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B İ R İ N C İ MADDE — 28 - V - 1940 tarihli ve 3843 sayılı Muamele vergisi
kanununun 27 nci maddesile haklarında götürü vergi usulünün tatbiki kabul
edilmemiş olan mükelleflerden muharı ik kuvveti iki beygiri ve işçi sayısı mües
sese sahibile birlikte onu geçmeyen trikotaj, plâstik eşya, kundura kalıbı, ökçe,
kese kâğıdı, terazi ve baskül ve bunların montaj işlerini yapan sınaî müessese
leri ve nüfusu otuz bine kadar olan yerlerde bulunup muharrik kuvvet kullan
mayan ve işçi sayısı müessese sahibile birlikte onu geçmeyen boyahaneleri, is
tedikleri takdirde, Maliye vekâleti götürü vergiye bağlar.
İşbu kanunun üçüncü maddesinin B fıkrasile vergiden muaf tutulan tabak
hanelerden muafiyet dışında kalan derilerin imal ve tesliminden dolayı alınacak
vergi de, talep edildiği takdirde, götürü usulde alınır.
Bu maddedeki nüfus kaydi en son sayıma göre belediye hududu içindeki nü
fusu ifade eder.
İ K İ N C İ MADDE — 28 - V -1940 tarihli ve 3843 sayılı kanunun 23 ncü mad
desi mucibince verilmesi lâzımgelen aylık beyannameler ile 29 ve 30 neu madde
leri mucibince tutulması icap eden (muamele), (emtia ithalât ve ihracat) ve (sa
tış) defterlerine nıamulât, nevi ve vahit satış fiatları veya vahit imal ücretleri
gösterilin eksizin Maliye vekâletince tesbit edilen cinsler itibarile kaydedilebilir.
Maliye vekâleti her sanat şubesindeki mamulâtm cinslerini tayine salahiyetlidir.
Beyanname ve defterlerde nevi ve vahit satış fiatı göstermeyen mükellefler
aşağıdaki hükümlere riayete mecburdurlar:
A) Sınaî müesseseler aylık beyannamelerine; teslim edilen mamulâtı, ipti
daî madde tenzilât cetvelindeki pozisyonlar itibarile dercederler. Mamulâtı ayni
zamanda istihlâk vergisine de tâbi olan sınaî müesseseler, beyannamelerinde,
bu mamulâtı, tâbi oldukları istihlâk vergisi nisbeti itibarile gösterirler. Beyan
namelerini bu fıkra hükmüne uygun olarak tanzim etmeyenlerin vergilerine %
20 zam yapılır.
B) 3843 sayılı kanunun 18 nci maddesinin B ve E bentleri mucibince emsal
satış bedeli üzerinden vergiye tâbi teslimatı bulunanlar, her ayın sonunda bu
bedellerin tayinine esas teşkil eden mamulâtiarının; nevi, miktar ve satış bedel
lerini gösterecek şekilde müfredatlı bir cetvelini, sözü geçen kanunun 31 nci mad
desi hükmüne göre saklamak mecburiyetinde oldukları fatura kopyalarından
çıkarmak suretile tanzim ve bu cetvele göre, nevi itibarile vasatî vahit fiatları
tesbit ederek bu fiatlar üzerinden emsal satış bedellerini hesap ederler.
C) Vasatî vahit fiatları da ihtiva edecek olan yukarıki fıkradaki cetvelin kayitlere mutabakatı mükellef ve varsa muhasibi veya bu vazifeyi gören memuru
tarafından imza edilerek tahakkuk müruru zamanı müddetince saklanır ve talep
vukuunda salahiyetli memurlara ibraz edilir. Bu cetvel mucibince tesbit olunan
vasatî vahit fiatları gösteren bir liste, mükellef ve muhasibi tarafından müşte
reken imzalı olarak cetvelin teallûk ettiği ayı takip eden ayın 15 nci günü akşa
mına kadar filyal, şube ve satış mağazalarına ve sınaî müesseseler tarafından
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ayrıca, kendilerine imalât yaptırmış olan müşterilerine gönderilir.
D) Yukarıki (B) fıkrasında yazılı aj lık cetveli tanzim veya salahiyetli memur
lara ibraz etmiyen mükelleflerin o ay içinde teslim ettikleri mamulâtm emsal sa
tış bedelleri, 3843 sayılı kanunun 19 neu maddesindeki unsurlar nazara alınarak
resen takdir komisyonunca tayin olunur. Bu bedeller üzerinden sınaî müesseselere
tarholunacak vergilere bir kat zam yapılır. Bu hal sınaî müesseselerden maada mü
kellefler tarafından vukua getirildiği takdirde senelik vergilerine ve bir seneden
az faaliyette bulunanların faaliyet devresine ait vergilerine, cetvel tanzim edilme
yen her ay için % 10 zammolunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 28 - V - 1940 tarihli ve 3843 sayılı kanunun 10 ncu mad
desinin 7 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
7) A - Muharrik kuvvet kullanmayan ve işçi sayısı müessese sahibile birlikte
onu geçmeyen tabakhaneler,
B - Muharrik kuvveti beş beygiri ve işçi sayısı müessese sahibile birlikte onu
geçmeyen ve dolap, debagat maddeleri üğütme değirmeni ve su tulumbasından
başka tesisatı bulunmayan ve meşin, sahtiyan, vaketa, küçük bacak hayvan deri
sinden astarlık, silindir ameliyesine tâbi tutulmayan ve kösele vasıflarını haiz bu
lunmayan gön imal eden tabakhaneler.
Bu tabakhanelerde bunlardan başka başka deriler de imal edildiği takdirde
yalnız bu deriler muamele vergisine tâb ; dir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — 2643, 2731. 2796 ve 2820 sayılı kanunlar hükümleri
dairesinde alınmakta olan ve tarh, tahakkuk ve tahsil muameleleri 2430 sayılı ka
nun hükümlerine göre icra edilen vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsil muameleleri,
3843 sayılı kanunun meriyetinden itibaren mezkûr kanun hükümleri dairesinde
icra olunur.
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun birinci maddesinde yazılı sınaî müesse
seler ile tabakhanelerin ve 3843 sayılı kanunla yeniden mükellefiyete girmiş olup
da mezkûr kanunun 27 nci maddesinde yazılı şartları haiz bulunan sınaî müessese
lerin 1940 malî yılı vergileri de, keyfiyetin her mahalde mutat vasıtalarla ilânını
takip eden günden itibaren bir ay içinde yazı ile istenilmek şartile götürü usulde
alınır.
BEŞİNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ALTINCI MADDE — Bu kanun hükümlerini icraya Adliye,
Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur.
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