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MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Ka
nunla değişik 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Zirai kazançlarda istisna :
Madde 19. — Bîr vergilendirme döneminde elde edilen safi zirai kazançların 5 000 lirası
Gelir Vergisinden müstesnadır.
Bu istisna, aile reisi beyanlarında aile reisi, eş ve küçük çocukların zirai gelirleri toplamı
na, ortaklıklarda îse, ortaklık hâsılatına bir def a olarak tatbik edilir. Şu kadar ki, bu miktar,
birden fazla zirai işletmede ortak olanlarda her ortak için 5 000 lirayı geçemez.
Ticari veya meslekî
nadan faydalanmazlar.

kazancı dolayısiyle gerçek usulde

Gelir Vergisine tabi olanlar bu istis

MADDE 2. — Aynı kanunun 40 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir :
2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilâtında iaşe ve ibate giderleri, te
davi ve ilâç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ye aidatın istirdadedlime .
mek üzere Türkiye'de kâin sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş ol
ması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27 net madde
de yazılı giyim giderleri;
MADDE 3. — Aynı kanunun 202 sayılı Kanunla değişik 96 nci maddesinin 2 numaralı fıkra
sının ilk bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
2. Dağıtılabilir sayılan menkul sermaye iratlarında vergi tevkif atı;
Sermaye şirketleri ile âdi komandit ve kazanç dağıtan kooperatif şirketlerin malî bilânço
larına göre tahassul eden safi kazançlarının aşağıdaki (A) ve (B) bendlerinde yazılı indirim ve
ilâveler yapıldıktan sonra kalan miktarı dağıtılabilir menkul sermaye iradı sayılır ve âdi ko
mandit şirketlerde komanditelerin Gelir Vergisi, diğer şirketlerde şirketlerin Kurumlar Vergisi
beyannamelerinin verileceği süre içinde bu şirketler tarafından vergi tevkif atma tabi tutulur.
MADDE 4. — Aynı kanunun 202 sayılı Kanunla değişik
değiştirilmiştir :

117 nci maddesi aşağıdaki şekilde

Yıllık beyana tabi gelirlerle götürü usulde tesbit olunan ticari ve meslekî
den tahakkuk eden vergilerde ödeme :

kazançlar üzerin

Madde 117. — Yıllık beyanname île bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi
Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere 3 eşit taksitte; götürü usulde tesbit edilen ticari
kazançlarla serbest meslek kazançları üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir vergileri ise, Nisan ve
Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük bir kısmını zirai kazanç teşkil eden mükellefler hak
kında lüzum görülen hallerde, üç taksitten fazla olmamak üzere, belli üretim bölgeleri ve ziraat
ürünlerine göre, özel ödeme zamanları tâyin edebilir.
MADDE 5. —- Aynı kanunun geçici
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Ücretlerden götürü indirim :
Geçici madde 6. — Bu kanunun 63 ncü maddesinin 1 numaralı bendinde yazılı götürü indi
rim 1961 takvim yılında uygulanmaz; 31.12.1961 tarihinden sonraki devreye taallûk eden istih
kaklar için, 1965 takvim yılı sonuna kadar, mezkûr bendde yazılı götürü indürim miktarları
nın yarısı uygulanır.
Yürürlük :
MADDE 6. — Bu kanunun 4 ncü maddesi 1 . 3 . 1964, 1 nci maddesi 1 . 1 . 1964 ve di
ğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
MADDE 7. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.
30 Aralık 1963
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Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaraları :
Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
20
21
23

128
141
11
12

501
477
263:265,265
280,280

C. Senatosu Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
16
17

15
20
21

"

319
24:26,35,37
72,79,123,
153:155

Millet Meclisi 454 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisi 1.1 nci Birleşim Tutanak Dergisine, Cum
huriyet Senatosu 366 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosu 20 nci Birleşim Tutanak Dergisine
bağlıdır.
Bu kanunu görüşen komisyonlar : Millet Meclisi Tarım, Ticaret, Çalışma, Maliye ve Plân ko
misyonlarından kurulan Geçici Komisyon ile Cumhuriyet Senatosu Sanayi ve Tarım, Sosyal tşler
ve Bütçe komisyonlarından kurulan Geçici Komisyon,

