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31.12.1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması ile
1598 Sayılı Malî Denge Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında
Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 31.12.1982 Sayı : 17915 Mükerrer)
Kanım Naı
2772

Kabul tarihi
31.12.1982

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki sekide
değiştiriiıHİştir.
Müelif, mütercim, heykeltraş, ressam, bestekâr ve mucitlerin ve bunların kanunî mirasçılarının şiir, hi
kâye, roman, nsakalte, röportaj, karikatür, film, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete,
dergî, radyo ve televizyonda yayınlamak veya kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira berat
larını satmak veya bunlar üzerinde mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle bir tak
vim yılı içinde elde ettikleri hâsılatın 300 (MM) lirası (Yabancı memleketlerde elde edilen hâsılatın ayrıca 600 000
Orası) Geir .Vergisinden müstesnadır,
MADDE 2. — Aynı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim ydı içinde elde edlen hâsılatın 120 0OT lirası
Gelir Vergisinden müstesnadır.
MADDE 3. — Aynı Kanunun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2. Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkam ve üyeleri ile
denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi olsun olmasın her türlü söz
leşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ite yemek ve yatmak giderlerine karşılık veri
len gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise
veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutu
lur.)
MADDE 4. — Aynı Kamunun 31 inci maddesinin Mrinci fıkrasının 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
2. Özel İndirim : Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde günde (150), ayda (4 500), yılda (54 00)0) lira ay
rıca indirilir.
MADDE 5. — Aynı Kanunun 40 inci maddesinin 6 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
6t işletme ile ilgü olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kay
diyeler gibi aynî vergi, resini ve harçlar;
MADDE 6. — Aynı Kanunun 68 inci maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2* Meslekî kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen aydınlatma, ısıtma, telefon, kırtasiye
giderler^ müstahdem ücretleri, meslek, ilan ve reklam vergieri ile işyeriyle ilgili aynî vergi, resim ve harç
lar;
MADDE 7. — Aynı Kanunun mükerrer 80 inci maddesinin birinci hkrasınm 2 numaralı bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
1* Her ne çekilMe olursa olsun iktisap edilen menkul kıymetlerin (kurucu hisse senetleriyle diğer her tür
lü intifa senetleri dahil) iktisap tarihinden itibaren bir yıl içinde veya iktisaptan evvel elden çıkarılmasından
sağlanan kazançların bir takvim yılındaki tutarının 100 OOtOı lirayı aşan kısmı,
MADDE 8. — Aynı Kanunun 86 ncı maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Tam mükellefiyette vergiye tabi gelir sadece;
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1. Ücretlerden (Birden fazla işverenden ücret alan ve ücretlerinin yıllık gayrisafi tutarları toplamı üç mil
yon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri haraç);
2. Tamamı tevkif yolu İle vergülendarilmfş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı üç milyon lirayı aşmayan
menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarından;
3. Götürü usulde tespit edilen ticarî ve meslekî kazançlardan veya bu kazançlarla 1 ve 2 numaralı bent
lerde sayılanlardan;
M A D D E 9. — Aynı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değîştuilıniştir.
ihtiyarî

toplama ve beyan :

