ı brut ucretten kesilmekı dil'. MllYI ItOallııltı1ıı, i i hıh,,,,
edilen bir ışçımn brut ueretının % 97,9'u asgari geçim indlrlm! le bul (lııı,', Iilmıı • lı
olarak % 19,4 çocuk yardımı ve % 4 mesleki harç v gid l'l rı vnrdır.
•• i Jllllmlıl'lul'da
brüt ücretin % 14,6'1 g Ur v I'Uf~1 oıımıl
% 21.1'1 i " y, 1'11 v Iıl
tlnıll1 ~'" i i 'I'"noo it silm kt dlr.
'

r

v

ii: i (:

i !olO it LJ N L A II

N 1,1\ i i

i

Bu tıp primlerde önemli olan oranların uygunluğu ve tahsil edilebiiirliğidir.
Sadece «nasıl yapsam da gelirimi arttırsarn» zihniyetiyle
y pılan düzenlemeler geri tepebilir ve tahsil güçlüklerine yol açabilir.
2. Tasarrufu Tesvik Primi:
Günümüzde Tasarrufu Teşvik Fonuna
ücretler üzerinden OL; 4'ü işçi payı olarsk işçilerden kesilerek ve brüt
ücretln % 6'1 'işveren payı olarak katkı mahiyetinde ödemelerde bulunmaktadır.
Bildiğimiz
gibi enflasy.onla mücadelede
Maliye Politikasının
bir
aracı olaraktasarruflar
özendirilmeye
çalışrhr. Serbest piyasa ekonomisinin 'işleyişinde
ise devlet tasarrufu kişilerin tercihine bırakmaktadır. Ancak serbest piyasa anlayışıyla, ücrettilerin zorla tasarruf ettirilmesi anlayışı tamamen birbiriyle
tezat oluşturmaktadır.
Eğer kişi
devletin
politikalarınagüveniyorsa
tasarrufa
yônelebilir.
Güvenmiyorsa kendi anlayışına göre başka alanlarda da tasarruf edebilir. Tasarruf tamamen iradi bir olaydır ve serbest piyasada devletin bu iradi olaya müdahale etmesi yerinde bir karar olarakgörülmemektedir.
Karma
konomilerde dahi devlet tasarrufları dolaylı önlemlerle teşvik etmeye
çalışılmaktadır.
Zorunlu tasarruf uygulaması daha-ae-k kollektivist
anlayışa paralel olmaktadır.

cov

o

Tablo 4 -

Brüt Ücrete Göre Sosyal GüvenUk Ödemelerinin

Payı:

(1% )

Ülkeler

12,1
2,0

Belçika
Danimarka
Fransa
Almanya
Yunanistan

16,5

17,1
15,9

7,7

*

İrlanda
ltalya

'H

8,8

12,2

Lüksenburç
Hollanda
Portekiz
ispanya
ingiltere
Türkiye

H'*25,5

11,0
6,0
·x·*,x·* 9,0
HH+U

18.0

• Bu ücretin % 2.8'i vergi matrahı hesaplanırkenbrüt ücrettendüşülür.
•• Gelir vergisi matrahını etkilemez.
.0 '0
.0 0
••• Bu ücretin % 20,5'uvergi matrahı hesaplanırkenbrüt ucrettendüşülür.
••••
llr V rgls] matrahını etkilemez.
•••••
% 14 S.S.K.
rimi + % 4 TasarrufuTeşvik Primi.
o ••

i "yn ık:
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Zaten özel kesimde, ücretliden kesinti yapılmasına rağm n, i v
ren çoğunlukla hemkendi
payını, Ihem de ücretliden
yaptığı k In ıyı
zamanında ödeyememiştir.
Böylelikle sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Zorunlu tasarruf uygulamasından vazgeçildiğini
varsayarsak, br lt
ücreti 1.000.000.TL. olan bir ücretlinin nominal geliri yine brüt %) "
artacaktır. işveren katkısı da ücretliye aktarılırsa brüt % B'Iık bır rlı
daha gerçekleşece'k ve böylece brüt %010'luk bir nominal ücret
r işıyla karşılaşrlacaktrr.
Kaba hesapla bu 100.000.TL.'dır. Vergiyı
düşersek net artış 75.000.TL civarında olacaktır,
S.S.K. Primleri ile Tasarrufu Teşvik Primlerinde yapılabilecek bu
tip düzenlemeler,
ücretlinin
gelirini neminal olarak net % 017,5 arttırabilecektlr.
Tablo 3'te

