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B l R l N C l MADDE — Umumî ve hususî istihlâk vergilerini, tediye ile mükel
lef olan müessesatı ticariye ve imalâthane eshabile esnaf ve saireden lüzum gör
düklerini. Maliye vekâleti, umumî istihlâk ve eğlence ve hususî istihlâk vergisi
hakkındaki kanunların şekli tatbikma ait ahkâmından muaf tutarak işbu kanu
na tevfikan tayin edilecek senelik haddi asgarî muamele miktarı üzerinden edayi mükellefiyet ettirmeğe mezundur.
i K l N C l MADDE — Umumî ve hususî istihlâk vergilerini tediye ile mükellef
olanlardan kazanç vergisi hakkındaki kanuna nazaran beyannameye tâbi bulun
mayan erbabı ticaret ve sanayi, bu kanun mucibince bir senelik muamelelerinin
tayin edilecek asgarî miktarı üzerinden vergiye tâbi tutulmalarını resen talep hak
kını haizdirler.
ÜÇÜNCÜ MADDE —•' Senelik muamele miktarı asgarisinin takdiri her ma
halde en büyük mal memurunun veya tevkil edeceği zatin riyaseti altında ticaret
odasından ve belediye meclisinden müntehap birer azadan müteşekkil üç kişilik
birinci komisyonlara mevdudur. Ticaret odası bulunmayan yerlerde belediye mec
lisince noksan aza ikmal olunur. Bu komisyonların müddeti bir seneliktir, işi
çok olan yerlerde Maliye vekâletinin müsaadesile birinci komisyonlar taaddüt et
tirilebilir.
Birinci komisyonlar, kendilerine tevdi edilecek talepnameler üzerine alâkadar
mükellefi veya ticaret odasından musaddak diğer bir meslekdaş vekilini ve va
ridat idaresinin tayin edeceği memur ve ledelicap mümasili erbabı ticaretten
celp ve davet olunacak mütehassıs zevatı istimadan ve lüzum göreceği evrakı müsbite ve vesaiki tetkikten sonra, ekseriyeti âra ile senelik muamele miktarı asga
risini tesbit ve kararını varidat idaresile alâkadar mükellefe tebliğ eyler.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Birinci komisyonların takdir ettikleri miktarlar hak
kında varidat idarelerile alâkadar mükellefler tarafından kararın tebliği tari
hinden itibaren yirmi gün zarfında tahriren itiraz olunabilir. Bu itirazın tetkiki
ve sureti kafiyede halli, her mahalde en büyük mülkiye memurunun veya tev
kil edeceği zatin riyaseti altında en büyük mal memurile ticaret odasından
müntehap iki ve belediye meclisi tarafından intihap edilecek bir azadan müteşek
kil beş kişilik ikinci komisyona aittir. Ticaret odası bulunmayan yerlerde noksan
aza belediye meclislerince intihap ve ikmal olunur.
Birinci komisyonlar gibi ikinciler de, varidat idaresince tayin edilecek me
muru, alâkadar mükellefi veya mükellefin ticaret odasınca musaddak meslekdaş
vekilini ve ledelicap erbabı ticaret ve sanayiden mütehassıs zevatı davet ve istima ve lüzum göreceği defatir ve evrakı müsbiteyi mütalea ve tetkikten sonra bir
ay zarfında katı kararım ekseriyeti âra ile ittihaz ve alâkadarlara tebliğ eylerler.
BEŞİNCİ MADDE — Takdir edilen asgarî muamele miktarı, tarihi tebliğini
takip eden aydan itibaren bir seneye mahsustur. Maamafih alâkadar mükellefin

No. 924

— İ(&6 —

6 - VII -1926

veya varidat idaresinin esbabı mucibe serdile vaki olacak talep ve teklifi üzeri
ne, altı ayda bir fevkalâde ahval vukuunda ihtiyaca göre bu miktar üçüncü ve
dördüncü maddeler mucibince yeniden tetkik ve tadil olunabilir.
Asgarî muamele miktarı hakkında itiraz vukuu, bu miktar üzerinden vergi ta
hakkuk ve tahsilini tehir edemez.
ALTINCI MADDE — Senelik asgarî muamele miktarına göre nisbeti kanuniye
dairesinde alınması icap eden vergi aylara bittaksim on ikide biri her ay nihaye
tinde mükellef tarafından maliye veznesine teslim olunur. Bir hafta zarfında bu
vergi borçlarını vermeyen mükelleflerden, vergi yüzde on fazlasile tahsili em
val kanununa tevfikan tahsil olunur.
YEDİNCİ MADDE — Senelik asgarî muamele miktarı takdir edilmiş ve buna
göre vergileri tahakkuk ettirilmiş iken sene içinde terki ticaret ve sanat eden
mükelleflerden, bir beyanname vermek şartile, müteakip ayların hisseleri alın
maz.
SEKlZlNCÎ MADDE — İmtiyazlı şirketler ile anonim ve kooperaitf şirketle
rin defatiri ticariyesi esas ittihaz olunarak, tediyesile mükellef oldukları istih
lâk vergilerinin her muameleye ayrı ayrı pul ilsak edilmeksizin toptan istifası
caizdir. Demiryollarile icra edilen eşya nakliyatına ait umumî istihlâk vergisi de
pul ilsak olunmaksızın ücurat ile birlikte istifa ve aylık bordrolarla mal sandıkla
rına ita olunur.
DOKUZUNCU MADDE — TJroumî istihlâk ve eğlence ve hususî istihlâk ver
gileri hakkındaki kanunlarda münderiç cezayi naktiler ve misil zamları tahsili
emval kanununa tevfikan tahsil olunur.
ONUNCU MADDE — Eğlence ve hususî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun
dördüncü ve beşinci maddelerinde tadat olunan müessesatm kâffesi üçüncü sınıf ad
dedilmiştir.
ON BİRÎNCÎ MADDE — Bu kanun ahkâmının suveri tatbikiyesi îcra Vekilleri
Heyetince tanzim edilecek bir talimatname ile tayin olunur.
ON İKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir,
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahiliye, Maliye ve Ti
caret vekilleri memurdur.
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