MADDE 87. — Tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayrisafi kazanç ve iratlarının toplamı üç milyon
lirayı aşmayan mükelleflerin bu kazanç ve iratlarından vergisi tevkif yoluyla kesitmCş bulunan ücret, menkul
ve gayrimenkul sermaye iratları ile götürü usulde.vergSIendirilmiş bulunan ticarî, meslekî kazançlarını ve üc
retlerini beyannameye ithal etmeleri ihtiyarîdir.
Ücretler (Bîrden fazla işverenden ücret alam ve ücretlerinin yıllık gayrisafi tutarları toplamı üç milyon
lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç), götürü usulde tespit olunan ticarî ve meslekî kazançlar ile ka
zanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları üç mıllyon liralık haddin hesabında nazara alınmaz.
Ticarî, ziraî (götürü gider usulüne göre tespit edilen ziraî kazançları için beyanname verenler hariç) veya
meslekî kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde («anlar yukarıda yazılı ihtiyarî toplama
hakkından faydalanamazlar.
Gelirli teîtf ve patent hakliannm kiraılatınıasından ibaret olup da, bu gelirin tamamı üzerinden tevkif sure
tiyle gelir vergisi ödemiş olan dar mükellefiyete tabi kimselerin bu gelirleri için yıllık beyanname vermeleri
ihtiyarîdir.
M A D D E 10. — Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin bVinci fdsrasmın 8 ve 9 numaralı bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
8H Dağıtılsın veya dağıtılmasın (Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci madiksin in 3 numaralı bendinde
yazılı kazançların dağıtılmaması hali hariç) kurumların yabancı memleketlerde elde ettikleri kazançlar ile Tür
kiye'de elde ettikleri iştirak kazançları dışında kalan ve Kurumlar Vergisinden muaf veya müstesna kazanç
ve iratlarımdan (Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendine göre vergiden müs
tesna tutulan kazançlar üzerimden yapılacak tevkifat sırasında bu kazanç tutarına isabet eden giderler tevkifat matrahından indirilir;)
9. Tahvilat faizlerinden (Tam mükellef kurumlara ödenenler dahil);
MADDE 11. — Aynı Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fdtrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Vergi tevkifatı, 94 üncü madde kapsamına giren nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu
maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatma tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiple
rine kaışı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.
M A D D E 12. — Aynı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Muhtasar beyanname :
a) Verilme zamanı :
Madde 98. — 94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ây İçinde yaptıkları
ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlarHe bıınSaırdan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20 nci
günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yenin bağlı okluğu vergi dairesine bildirmeye mec
burdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre
bir ay uzatıhr.

