Muhasebeciniz yapt⁄©⁄
ihmallerden ne kadar sorumlu?
Neue Ekonomi:
Milas
Döner’in
yay⁄ld⁄©⁄n⁄ görüyoruz.

giderek

Ali Kaya:
Bundan çok memnunuz, ‚u an
vites yükseltiyoruz ve istikrarl⁄
bir gidi‚imiz var.
Neue Ekonomi:
Amerikan Fast Food’lar⁄ndan
çok ileridesiniz?
Ali Kaya:
Onu söylemeye çal⁄‚⁄yorum.
Kalitemize
sahip
ç⁄karak
sat⁄‚lar⁄m⁄z⁄ katlayabiliriz.
Neue Ekonomi:
Almanya d⁄‚⁄na da sat⁄‚lar⁄n⁄z
var bildi©im kadar⁄ ile?
Ali Kaya:
Ûspanya ve Fransa’da bayilerimiz kanal⁄ ile bu ülkelerde
döner da©⁄t⁄mlar⁄m⁄z ba‚ar⁄l⁄ bir
‚ekilde devam ediyor.
Neue Ekonomi:
Milas Döner’in genel sat⁄‚ prensibini aç⁄klamak istermisiniz
okuyucular⁄m⁄z için?
Ali Kaya:
Severek aç⁄klamak isterim. Bir
defa piyasaya 3 ayl⁄©⁄na giren
biri de©il, gelecek nesillere
mutlu bir mü‚teri kitlesi b⁄rakmak isteyen bir aile babas⁄y⁄m.
Memnuniyet kal⁄c⁄ olursa ba‚ar⁄
say⁄l⁄r. Burada çal⁄‚anlar⁄n da
hepsi benim ailem say⁄l⁄r.
Onlar⁄n mutlu olmas⁄ firmam⁄z⁄n genel sat⁄‚ ve pazar politikas⁄d⁄r. Sadece benim kazanmam nedir ki. Ûnsan odakl⁄ ve
kul hakk⁄na riayet eden biri olarak arkada‚lar⁄m⁄n memnuniyeti firmam⁄z için önemlidir.

