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Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerini tarii] eden ve bu kanuna
bazı hükümler ekliyen kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 16/VII/1938
No.
3535

yeniden

- Sayı : 3961)
Kabul tarihi
29 - VI - 1938

B İ R İ N C İ MADDE — 2430 sayılı muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin
(O) fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye yeniden (R) ve (S)
ve (T) fıkraları eklenmiştir:
O) Halı imalâthaneleri, sanayi ve maden işlerinde kullanılıb memleketle imal
edilmeyen ve nevileri İcra Vekilleri Heyetince tayin ve ilân edilecek olan makineler
ile alât ve edevat ve bunların yedek ve tecdid parçaları;
R ) Muharrik kuvvet kullanmayan ve en fazla günde on işçi çalıştıran müessese
ler (işçi adedinin tayininde bir evvelki avda ödenen işçi gündelikleri mecmuumm o
ay içinde çalışılmış olan gün adedine taksimi suretile bulunan mikdar esas olur) ;
S) Muharrik kuvvetleri beş (dahil) beygiri ve kullandıkları işçi sayısı günde onu
(dahil) geçmiyen sabun, alkolsüz meşrubat, süt ve mamulâtı, ayakkabı (lâstik
ayakkabı hariç), soba, zarf, şapka, ispençiyari ve tıbbî müstahzai'lar, meşin ve sahti
yan fabrika ve imalâthaneleri, dondurmacılar, kuru kahveciler, tuz değirmenleri,
terzihaneler, kuyumcular, tenekeciler;
Muharrik kuvveti beş beygiri ve işçi sayısı onu geçmiyen ve bu fıkrada zikre dilmiyen sanat zümrelerinden icab edenlerin bu fıkraya idhaline İcra Tekilleri He
yeti mezundur.
*
T) 2430 numaralı kanunun 2 nci maddesinin A, B, C, E ve N fıkralarında yazılı
müesseselerin ve makine ve alâtı ziraiye imal ve tamir müesseselerinin harici en
getirecekleri ve envai İcra A7ekilleri Heyetince tayin ve ilân olunacak yarı mamul
maddeler (faturaları İktısad vekâletincetasdik olunmak sartile ve idhalât dolay ıs i
le).
İ K İ N C İ MADDE — (S) fıkrası haricinde kalan ve muharrik kuvveti beş bey
giri geçmeyen sınaî müesseseleri, bir yılda yaptıklarına bakılarak toptan yıllık ver
giye bağlamağa Maliye vekâleti salâhiyetiidir.
Toptan yıllık verginin matrahı 21 nci maddede yazılı takdir heyetleri marifetile
tesbit olunur.
Mezkûr heyetlerce verilecek kararlara karşı mükellefler ve alâkalı mal memur
ları, muamele vergisi kanunundaki hükümler dairesinde itiraz ve temyiz talebinde
bulunabilir. Bu suretle tayin olunan vergiler aylık taksitlerle ve bir ayın vergisi
ertesi ayın on beşinci günü akşamına kadar ve taksitlerini miadında vermeyenle
rin vergisi yüzde on zamla ve tahsili emval kanununa göre tahsil olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 2430 numaralı muamele vergisi kanununun 25 nci mad
desi kaldırılmıştır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
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16 - V I I -1938

B E Ş l N C Î MADDE — ]>u kamanın hükümlerini yürütmece Maliye, îktısad ve
inhisarlar vekilleri memurdur.
7 temmuz 1938
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