çeşitli

ülkelerin

sosyal

güvenlik

ödemeleri

görülmek-

tedir.
3. Konut Edindirme Yardımları:
3320 Sayılı Kanunla ondan fazı
çalıştıran lşyerlerlndekl
işçileriçin,
180 ay süreyleişveren
tarafından çeşitli basamaklar üzerinden, işçinin konut edinmesini sa~lamak amacıyla ödemeler yapılacaktır.

işçl

Bu kanunla birlikte hemen uygulamaya geçilmiştir.
Ancak rnük ileflere konu yeterince anlatılmadığı için ve bir an önce başlayan uy u
lamaya S.S.K. örgütlenme olarak hazır olmadıği için birçok
aksaklrk
da ardından gelmiştir.
- Konut Fonunda toplanan paraların bir kısmının bütçeye aktarılması, devlet tahvil! veya hazine bonosuna yatırılması bu fonda blrlk n
paraların amaç dışı 'kullanıldığınıgöstermiştir.
Bununla birlikte uygulamanın başladığı
yıllarda bazı 'kişilerin konut sahibi olduğu da bır
gerçektir.
Aksayan diğer 'bir yan ise, kesilen ancak yatırılamayan konut edindirme yardımları ile 'ilgilidir. Ücretli belli bir süre verdiği hlzrn tln
ardından başka bir işe geçtiğinde,
daha öncedenkonut
edindlrm
yardımından
yararlandığını
kanıtlayamamaktadır
ve ödemeler tekr r
birinci basamaktan başlamaktadır,
Bu uygulama kamu kesiminde b şarryla yürütülmektedir.
Ancak özel kesimde başarısız olunmuştur.
Ir
çok işyeri 10 kişiyi aşmamak için farklı şirketlere işçilerini dağıt bII·
mektedir. Ege Bölgesi Sanayi Odası bünyesinde çalışmalarda bulun n
Vergi Araştırma Komisyonu bu konuyla ilgHi olarak;
a) Noksan yapılan ödemelerle ilgili tahakkuk eden' gecikme zamlarının affedllerek ana paralarının tahsil edilmesi ve böylece dosy i rın düzeltilme olanağının sağlanması,
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,b) En kısa zamanda kadernelerin kaldırılarak
ödemelerin t k basamak haline dönüştürülmesi,
böylece bundan sonraki uygulamalarda
aynı sorunların
önlenmiş olacağı hususları üzerinde önemle durulması gerektiğine dikkati çekmiştir.