_ 7 —
2772

31 . 12 . 1982

Aynı belediye hudutları [çimde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergile
rin bir merkezden bildirilmesi caizdir.
Çalıştırdıklara Minnet erbabının sayısı yirmi ve daha sz oîan işverenler, 94 üncü maddeye göre yapacakları
bilcümle tevkifatîa ilgli muhtasar beyannamelerini, bağlı oldukları vergi dairesine evvelden bildirmek şar
tıyla her ay yerine Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım ay Sarının 20 nci günü akşamına kadar verebilirler.
MADDE 13. — Aynı Kanunun 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi ile üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,
7. 94 üncü maddenin;
a) 9 numaralı bendinde yazılı ödemelerden,
ala) Nama yazılı tahvil faizlerinden % 40ı,
bb) Diğerlerinden % 40,
b) 10 numaralı bendinde yazılı ödemelerden,
aa) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden % 4%
bb) Diğerlerinden % 40,
c) 11 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 40,
Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan tevkifat nispetlerinin her birini ayrı ayrı yarısına kadar indirmeye
veya yukarıdaki nispetleri aşmayacak surette yeniden tespit etmeye yetkilidir.
MADDE 14. — Aynı Kanunun 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ortalama Kâr Haddi ve Asgarî Gayrisafi Hâsılat Esası :
Madde 111. — Kısmen veya tamamen perakende satış yapan ticaret erbabı ile imalatçıların gösterdikleri
gayrisafi kazançlar, Yergi Usul Kanununa göre tespit olunan ortalama kâr hadlerinin perakende satılan em
tianın maliyet bedeline uygulanması suretiyle bulunacak miktarlara göre düşük olduğu takdirde, beyan edi
len gayrisafi kazançlar yerine, bu suretle bulunan miktarlar ikmalen vergi tarhına esas alınır. Perakende sa
tıştan maksat; satışı yapılan madde veya malzemenin aynen veya işlendikten sonra satışım yapan kimseler
dışındakilere satılmasıdır.
Otel, motel, tatilköyü, pansiyon, bar, pavyon, dansing, gazino, lokanta, kahvehane, kırbahçesi, plaj, ha
mam, kuaför salonu, erkek berberi, güzellik salonları, tamirhaneler ve emsali hizmet işletmeleri sahiplerinin
ve her nevi taşıma işiyle uğraşanlarım gösterdikleri gayrisafi hâsılat, inceleme elemanlarınca yıl içinde yapılan
tespitler esas alınarak hesaplanacak asgari gayrisafi hâsılata göre düşük olduğu takdirde, beyan olunan
gayrisafi hâsılat yerine, bu suretle tespit edilecek asgari gayrisafi hâsılat vergi tarhına esas tutulur. Şu ka
dar ki, bu suretle bulunacak safi kazanç, mükelleflerce tevsik edilen mutad giderler toplamının % 20'sinden
düşük olduğu takdirde, vergi tarhına esas alınacak miktar, bu giderler toplamının % 20'sidir.
Bu maddeye göre tarhiyat yapılabilmesi için tespit olunacak farkm on bin lirayı aşması ve tespit edilen
bu farkhiık nedeniyle mükelleften izahat talep edilmesine rağmen, mükellefin süresi içinde izahat vermemiş
olması veya verdiği izahatın yeterli görülmemesi şarttır.
MADDE 15. — Aynı Kanuna Dokuzuncu Bölüm olarak «Hayat Standardı» başhğı altında aşağıda ya
zılı mükerrer 116 ncı madde eklenmiştir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Hayat Standardı Esası
Hayat Standardı Esası:
MÜKERRER MADDE 116. — Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticarî, ziraî ve meslekî kazanç sahip
lerinin beyan ettikleri gelir (Zarar beyan edilmesi hali dahil); 120 000 liraya (Zirai kazanç sahipleri ile ikin
ci sınıf tacirler için 90 000 liraya) aşağıda belirtilen hayat standardı göstergelerine göre belirlenen ilavelerin
yapılmasından sonra bulunacak tutardan düşük olduğu takdirde, bu şekilde tespit olunan tutardan 31 inci
maddedeki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktar vergi tarhına esas alınır.
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Hayat Standardı Göstergeleri
1. Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve batmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait özeli
binek otomobillerinin her biri için (İşletmelerinde kayıtlı olanlar dahil); M,
a) Silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar olanlarda
.
b) Silindir hacmi 1601 (dahil) cc'den 1900 cc'ye kadar planlarda
•
c) Silindir hacmi 1901 (dahi) cc'den fazla olanlarda
2. Mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler tarafından
bizzat kullanılan birden fazla binalardan (Bağımsız bölümler, katlar, sayfiye ve dinlenme
evleri dahil) :
a) Mülkiyeti yukarıda sayılan kişilere ait olanların her biri için

b) Kiralanmış olanlardan (tatil amacı iile gidilen otel, motel ve benzerleri dahil) her biri için
3. Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait
(İşletmeye kayıtlı olanlar dahil) her bir
a) Hava taşıtı, yat, kotra, sürat teknesi için
b) On beygir gücü üstünde motorlu diğer özel tekmeler için
4. Özel hizmetlerde devamlı ve ücret karşılığı çalıştırılan :
a) Şoför, mürebbiye, aşçı, hizmetçi, bahçivan ve benzerlerinin her ıbiri için
b) Kaptan, pilot ve benzerlerinin her biri için
5. Yarış atı yetiştirenlerde her bir yarış atı için (taylar dahil)
6. Turistik amaçlı yurt dışı seyahatlerde, seyahate katılan mükellefin kendisi, eşi, çoculklları
ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerden her birinin her seyahati için,

