.- 430 30 teşrinisani 1931 tarih ve 1890 numaralı iktisadî buhran vergisi kanununa
müzeyyel kanun
(Resmî

Gazete ile neşir ve ilânı: 31/V/1932

- Sayı: 2112 )

No.
1996

Kabul tarihi
29 - V -1932

B İ R İ N C İ MADDE — 11 temmuz 15)31 tarih ve 1837 numaralı bina verdisi
kanunundaki nisbetlere göre hesap olunarak alınmakta bulunan verginin,
Sahibinin bizzat oturduğu meskenlerden altıda biri, sair binalardan üçte biri
nisbetınde iktisadî buhran vergisi alınır.
Sahibinin oturduğu evlerin taaddüdü halinde hunlardan yalnız birisi mesken
addolunur. Apartımanlar ve muhtelif kısımlara a} rılarak apartıman gibi istimal edi
len binaların bizzat sahibinin ikamet ettiği daire veya kısımlar ile hissedarların
müştereken oturdukları şayi hisseli binalar meskenden maduttur.
1837 numaralı bina vergisi kanununun + üncü ve mülga L4 haziran 1326 tarihli
müsakkafat vergisi kanununun 7 ve 8 inci maddelerinde yazılı muvakkat muafi
yetlerden istifade eden yeni inşaat ve ilâveler dahi, bina vergisine ait muafiyet
leri mahfuz kalmak üzere, bu kanun mucibince vergiye tâbi tutulur.
1837 numaralı bina vergisi kanununun üçüncü maddesinin ilk dokuz fıkrası mu
cibince bina vergisinden muaf olan binalar bu vergiden de muaftırlar.
Mukavelenamelerinde hiç bir suretle vergi ahnmıyaeağını veya ileride ihdas
edilecek vergilerden müstesna tutulacağını tazammum eden bir kayit ve şart bulu
nan imtiyazlı şirketlere ait binalar hariç olmak üzere mezkûr maddenin 10 uncu
fıkrasında yazılı hususî kanun ve hükümleHe bina vergisinden muaf (dan binalar
hakkında da, bina vergisi hakkındaki muafiyet baki kalmak şartile, iktisadî buhran
vergisi tatbik olunur.
İ K İ N C İ MADDE — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerinin
murdur.
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Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numaranı
: 30 - V
Bu kanunun neşir )<c ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhuriyet Reisliğinden e/elen tez
kerenin tarih ve numarası
;
31 - V
Bu kanunun
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:
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- 1932 ve 4 '376
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