Neue Ekonomi:
Ald⁄©⁄n⁄z üniversite e©itimi sektörde mesleki olarak dernekle‚menizden farkediliyor.
Ali Kaya:
Ayn⁄ i‚i yapanlar aras⁄nda cahilce rekabeti önlemek, bilgi
al⁄‚veri‚ini sa©lamak ve sektörün imaj⁄na birlikte sahip
ç⁄kmak için döner üreticilerini
biraraya getiren bir dernek kurduk. Ûmalatç⁄ arkada‚lara
zamanla
ula‚aca©⁄m⁄za
inan⁄yorum.
Neue Ekonomi:
Son bir mesajiniz varmi ?
Ali Kaya:
herkes yapt⁄©⁄ i‚i en iyi ‚ekilde
yapmal⁄. Gelecek bizimdir.
Çünkü biz çok zor ‚artlardan
buralara gelen ve elimizdekinin
k⁄ymetini bilen insanlar⁄z.
Mesle©imize, mü‚terimize ve
i‚imize sahip ç⁄kt⁄©⁄m⁄z ölçüde
ba‚ar⁄y⁄ yakalar⁄z.
Neue Ekonomi:
Sektörde
bilgilendirici
çal⁄‚malara ve mesleki örgütlenmeniz için tebrik ediyorum. Ûyi
bir örnek olu‚turuyorsunuz
insan⁄m⁄z için.
Ali Kaya:
Gazete ve dergilerinizi takip
ediyorum ve bu ülkedeki
Türkiye kökenli esnaf⁄m⁄z⁄ bilgilendirici ve doyurucu yay⁄nlar
yap⁄yorsunuz. Sizi tekrar tesislerimizde görmenin mutlulu©u
içerisindeyiz. Döner sektörüne
zaman zaman destek veriyorsunuz. Ben de size çok te‚ekkür
ederim.
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Mali mü‚avir veya serbest muhasebeciler tarafından
yetersiz veya yanlı‚ yönlendirilip kanunlarda belirtilen ‚artlara uymayan esnaflar vergi denetimi sırasında yüksek tahmini hesaplara ve cezalara maruz
kalabiliyor. Genel anlamda i‚letme sahipleri muhasebecilerine tam anlamıyla güvenmenin sonucunda
geri dönülmesi imkânsız sorunlarla kar‚ıla‚abiliyorlar. Peki, böyle durumlarda muhasebecinin ne kadar
sorumlu oldu©unu biliyor muydunuz?
irçok esnafın muhasebecisi
tarafından yanlı‚ bilgilendirme sonucu iflasın
e‚i©ine gelmeleri hatta daha a©ır
sorunlarla kar‚ıla‚maları pek
çok kez görülmekte. Böyle bir
durumda görevlendirilen muhasebeciye kar‚ı haklarınız neler,
BPN-Network sizin için ara‚tırdı.
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Tecrübeli ve bilinçli mali
mü‚avirler tercih edilmelidir
Tecrübeli ve ne yaptı©ını bilen
mali mü‚avir tercih edilmedi©i
takdirde çıkan sorunlarda hatayı
tamamıyla üzerine alan ve
sonuçlara tek ba‚ına katlanan
esnafların sayısı oldukça fazla
oldu©unu vurgulayan BPN basın
danı‚manı Neslihan Yavuz
konuya yönelik,“Muhasebecilerin sorumluluk alanları birçok
i‚letme sahibi tarafından bilinmedi©i a‚ikâr. Yapılan hatalar
muhasebe düzensizli©inden kaynaklanıyorsa olu‚an zararı mali
mü‚avirlerin mesleki sorumluluk sigortası kar‚ılamak durumundadır. Tabi ki yapılan ihmal
ispat edildi©i takdirde. Serbest
muhasebecinin
sorumluluk
sigortası olmadı©ından, zararı
kar‚ılamanın garantisi yoktur.
Mali mü‚avirlerin geçerli sorumluluk sigortası oldu©undan her
zaman tercih edilmelidir.
Örne©in eksik veya yanlı‚
beyanname, kanuni sürelere
uyulmaması, yeni çıkan kanunlara yönelik hatalı veya eksik bilgilendirme, vergi dairesi tarafından sözlü yapılan fakat yazılı
olmayan açıklamalar do©rultusunda uygulanan i‚lemler ve

buna benzer ihmaller muhasebecinin üstlenmesi gereken
sorumluklar arasında yer alıyor.
Bilinçli ‚ekilde vergi ödemelerini
azaltmak için eksik bilgi veriliyorsa muhasebeci müvekkilini
ikaz etmek mecburiyetindedir.
Aksi takdirde her iki taraf için
“düzensizli©in” vergi suçu, yani
vergi kaçakçılı©ı boyutuna gelmesi mümkündür. Bu durumda
mali mü‚avir Ceza Hukuku bakımından i‚lenmi‚ suçun boyutu
dı‚ında vergi ödemelerine de©il
fakat faiz ödemelerine maruz
kalabilir. Buna benzer yüksek
mahkeme kararları mevcuttur.
Bir süre önce esnafı uyarmak
adına elektronik defter saklama
yasasına ili‚kin yaptı©ımız açıklamaların ardından, birçok esnaf
muhasebecilerinden aldıkları
bilgiye göre söz konusu yasanın
en azından 31.12.2016 yılına
kadar onları etkilemedi©ini öne
sürdüler. Bu konuda bir daha
dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Yeni düzenleme 2011 yılında yürürlü©e girdi ve istisnalar
dı‚ında nakit alı‚veri‚ i‚lemleri
uygulayan her i‚letme ‚artlara
uymak durumda. Yasaya göre
birçok esnafın nakit alı‚veri‚
i‚lemlerinde kullandı©ı yazar
kasa modeli maliye tarafından
kabul görmüyor. Ticari defter
bilgilerini vergi dairesine dijital
olarak iletememe durumunda
2.500 ila 250.000 Euro arası
cezalara ve artı büyük çapta
vergi tahminlerine maruz kalınabilinir. Detaylı bilgi www.bpnnetwork.de sayfasından almak
mümkün” diye konu‚tu.
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