İlave
edileceık tutar

60 000 lira
90 000 lira
180 000 lira

Yıllık emsal
kira bedelinin
yarısı
60 000 lira

600 000 lira
120 000 lira
120 000 lira
600 000 lira
120 000 lira
180 000 lira

Yukarıda yer alan tutarlar asgarî hadlerdir. Bu tututarlann beş katı ise, uygulanacak azamî hadleri teşkil
eder.
Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen tatarları, azamî hadleri aşmamak şartıyla, her yıl için % 25'ine
kadar artırmaya yetkilidir. Bu artırımda, bir önceki yıl uygulanan tutarlar esas alınır.
Yıl içinde işe başlayan veya işi bırakan mükellefler için faaliyette bulunulan süreler gözönünde tutu!ur.
Bu madde, birden fazla takvim yılma sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde işin devam ettiği yıllar
ve bu yıllar için geçerli olan gösterge tutarları gözü nüne alınarak topluca uygulanır;
Bu maddeye göre yapılacak tarhiyata itiraz, tahakkuk eden verginin tahsilini durdurmaz. Ancak, Danış- tay ve vergi mahkemelerince bu davalar öncelikle ele alınır ve dosyanın tekemmül ettiği tarihten itibaren
en geç bir ay içinde karara bağlanır.
Mükellefler kendilerine, eşlerine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları diğer kişilere ait olup,
yıllık beyannamede toplanması zorunlu olmayan vergiye tabi gelirleri bulunduğunu belgelendirdikleri tak
dirde bu esasa göre yapılan tarhiyat Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilir.
88 inci maddeye göre yapdacak zarar mahsubu ile 89 uncu maddeye göre yapılacak indirimler yalnızca
bu madde gereğince tespit edilecek geliri aşan gelir kısmı için mümkündür.
Vergi incelemeleri ile saptanan matrah farkları üzerinden veya 111, 112, mükerrer 112, 113 ve 115 inci
maddelere göre yapılacak tarhiyat, tarhiyata konu olacak farkların bu maddeye göre hesaplanan geliri veya
bu gelire isabet eden vergiyi aşan kısmına inhisar eder. Şu kadar ki, bu maddenin veya 113 ve 115 inci mad
denin uygulanmasında (Vergi incelemeleriyle beyanı zorunlu giderlerin daha yüksek olduğunun belirlenmesi
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durumu hariç) mükelleflerce 91 inci madde uyarınca beyan edilen ve hayat standardı göstergeleri arasında
yer alan unsurlara ilişkin gider tutarları, bu maddede belirtilen tutarlara göre düşük ise maddedeki tutarlar;
yüksek ise beyan edilen tutarlar esas alımr.
MADDE 16. — Aynı Kanunun 117 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi Mart, Haziran ve Eylül ay
larında; götürü usulde tespit edilen ticarî kazançlar ile serbest meslek kazançları üzerinden tahakkuk ettirilen
Gelir Vergisi ise Nisan, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere Uç eşit taksitte ödenir. Ancak, kazanç
ları götürü usulde tespit edilen ticari ve meslekî kazanç sahiplerinden takvim yılı içinde işe başlayanlar,
o yıla ait Gelir Vergisini bir sonraki yılın Gelir Vergisi taksitleriyle birlikte ve üç eşit taksitte ödeyebilirler.
MADDE 17. — Aynı Kanunun 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Vergi Tevkifatının Yatırılması :
Madde 119. — 94 ve 96 ncı maddeler gereğince yapılan vergi tevkifan, vergi kesenler tarafından beyanna
me verecekleri süre içinde bağlı bulundukları vergi dairesine yahnin*. Ancak, 94 üncü maddenin 8 numa
ralı bendinde yazılı kazanç ve iratların dağıtılmaması halinde yapılacak vergi tevkifati; biri beyanname ver
me süresinde, diğerleri Kurumlar Vergisinin ikinci ve üçüncü taksitleriyle birlikte olmak üzere üç eşit tak
sitte ödenir.
MADDE 18. — Aynı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yetki :
Mükerrer Madde 123$ — 13, 17, 18, 21, 46, 47, 48 ve 53 üncü maddelerde yer alan maktu hadlerin
ve miktarların her birini ayn ayrı veya toplu olarak üç misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir;
MADDE 19. — Aynı Kanunun geçici 12 nci maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
B) 1983 takvim yılına ait Gelir Vergisine tabi gelirler,
1
3
5
10
15
25
25

