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12 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı dahilî istihlâk vergisi kanununa müzeyyel
kanun
( Resmî Gazele ile neşir ve ilâm: 2/V11/lf):],2 - Sayı: 21:'>9 )
No.
2029

Kabul tarihi
25 - VI -1932

B İ R İ N C İ M A D D E — Dahildeki membalardaıı istihsal veya hariçten ithal edi
lecek on beş santigram dereeei hararette kesafet derecesi 0,780 den aşağı olan ben
zinin belıer kilosundan bir kuruş seksen santim dahilî istihlâk verdisi alınır.
İ K İ N C İ MADDE — Dahildeki membalardaıı istihsal edilecek benzin vergisi
nin tarh ve tahakkuk ve muamelâtı 12 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı kaınıu
hükümleri dairesinde cereyan eder ( hariçten ithal edilecek benzinlerin istihlâk
vergisi de gümrük resminin tahsili sırasında, hesap ve tahsil olunur ).
ÜÇÜNCÜ MADDE — Maliye vekâleti bu verginin tarh ve cibayetini, malî teş
kilâttan defterdarlıklar, gümrükler veya inhisar idareleri vasıtasile münasip gö
receği şekilde temin etmeğe mezundur.
D Ö R D t N C Ü MADDE — Ihı kanunun neşrinden itibaren on beş gün zarfında
benzin müesseseleri tun depo \e ardiyelerde, belediyelerin gaz depolarında bulunan
benzinlerin miktarı hakkında alâkadarları tarafından mensup oldukları varidat
idarelerine bir beyanname verilmek mecburidir. Ihı beyannamelerin verilmemesi
halinde vergi bir misil zam ile tahsil ve 1718 numaralı kamın hükümleri dairesin
de muamele olunur.
İhı suretle verilecek beyannameler üz u-ine tahakkuk ettirilecek vergi, iki mü
savi taksitte ve iki ay zarfında tahsil olunur.
B E Ş İ N C İ MADDE — Du kanun neşri tarihinden muteberdir.
ALTINCI MADDE — Ihı kanunun hükümlerini icraya Maliye ve (iümrük ve
inhisarlar vekilleri memurdur.
28 haziran 1932

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve,
numarası
:
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhuriyet Reisliğinden gelen tez
kerenin tarih ve numarası
:
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların
cilt ve say ifa numaraları
:
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