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Dahilî istihlâk vergisi kanununun 10 ncu maddesinin tadili ve muvakkat bir mad
de ilâvesi hakkında kanun
(Resmî Gazete üe neşir ve ilâm : 22/VI/1935

-

Sayı

:

3035)

No.

K a b u l tarihi

2796

14 - V I -1935

B İ R İ N C İ MADDE — 1718 numara ve 17 - V I -1930 tarihli kanunun 10 ncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
ONUNCU MADDE — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı mükellefiyete tâbi
fabrika, imalâthane sahib, müdür ve mümessillerinden:
A ) Beyanname verilmeksizin istihsale başlanılması,
B ) Bu kanunun tutulmasını emreylediği defterlerin tutulmaması veya tasdik et
tirilmemesi,
C) Mevcud ve müstahsalâtm kısmen veya tamamen tasdikli defterlere geçirilme
mesi veya defterlerin ibraz edilmemesi,
D) Müstahsalâtm bir kısmının veya tamamının vergisi tahakkuk ettirilmeden
depodan çıkarılması veya saklanılması veya satılması,
E) Ecnebi memlekete gönderilecek malların, nakliye tezkeresi alınmaksızın fab
rika veya imalâthaneden çıkarılması,
Hallerinde, bu suçların yapıldığı devreye aid matrahlar, resen takdir olunarak
vergi iki kat alınır ve ayrıca yüz liradan bin liraya kadar para cezası hükmolunur.
Resen takdire aid tetkikat neticesinde vergi zıyaı bulunmadığı anlaşılırsa yalnız
para cezasile iktifa olunur.
Resen takdire ve buna karşı itiraz ve temyiz hallerine ve bu suretle katileşecek
vergilerin tahsiline aid muameleler, 2430 numaralı muamele vergisi kanunu hüküm
leri dairesinde cereyan eder.
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meriyeti tarihinden evvelki zamanlara
aid olup henüz tahsil edilmeyen vergiler hakkında da, yukarıki madde mucibince
muamele olunur.
İ K İ N C İ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına Adliye, Maliye ve İktısad vekilleri
memurdur.
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