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Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine Kazanç, Hayvanlar, Muamele ve Bina Ver
gileri Kanunlarında değişiklik yapılmasına ve Dunlara geçici maddeler eklen
mesine dair kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : 13 . V1 . i9io - baıjı : (JüJo)
No.
4750

Kabul tarihi
6. VI. 1945

BİBİN Cİ MADDE — 22 . ILI . 1934 tarihli ve 2395 sayılı Kazanç Vergisi Ka
nununun 73 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Bu kanun gereğince tahakkuk eden vergiler Haziran ve Ekim aylarında ol
mak üzere iki taksitte ödenir.
İKİNCİ MADDE — 20 . I . 1936 tarihli ve 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi
Kanununun 3343 ve 4040 sayılı kanunlarla değiştirilmiş olan 1 nci maddesi aşa
ğıdaki şeklide değiştirilmiştir:
Türkiye (Jumiıurıyeti sınırları içinde bulunan koyun, kükeçi, tıftikkeçi, sı
ğır, inanda, at (iğdiş, aygır, kısrak), katır, deve, eşek ve domuzlardan bu kanım
gereğince vergi alınır.
Vergi ödevlıiığı. her yıl hay\an yazımı süıesinin girmesiyle o bütçe yılı için
başlar.
ioklama suretn bittikten sonra yabancı memleketlerden Türkiye'ye sokulan
hayvanlardan o yıı için vergi alınmaz.
UÇ ÜN Ot) ıVlADDK — 2897 sayılı Hay v anlar V ergisi Kanununun 2 nci mad
desinin (A) ııkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
A) 13u kanun gereğince hayvan yazımının yapıldığı bütçe yılından önceki
1 Haziran tarihinden sonra doğan dav arı ar (koyun, merinos koyunu, kıl ve tıf
tikkeçi) ve domuzlar (yazmun yapıldığı bütçe yılı ıçm).
DÖRDÜNCÜ MADDE — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi Kanununun 6 nci
maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
iiu kanun gereğince vergi alınacak Hayvanlar için her yıl Nisan ayının bi
rinci gününden on beşinci günü akşamına Kadar sahiplerinin bildirişleri yazılır.
BEŞİNCİ MADDE — 2897 sayılı Ha) vaniar \ ergisi Kanununun 17 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Yoklama süresi bittikten sonra taksjl süreleri içinde yabancı memleketler
den Türkiye'ye sokulan hayvanların nakli içııı sahipleri bu hayvanların memle
kete sokulduğu gümrük idaresinin bulunduğu ilce geiir idaresine başvurarak
gümrük resminin ödendiğini bildiren alındıyı gösterir ve hayvanlarını götürecek
leri yerleri söyliyerek özel nakil veya m az tezkeresi .alırlar.
ALTİNCİ MADDE — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi Kanununun 19 ncu mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Gelir tahakkuk memurları, tahakkuk işlemlerini ve yazım dışı çıkan hayvan
lardan ötürü cezalı olarak salınan vergilere ilişkin ihbar kâğıtlarının ödevlilere
verilmesi işlerini Mayıs ayı sonuna kadar bitirmeğe ödevli ve bunların zama
nında yapılıp bitirilmesinden sorumludurlar.
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V E D İ N C İ M A D D E — 2897 sayılı Hayvanlar Yergisi Kanununun 30. ncıı
maddesi aşağıdaki şekilde "değiştirilmiştir:
İkinci maddenin, değişik «O» ye «D» fıkralarında yazılı hayvanlar i cin salı
nan vergiler Haziran ayı girdikten sonra usulüne göre silinir.
SEKİZİNCİ MADDE — 28 . V . 1940 tarihli ve 3843 sayılı Muamele Vergisi
Ivammunım 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde' değiştirilmiştir:
Götürü yergi istemleri Eylül ayı başına kadar yazı ile gelir idaresine "bildirilir
ye istemden sonra gelen bütçe yılından başlanarak uygulanır.,
DOKUZUNCU MADDE — 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 28 nci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Götürü vergi istemiş olan ödevli salınan yergi miktarına kanmazsa tebliğ
tarihinden başlayarak bir ay içinde isteminden vazgeçtiğini gelir dairesine yazı
ile bildirebilir ye bildirim usulüne göre ödevinde devam eder. Bu süre içinde is
teminden vazgeçtiğini bildirmiyenlerin yergisi kesinleşir. Kesinleşen vergi iki
bütçe yılı i çiti geçerlidir. İki yıllık dönem sonunda götürü usulden dönmek
isteyenler bu istemlerini ikinci bütçe yılının Eylül avı başına kadar yazı ile ge
lir dairesine bildirirler ve bütçe yılı başında defterlerini tasdik ettirirler.