Tablo 5 -

Brüt Ücretten
Ücret (b) :
Ülkeler

Sosyal adaletçi bir yönetimin herkesi konut sahibi yapmak istemesi doğaldır. Ancak bu tür uygulamaların,
özel kesimde kamu kesimineoranla
başarısız olduğu göz önüne alınırsa, özel kesim çalışanlarına ucuz ve uzun vadeli konut kredileri
verilmesi
veya işverenin
lojman inşaasına bir takım teşviklerle
özendirilmesi
daha akılcı olacaktı r.
4. Gelir Vergisi:
Anayasamızın
73. maddesine göre «Herkes
kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle
yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağıiımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
Anayasamızın bu maddesinin hükmüne karşın son yıllardaki politikalar vergilemede
adalet ve ödeme gücü yaklaşımlarından
oldukça
uzak kalmıştır. Ücret üzerindeki yük artarken, diğer gelir unsurlarının
vergilendirilmesi
yolunda pek bir çaba sarfedilernerniştir.
Özellikle gelir vergisindeki
oran vadllirnler
ayarlanırken. dllirnlerdekl artış 19901991 değişimine göre % 50 iken enflasyon % 80 dolayında gerçekleşmiştir. Yani 1990 yılında 8.006.000.TL. olan ilk dilim % 2S oranında
vergilendirilirken,
1991 yılında
bu orana
karşılık
gelen
dilim
12.000.000.TL.'na yükseltilmiştir.
Oysa 1990 - 1991 arası dönemde
enflasyon
resmi rakamlarla
yaklaşık
% GS'tir. Yani 1990 yılında
8.000.000.- TL.'nın satınalma gücü 1991 yılının ·i3.200.000.-:;- TL. olmaktadır. Yani aynı satınalma gücüne karşı gelen vergi oranı bir yıl
içinde. artmıştır. Ayrıca özel 'indirim müessesesi oldukça düşük tutulmuş ve bu indirirnin getiriliş amacından oldukça uzaklaşılmıştır.
Bu konuda yapılabilecek en akılcı iş asgari ücretin gelir vergisinden istisna tutulması olacaktır. Yani özel indirim tutarı asgari ücrete
yakın veya asgari ücret kadar belirlenmek
suretiyle bu ücret tamamen
gelir vergisinden istisna tutulursa işçinin eline geçen miktar net olarak artacaktı r.
ikinci olarak; vergi dilimlerinin belirlenmesinde
enflasyonun etkisi
alınmalı ve en az enflasyon oranı kadar yıllık dilim yükseltilmelerine
gidilmelidir.

qözörıüne

Belçika
Danimarka
Fransa
Almanya
Yunanistan
İrlanda
italya
Lüksenburg
Hollanda
Portekiz
ispanya
ingiltere
Türkiye

ıt '1

SO

N i.

N'et G-e J-ır ·Vergisi

Kesilen

(b)

14,6
14,6
6,8

-

*

II i

N t

(a) V

--

(a)

,

ii;

~,6
2,S
17,8
16,1
1,0
9,1
4,0
10,0
16,6
19,9

-

82,7
67,Ş
83,9
78,8
100,6
78,0
78,S
97,2
72,8
90,2
84,4
82,1
61,7

* Ülkemizde "elir vergisi oranı % 2S'ti B üt "
bulunan matrahın
25'i brüt ücret" 0% 19~: ~~ u?"ette~ yapıları kesintilerin /lrclııııh.
kesilen gelir vergisi oranı artmaktad:' .vo ,u i en uerettilerm vergi dilim! ci Ai
i

%

Kaynak:

uı

Işveren Dergisi. Haziran - 1990, Sayı 9.

SONıUÇ:
, Sonuç olarak ülkemizde ücretler üzerinde devletin ağır bır ba kı i
~ıev~utt~ır. Bu baskının hem işçinin hem de işverenin üzerlnd
o i•
ıaştıgi bır gerçektir. Çözüm bu baskının hafifletilı:nesidir.
r
. ~ Vergi idaresinin. uz~a.nlaştırılması,
vergi denetiminde
et,klnHOIıı
sag.!an~ası ve vergılendırılemeyen
yani vergi kacağı olan alanı rııı
belırlenıp 'bunların ~z.erine ~idilmesi gerekmektedir.
'ilkel bir zlhnly tl
~arek~.t e~erek, ..p~lıtik endişeler veya oy kayqısı nedeniyle vergı ık Q •
qının uzerıne yurumemek fakat stopaj mahkumlarından da bunun
i.
sınıçıka:tmak
Anayasamızda yer alan "Vergi yükünün adil da ıluıu»
ve « Vergılemede Adalet" kavramlarıyla ters düşmektedir.
Türkiye'nin önünde yeni bir dönem vardır. Bu dönemde bozulmu
sosyal dengelerin yeniden düzeltilmesi ve vergi yükünün adil da 1111111
nın ~U'~akkak. s~ğlanmÇlsı gerekme'ktedir.
Yatırımlar durma nok
111 \
qelrnlştlr. Yenı bır takım teşvikler sağlanarak yatırımlar canlandırıllr1"