000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000

liraya kadar
liranın 1 000 000 lirası için 360
liranın 3 000 000 lirası için 1 180
liranın 5 000 000 lirası için 2 160
liranın 10 000 000 lirası için 5 110
liranın 15 000 000 lirası için 8 560
Mraıdan fazlasının 25 000 000 lirası

000 Hıra; fazlası
000 lira; fazlası
000 lira; fazlası
000 lira; fazlası
0C0 lira; fazlası
için 15 960 000 lira; fazlası

%
%
%
%
%
%
%

36
41
49
59
69
74
65

Nispetinde vergilendirilir^
Kaldırılan Hükümler :
MADDE 20. — 1. 1598 sayılı Malî Denge Vergisi Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değişiklikleri,
2. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci maddesinin ikinci fıkrasının 3 numaralı bendi
ile 117 nci maddesinin son fıkrası ve mükerrer 117 nci maddesi,
Yürürlükten kaldırılmıştır;
GEÇİCİ MADDE 1. — 1 inci madde ile değiştirilen 18 inci madde ve 2 nci madde ile değiştirilen 21
inci madde hükümleri, 1982 yıhna ait olup 1983 yılı Mart ayında beyan edilecek gelirler hakkında uygulan
maz.
GEÇİCİ MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 9 numaralı bendinde
yer alan ve tam mükellef kurumlara ödenecek tahvilat faizlerinden tevkifat yapılmasına ilişkin hüküm
1.1.1983 tarihinden sonra ihraç olunan tahvillere ödenecek faizler hakkında uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 3. — 11 inca madde ile değiştirilen 96 ncı madde hükmü, bu Kanunun yürürlüğe gjirmes uıden önce gider yazılmak suretiyle hesaben ödeme kapsamına giren ve tevkifata tabi tutulmamış bulunan
ödetmeler hakkında da uygulanır.
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GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31.12.1983 tarihine kadar 193 sayıl» Gelir
Vergisi Kanununun 81 inci maddesinin 2 ve 3 numaralı bentleri büklümleri! uyarınca sermaye şirketine devrolunan ferdî işletmeler ile neyi değiştirmek suretiyle sermaye şirketi haline dönüşen kolektif ve adi ko
mandit şirketlerin bii&iiçolan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 11 indi maddesinde belirlenen şartlar
dahilinde ve anılan maddede yazılı emsaller esas alımı ak suretiyle değerlemeye tabi tutulur. Bu değerleme
dolayısıyla Türk Ticaret Kanununun değerlemeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.
Bu şekilde sermaye şirketine devrolunan ferdi istetmenin sahip veya sahipleri ile sermaye şirketi haline dö
nüşen kolektif ve adi koimatndût Şirketlerin ortaklarına değerlendirilmiş bulunan bilançolara göre hesaplanan
öz sermaye tutarında ortaktık payı verilir.
Yukarıdaki hükümlere göre devir veya nevi değiştirme halinde yahut bilançoları yeniden değerlemeye
tabi tutuEmuş bulunan ferdî işletmelerle kolektif ve adi komandit şirketlerin 31.12.1983 tarihine kadar 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinin 2 ve 3 numaralı bent hükümlerine göre sermaye şirketiine devrolunması veya nevi değiştirmeleri halinde, devralan veya nevi değiştirme suretiyle kurulan sermaye
Şirketlerinin bilançolarında yer alan aktif kıymetler, 213 sayılı Veıgi Usul Kanununun geçici 11 indi maddesin
de Kurumlar Vergisi mükeMeflerli için belirlenen esaslara göre amortismana tabi tutulur.
213 sayılı Vergî Usul Kanunumun geçici 11 inci maddesi uyarınca bilançoları yeniden değerlemeye tabti tu