Böyle bir bildirme yapılmazsa ödevli, iki yıl daha götürü vergi usulünü yeğ
lemiş sayılır.
Ancak bu iki yıl için yukarıki birinci fıkra gereğince yeniden salınıp tebliğ
olunacak yergiye kanmazsa tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde yazı ile
gelir dairesine bildirmek sartiyle bildirim usulüne dönebilir. Bu halde defterle
rini de aynı süre içinde tasdik ettirir. .
ONTTNCU M A D D E — 4 . V H .1931 tarih ve ' 1837 sayılı Bina Vergisi •Ka
nununun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Vergi cetvelleri her yıl Kasım ayından evvel tahsil dairesine verilir. Ancak
gerek esas. gerek tutar bakımından yanlış yapılmış tahakkuklara dayanılarak
vergi alınamaz. Tahsil memurları öğrendikleri bu gibi. yanlış tahakkukları ge
lir dairesine, bildirmek odevîndedirlef. Maddi yanlışlıklar 3692 sayılı kanun hü
kümlerine göre düzeltilir.
GEÇİCİ B İ R İ N C İ MADDE — 27 . V I . 1931 tarihli, ve 1833 sayılı Arazi ve
1837 sayılı Bina Vergileri Kanunları veya başka özel kanunlar gereğince 1 Ha
ziran 1945 tarihinden evvel veya o tarihten başlamak üzere belli sürelerle muaf
lık kazanmış olan arazi ve binaların 1945 ve daha sonraki bütçe yıllarına geçen
muaflık süreleri, muaflığın biteceği bütçe yılından sonraki Mayıs ayı sonuna ka
dar uzatılır.
Bu gibi arazi ve binaların muaflıklarının sona erdiği bütçe yılma ait vergi
leri, yıllık tutarlarının on ikide yedisi • miktarında salınır.
GEÇİCİ İ K İ N C İ MADDE — 2395 sayılı kanunun 20 nci maddesinde yazılı
ödevlilerin kazanç yergisi ve zamları ile değişik 82 nci ve 84 ncü maddeleri gere
ğince alınan ruhsat tezkeresi ye vergi karnesi harçları ve zamları, 1833, 1837 ve
1996 savılı kanunlar ile 4040 sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince alınan ara
zi, bina, buhran ve müdafaa yergileri, 216 savılı kanuna bağlı tarifenin dördün
cü numarası . örere&înee alman tavfa tezkeresi resmi, 465 sayılı kanunun 1 nci
ve 3 ncü maddelerivle 820 savılı kanunun 3 ncü ve 3167 sayılı Kara Avcılığı
Kanununun 11 nci maddelerinde yazılı ruhsat tezkereleri harçlariyle zamları,
3222 sayılı Telsiz-Kanununun 36 nci maddesi gereğince yapılmış olan tarifeye
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göre alıcı tesisattan alman yıllık ücretlerle zamları. 3843 sayılı Muamele Ver
gisi Kanununun 27 ve 28 nci maddeleriyle 3973 sayılı kanunun 4 ncü maddesi
gereğince alman götürü muamele ve istihlâk \ ergileri ve zamları ve il özel ida
releriyle1 belediye gelirleri 1945 bütçe yılında yıllık tutarlarının on ikide yedisi
nispetinde alınır.
GEÇİCÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — 1945 bütçe yılı sonunda tahakkuk ve tahsil
zamanaşımına uğrıyacak vergi, resim, harç ve zamlarının zamanaşımı süresi 31
Mayıs 1946 aksamına kadar uzatılır.
GEÇİCİ DÖRDÜNCÜ MADDE — 30 Haziran 1941 tarihli ve 4076 sayılı ka
nunun 1 nci maddesi gereğince fenerler gavrisâfi gelirinden Devlet Denizyolla
rı ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne 1945 bütçe \ılmda bırakılacak olan
enaz miktar (102 000) liradır.
'
ON BÎRÎNOf MADDE — Bu kanun 1 Haziran 1945 tarihinde yürülüğe girer.
ON İKİNCİ MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu vürütür.
8 Haziran 1945
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