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Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi hakkında kanun
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B İ R İ N C İ MADDE — Dahilde İnhisar idarelerince satılacak veya bandrollanaeak tütün ve müskirat muamelâtından aşağıda yazılı miktar ve nisbetler üzerin
den müdafaa verdisi alınır:
A) Paket satış fiati (25) kuruş ve daha fazla olan ve içinde 20 adet sigara veya
20 - 25 o,ram tütünü muhtevi bulunan mamulâtm (Enfiye ve tömbeki dahil) be
her paketinden (1) kuruş; ve bu fiatten aşağı satılan mamulâtm beher paketinden
20 paraı
Paketlerin muhteviyatı 20 sigara veya 20 - 25 gram tütünden eksik veya fazla ol
duğu takdirde vergi, yukarıdaki esasa göre, mütenasiben tayin ve kesirleri, (10)
veya (20) paraya iblâğ olunur.
B) Şişe hacimleri 25 santilitre ve daha fazla olan rakı, konyak ve likörlerin be
her şişesinden (2) kuruş ve hacimleri 25 santilitreden aşağı olan şişelerden de
(1) kuruş, şampanya ve viski şişelerinden (25) kuruş;
C) Şarapların beher litresinden (1) kuruş; biranın fıçısı ile satılanlarının beher
litresinden (2) kuruş ve şişede satılanlardan (1) kuruş.
İ K İ N C İ MADDE — Paket ve şişelerden alınacak vergi, paket kâğıtlarına ba
sılmak veya paket ve şişelerin üzerine konulacak etiketlerde ayrıca gösterilmek suretile; şarap ile fıçılardaki biradan alınacak vergi ise, inhisar resmi ile birlikte
ve ayni usul ve merasim dairesinde tahsil olunur. İnhisar idaresi şarapları da
ayni esasa tâbidir.
MUVAKKAT MADDE — Paket ve şişelere konulacak etiketler hazırlanıncaya
kadar İnhisar idaresi, bu vergiyi, satış bedellerine ilâveten istifa eder.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun 1 haziran 1934 tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına Maliye, Gümrük ve inhisarlar
vekilleri memurdur.
29 mayıs 1934
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