tulan ferdî îşleilmeîerle kolektif ve adi komandit şu ketlerin 31.12.1983 tarihlinden sonra 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunumun 81 inci maddesinin 2 ve 3 numaralı bent hükümlerine göre sermaye şirketine devrolun
ması veya nevi değ^şdumeleri halinde, ferdî işletmelerin sahip veya sahipleriyle kolektif ve adi komandit şirket
lerin ortaklarına yeniden değerleme katsayıları uygul ılımamış bilançolarına göre hesaplanan öz sermaye
leri tutarında ortaklık payı verilir. 31.12.1983 tarihinden sonra ferdî işletmeleri devralan veya nevi değiştir
me suretiyle kurulan sermaye Şirketlerinin bilançoların 'a yer alan aktif kıymetler yeniden değerlemeye tabi
tutulmadan öncekli değerleri üzerinden amortismana ta t i tutulur. Bu şirketlerin bilançolarında gösterilen de
ğer artış fonları ise, yeniden değerlemeye tabi tutulan aktif kıymetlerin satışı veya şirketlertin tasfiyesi halin
de birikmiş amortismanlar gibi işleme tabi olur.
GEÇİCİ MADDE 5. — 1982 yılında gerçek usulde vergiye tabi ticarî kazanç sahiplerinden 1.1.1983 tarîhl'nde yürürlükte olan götürü usulde vergilendiriîanenin geuıel ve özel şartlarını taşıyanlar 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 50 nci maddesi hükmü dikkate alımı iliksizin ti T defaya mahsus olmak üzere götürü usulde
vergüendirjne usulünü seçebilirler.
GEÇİCİ MADDE 6. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa bu Kanunun 15 inci maddesi ile eklenen
mükerrer 116 ncı maddesi hükmü ticarî, ziraî ve meslekî kazançlarından dolayı 1982 takvim yılında gerçek
usulde vergilendirilen mükellefler halikında da uygulanır.
Şu kadarki 1983 yılında gerçek usulden götürü usule geçenler ile 15.4.1983 tarihine kadar faaliyetlerini terk
edenler hakkında 1982 ydı ve 1.1.1983 - 15.4.1983 dönemi için mükerrer 116 ncı madde hükmü uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 7. — 1475 sayılı İş Kanununa tabi olup da, 12.7.1975 ile 13.4.1980 tarihleri (bu tarihler
dahil) arasında 'işten çıkan veya çıkardan hizmet erbab.uıa ödenen işten çıkma tazminatının her hizmet ydı
(için, günlük asgarî ücretin 30 günlük tutarının 7,5 katını ve en fazla 24 yıllık tutarım aşmayan kısmı gelir
vergisinden müstesna tutulur. İstisnanın hesaplanmasında yıl kesirleri tama iblağ olunur.
Bu madde hükmünün uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yer alan düzeltmeye ilişkin hükümler gözönünde bulundurulur. Bu maddeye dayanılarak mükellefler ve vergi sorumluları adına vergi tarh edile
mez.
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Yürürlük :
MADDE 21. — Bu Kanun 1.1.1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AlT TUTANAKLAR
Cilt
13
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Danışma Meclisi
Birleşim
Sayfa
31
35
36

2
171
'242,253:264

I - Gerekçeli 276 S. Saydı basmayazı Danışıma Meclisinin 36 ncı Birleşimine, 518 S. Sayılı basmayazı
Millî Güvenlik Konseyinin 126 ncı Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Danışma Meclisi Bütçe - Plan, Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan komisyonla» gö
rüşmüştür.
III - Esas No.: Danışma Meclisi 1/576, Milli Güvenlik Konseyi 1/467.
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