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�ce, muhasebecisinin g��nden ka�??? i�n �enmeyen ufak bir vergi borcu kald???n?n
fark?nda olmadan ?irketini kapatm??. ?irketini kapat?rken kimse ona �enememi? vergi borcu
oldu?u konusunda uyar? yapmam??. Bug�ne kadar kendisine vergi borcu oldu?u konusunda
bir tebligat da gelmemi?. Taa ki bir ay �cesine kadar� </span></span>      <p><span
style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><br /><br />Bir ay �ce eline
ula?an tebligatta 12 bin k�sur lira gibi bir vergi borcuyla kar??la??nca ne yapaca??n?
?a??rm?? do?al olarak. Solu?u vergi dairesinde alm??. ?irketini 10 y?l kadar �ce kapatt???n?
g�teren evraklar? sunmu? vergi memuruna, ama bir fayda sa?layamam??. �Bu borcu �emek
zorundas?n� demi?ler. <br /><br />Arkada??m vergi mevzuat?n? bilen biri de?il ama, yine de
�bu kadar uzun zaman �enemeyen vergi borcu zaman a??m?na u?ramaz m?� diye sormay?
ak?l etmi?. Vergi memuru dosyas?n? a�?? ve yakla??k d�t y?l �ce bir lira gibi k��k bir
paran?n �endi?ini, bu y�zden dosyas?n?n zaman a??m?na u?ramad???n? s�lemi?.<br /><br
/>�Nas?l yani� diyecek olmu?. �Kim benim ad?ma bir lira �eme yapar ki, bu i?te bir yanl??l?k
olmal?� demeye kalmadan adeta azarlan?rcas?na sert cevaplarla kar??la?m??. Yine de son
bir cesaretle �bari �eme yapan ki?inin kimli?ini s�leyin� deyivermi?. �eme yapan ki?iye
kimlik sorulmazm?? me?er. Dileyen ki?i gelip sizin borcunuzu �eyebilirmi?. <br /><br
/>Arkada??m ?a?k?n bir halde vergi dairesinden �km?? ve solu?u bir avukat arkada??n?n
yan?nda alm??. Avukat arkada?? �le ?eyler anlatm?? ki, as?l ?a?k?nl??? o zaman ba?lam??.
Kanunda 5 y?l i�nde �enemeyen vergi bor�ar? zaman a??m?na u?rar dense de bu fiiliyatta
hi�ir zaman ger�kle?mezmi?. �nk� vergi dairelerinde her y?l, 5 y?ll?k zamana??m? taramas?
yap?l?rm?? ve zaman a??m?na u?rayacak bor�ular ad?na vergi memurlar? k��k
mebla?larda para yat?r?p, zaman a??m?n? ortadan kald?r?rm??. E?er memur borcu
zamana??m?na u?rat?rsa hakk?nda soru?turma a�l?rm??. Memurlar da soru?turmaya maruz
kalmamak i�n, bir lira, 50 kuru? gibi minik paralar? vergi m�kellefi ad?na kendileri yat?r?r ve
bu sorunu �zermi?. <br /><br />Ben hi�kimsenin vergi bor�ar?n?n zaman a??m?na u?ramas?
taraftar? olaca??n? d�?�nemiyorum. Elbette ideal olan? vergilerin zaman?nda �enmesidir.
Ama nedense bu i? bir t�rl� ger�kle?mez. Belki �?u zaman vergi m�kellefleri bu i?ten
sorumlu tutulabilir ama, baz? durumlarda da vergi memurlar?n?n sorumlu tutulmas? gerekir.
�nk� arkada??m?n �ne?indeki gibi, i?lerini yaparken gerekli itinay? g�termiyorlar. E?er
zaman?nda �eme emri tebli?i g�derselerdi, arkada??m ne yapar eder, bu paray? �erdi. �telik
bu para faiz ve cezalarla ?i?irilmeden �ce�<br /><br />Memurlar?n �sizi adresinizde
bulamad?k� diye bir savunmas? da olamaz. �nk� adresi hi�de?i?medi. �Zaten o zaman
bulamad?n?z da, ?imdi nas?l buldunuz?� diye sorarlar adama. Sonra o faizler hangi orandan
hesaplan?yor? ?irket kapan?rken, hadi kapand?ktan bir y?l sonra bu bor�ar neden istenmiyor
da, neredeyse �enemeyecek bir mebla?a ula?t?ktan sonra isteniyor? Olay?
d�?�nd�?�n�zde �k itici, sinsi bir komplonun i�ne d�?m�? gibi hissediyorsunuz kendinizi.
B�y�k umutlarla bir yer a�yor, sat?? yapam?yor, iflas ediyorsunuz; borcunuzu zar zor
��yorsunuz. Ticaretle u?ra?anlar bilir muhasebeciniz �k titiz bile olsa, vergi mevzuat? o denli
kar???k, ikide bir gelen �rden �pten o kadar vergi vard?r ki, onun da baz? noktalar g��nden
ka�bilir. Zaten b�t�n bu olaylar?n sebebi de ciddi vergiler de?il, bu ufak tefek, devletin �ne
koparsam kard?r� diye d�?�nd�?� vergilerdir. B�y�k miktarlardan bahsetmiyorum.
Bug�n�n paras?yla 20 liradan, 50 liradan s� ediyorum. Arkada??m?n muhasebeciye dava
a�a hakk? var m?, bilmiyorum? O veya bu. 10 y?l beklemi?, 15 y?l beklemi? bir paran?n banka
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faizlerinin �k �zerinde, semirtilmi? oranlarla hesaplan?p, zaten iflas etmi? bir vatanda??n ili?ini
kemi?ini kurutmak amac?yla y�klenmek insafs?zl?k de?il mi? Ha tamam, 100 lira hakk?n m?
var? Koy bir y?ll?k, hadi iki y?ll?k faizini, al. Neden zaman?nda istemiyorsun da, bor�12 bin lira
olunca istiyorsun? Neden adama zaman?nda �sen bu ?irketi kapatamazs?n� demiyorsun da,
?imdi evini sat?l??a �karmas?n? bekliyorsun? Ondan sonra bekle ki, ticaret ilerlesin. Kim
cesaret edebilir ki b�le sinsi bir partnerle �l??maya. <br /><br />Arkada??m ?imdi do?al olarak
hakk?n? ar?yor. Kendisine tebligat g�dermeyen memurlar? su�uyor. Zaten bu durum da
g�teriyor ki, memurlar �y, kahve i�p fal bakmaktan ya da bakt?rmaktan f?rsat bulup vergi
m�kelleflerine tebligatta bulunmuyor. Ancak ve ancak soru?turmaya maruz kalmamak i�n
zaman a??m?na u?rayacak dosyalar? takip ediyor. Bu, i?i k��ye kullanmak de?ildir de nedir?
<br /><br />Anlayaca??n?z her zamanki gibi olan yine vatanda?a oluyor. Belki zaman zaman
birka�memur su�u bulunup cezaland?r?l?yordur ama, bunlar bir elin parmaklar?n? ge�eyecek
kadar azd?r. Oysa de?il bir elin, bir ordunun bile parmaklar?n? ge�cek kadar vatanda?tan, elde
etmedi?i bir gelir i�n y�ksek faiz ve cezalarla ?i?irilmi? vergiler isteniyor. Baz? m�kellefler bu
durumu sineye �kip borcunu �erken, baz?lar? da konuyu mahkemeye ta??yorlar. Arkada??m
bunlardan biri. Sonu�ne olacak, inan?n bende bilmiyorum? Hep beraber
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