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31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 4.1.1961 Tarihli ve 213
Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 27.4.1984 Sayı : 18384)
Kanun No.
2995

Kahal

Tarihi :

18 . 4 . 1984

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 91. — Yıllık beyannamelerin şekil, muhteva ve ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve
tespit olunur. Mükellefler beyanlarını bu beyanname He yapmaya veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere
mütenazır olarak bildirmeye mecburdurlar.
MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 31.12.1982 tarihli ve 2772 sayılı Kanunla eklenen mü
kerrer 116 ncı maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Vergi incelemeleri ile tespit edilen matrah farkları üzerinden veya 111, 112, mükerrer 112 nci maddelere
göre yapılacak tarhiyat, tarhiyata konu olacak farkların bu maddeye göre hesaplanan geliri veya bu gelire
isabet eden vergiyi aşan kısmına inhisar eder.
MADDE 3. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30.12.1980 tarihli ve 2365 sayılı Kanunla değişik 358
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 358. — 344 üncü maddenin 1-6 numaralı bentlerinde yazıb fiilleri veya bir hesap dönemi içinde
ayrı tarihlerde en az iki defa fatura, taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu, gider pusulası ve
ya serbest meslek makbuzu düzenlememe fiilleri verginin tarhı için kanunda belli edilen sürenin girmesinden
önce meydana çıkarılanlar, bu fiillerin vergi ziyamı mucip olup olmayacağına bakılmadan kaçakçılığa teşeb
büs etmiş sayılırlar.
Kaldırılan hükümler
MADDE 4. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 113, 114, 115 ve 116 ncı maddeleri ile 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 352 nci maddesinin I inci derece usulsüzlüklere ait 10 numaralı bendi ve II nci derece usul
süzlüklere ait 3 numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 22 nci madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 22. — Mükellefler hakkında servei beyanı ve gider esasına dayanılarak geçmişe yöne
lik inceleme ve tarhiyat yapdamaz. Mükelleflerin geçmiş vergilendirme dönemlerine ait servet bildirimlerin
de beyan ettikleri servet unsurları ile yıllık gelir vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri giderler vergi incele
melerinde ve takdir işlemlerinde veri olarak kullanılamaz.
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce servet beyanlarına dayanılarak yapılmış bulunan tarhiyatlar terkin
edilir. Bu konuda sürdürülen ihtilaflardan ve incelemelerden vazgeçilir.
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Yürürlük
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türküye Büyük Millet Meclisi
Gi'lt

BMısşiım
46^
52
53
54

Sayfa
163;
263
306:313
323:325,327,337:340

I - Gerekçeli 28 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Mîllet Meclisinin 53 üncü Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/471.

