Şirketleri “e-bildirge cezası” bekliyor
Çalışan sayısı 8'in üzerinde olan işyerlerine SSK bildirimlerini internetten yapma
zorunluluğu getiren e-bildirge uygulaması Haziran ayında başlıyor. Şirketler ebildirgeye geçemezse yüklü cezalar ödeyecek. Ancak uygulama ciddi bir sorunla
karşı karşıya: İstanbul'daki muhasebe bürolarının büyük bölümünde uygulama için
yeterli altyapı yok. Bu nedenle İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, cezai yaptırımın
şimdilik kalkmasını ve e-bildirge projesinin kademeli olarak uygulanmasını öneriyor.
İstanbul, 14 Mayıs 2004, Cuma
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) işlemlerini internet
üzerinden gerçekleştirme zorunluluğu, Haziran ayından itibaren şirketleri zora sokacak. Şirketler
adına e-bildirge vermesi gereken muhasebecilerin yüzde 70'inin uygulama için yeterli altyapıya ve
internet bağlantısına sahip olmadığını saptadıklarını belirten İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, bu nedenle ciddi sıkıntılar yaşanacağı
uyarısını yaptı. Arıkan, Sorunun çözümü için cezai yaptırımların kaldırılmasını ve projenin
kademeli biçimde uygulanması önerisini getirdi.
Türkiye'de SSK'ya kayıtlı 800 binin üzerinde işyeri bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, e-bildirge adını verdiği uygulamayı ilk etapta 8 kişiden fazla personel çalıştıran
işyerlerine yönelik planladı. Bu projeye göre şirketler SSK'ya bordro ve bildirgelerini tek belge
halinde internetten gönderecekler.
SSK işlemlerinde kırtasiyeciliğin azaltılması, prim kayıp ve kaçağının azaltılmasını sağlamayı
amaçlayan bakanlık, mayıs başında açıkladığı projenin uygulama tarihini de Haziran olarak
saptadı.
Anket sonucu
Uygulamanın gerçekleşebilirliğini araştıran İSMMMO, bu amaçla 8 bin işyerini ziyaret ederek bir
anket gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre, İstanbul’da çalışan serbest muhasebeci ve mali
müşavirlerin yüzde 70’inde yeterli donanım ve internet bağlantısı bulunmadığı saptandı.
Ankete göre, bilgi teknolojisine yüksek maliyetler yüzünden ulaşamayan muhasebe büroları,
katlanarak büyüyecek para cezalarına çarptırılacak.
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, E-bildirge Projesi'nin Türkiye’nin gelişmesi ve bürokrasinin
azaltılmasında gerekli bir uygulama olduğunu, bunu desteklediklerini söyleyerek, bu konudaki
önerilerini şöyle özetledi:
”Uygulamayı destekliyoruz, ancak kademeli geçiş öneriyoruz. Alt yapısı olmayanlar için süre
verilsin, hazırlanmaları için zaman tanınsın.
Meslek mensuplarına standart getirilmesini biz de istiyor ve bu konuda üyelerimizi destekliyoruz.
Maliyetler yüksek olduğu için işyerlerinin çağa adaptasyonu kolay olmuyor. Modernizasyon için
belli bir sermayeye ihtiyaçları var. Bu işletmelere gerekirse bilgi teknolojilerine ulaşabilmeleri için
kredi verilsin. E-bildirge'ye hazır olanlar şimdi geçsin, hazır olmayanlara ise hazırlanmaları için ileri
bir tarih öngörülsün."