50
ıl

VERGİ

SORUNLp>RJ

lıdır. Yeni istihdam alanları oluşturularak artan işsdiğe dur denrnel!:
dir. Tüm bu hedeflere ulaşmada akılcı bir ücret politikasının oynayacağı rol unutulmamalıdır. Ücretli kesimin refah düzeyi iş barışı, üretim artışı, dışsatım artışı, milli gelir artışı kısaca dengeli ve istikrarlı
bir büyümenin temel göstergelerinden
biri olarak değerlendirilebilir.
Refah toplumu

için bu gereklidir.

ENFLASYONıST ORTAMDA
YÖNTEMLERiNiN

MAli

STOK OE~ERL

MEVZUAT AÇıSıNDAN

DEGERlENDiRilMESi

Sonuç olarak:

1. Brüt Geretten kesilen ve 'işveren 'katkısı ile birlikte brüt ücretin en az % 35,5'na karşı gelen S.S.K. Primlerinin kesinti oranlarında
yeni düzenlemeler

yapılmalıdır.

M

Eh'ay M )lJJ1!(

N

GelirI r L( "ır i

i'

Oranlar aşağıya çekilmelidir.

2. Tasarrufu Teşvik Primikesintilerinin
kaldırılması ve tasarruf
etme kararının ücretlinin kendi iradesine bırakılması gerekmektedir.
3.

«Konut Edlndtrrne Yardımı» adı altında işverenin ücretli adına
yaptığı cüzi ödemelerden çok, ücretliye ucuz konut kredisi sağlanması
veya işverenin lojman inşasına teşvik edilmesi yolu ile konut sorununa çözüm aranması daha uygun olacaktır.

i -

GENEL BiLGi;

. E~fl.~sy.~nun hakim olduğu ekonomilerde, stok değerıem y ıılı 111
lerı büyük onem arzetmektedir.
Çünkü, değerleme:
vergı ın
ılı
nın hesapl~nr:ıası.yla Ilgili i'k~isadi ~kıymetlerin takdir v t i IlidIl, ','ı:
durumda, ıktısadı kıyrnetlerln
degerleme günündeki d
i i
arzetme~te~ir. Zira, iktisa~i kıymetler 'içerisinde yer 1111 111111:\',::
stok degerı, uygulanan degerleme ölçüsüne göre deOlş bilı 1'1 klh

4.

Özeıindirim
Müessesesi yeniden düzenlenerek asgari ücret
vergi dışı bırakılmalıdır. Vergi oran ve dilimlerinin her yıl yeniden belirlenmesüıde enflasyonun satın alma gücÜ üzerindeki tahribatı da dikkate alınmalıdır.

II -

STOK DEGERLEME VÖNTEMl..!ERi ;

Stok. değerleme yöntemlerinin,
enflasyon açısından
kavrayabılmek
..
..
I'kl
.
ıçın,
once
i e bu değerleme yöntemlerini
sıralayarak. açıklayabiliriz.

2 3 4 -

Lifo (Last in First Out),
Fifo (First in First Out),
Ortalama Maliyet,
Emsal Bedel,

1 -

Lifo (Last

1 -

in

n
u

1111

Fi'rst Out) :

Lif~ stok değerleme yöntemi, prensip olarak, son giren

mU i vı

. ~~r ~f:~: ıgr~ı~ıar~nınilk ~Iarak satışa veya üretime sunuldu u:
'Id' ~. yeı
gıren emtıa grubunun en son satışa veya ür tım
rı ıgı varsayımına dayanmaktadır.

2 -

Fifo (First

in

ılıı
kıldı

ıı

ıi

v

First Out) :

.. .Fifö stok de~erleme yöntemine göre ise, satışa sunul
uretıme s~vk edılecek emtia veya emtia grubunun
alınan emtıa gruplarından oluşacağı kabul edilir.
'ıl
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