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Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 30 . 12 . 1967 - Sayı : 12790)
No.
980

Kabul tarihi
28.12.1967

-

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 nci maddesi aşağıdaki gekilde değiştiril
miştir :
İndirim hadleri :
Madde 31. — Mükelleflerin günde 5, ayda 150, yılda 1 800 lirayı aşmıyan gelirleri vergiye tabi
tutulmaz.
Mükellef evli ise bu miktara eş için günde 3, ayda 90, yılda 1 080 lira, çocukların her biri için
günde 2, ayda 60, yılda 720 lira ilâve edilir.
Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde özel indirim olarak günde 5, ayda 150, yılda 1 800 lira
yukarıki indirim hadlerine ilâve edilir.
(Haftalık ücretlerde 7 gün üzerinden indirim yapılır.)
Ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturan ve Gelir Vergisine tabi ge
liri bulunmıyanlar bu maddenin uygulanmasında öz çocuklar gibi hesaba katılır.
Vergiye tabi gelirler yukarda yazılı hadleri aştığı takdirde bu hadler için hesaplanan vergi
ler mükelleflerin vergilerinden indirilir.
MADDE 2. — Aynı kanunun 63 ncü maddesinin 1 numaralı bendi kaldırılmıştır.
MADDE 3. — Aynı kanunun 202 sayılı Kanunla değişik 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :
Aile gelirinde indirim :
Madde 34. — Aile reisi beyanında indirim, beyan edilen gelirin vergisine uygulanır. Beyan edi
len gelirin ücretten ibaret olması halinde indirim hadlerine özel indirim miktarları uvgulanır.
Aile reisi tarafından kendisinin, eşinin veya çocuklarının geliri dolayısiyle beyanname veril
mesine mahal olmadığı hallerde indirim vergiye tabi geliri varsa aile reisinin bu gelirinin vergisi
ne, aile reisinin geliri yoksa eşine ait gelirin vergisine, eşinin de geliri mevcut değilse çocukların
dan her hangi birine ait gelirin vergisine uygulanır.
Aile reisinin, eşin ve çocukların beyanname verilmesi gerekmiyen geliri ücretten ibaret ise
bu gelirin her birine ayrıca özel indirim uygulanır.
İndirimin bu fıkra hükmüne göre eş veya çocuklara ait gelirin vergisine uygulanması halinde
de indirim miktarı, aile reisinin durumuna göre tâyin olunur.
MADDE 4. — Aynı kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
İndirimin uygulanmıyaoağı gelirler :
MADDE 36. — Muhtelif yerlerden ücret alan hizmet erbabı için 31 nci maddede yazılı
indirimler bunlardan yalnız en yüksek olan ücıetin vergisine uygulanır. Hizmet erbabının
vergi karnesi varsa, indirimin uygulanacağı ücret bu {karneyi muhafaza eden işverenden al
dığı ücrettir. Vergi Usul Kanunu ile karne almaktan muaf tutulmuş olanlarda indirimin
uygulanacağı ücret, aile durumu sual varakasını muhafaza eden işverenden
aldığı üc
rettir.
31 nci maddedeki indirimler, dar mükellefiyete tâbi kimselere şâmil değildir.
MADDE 5. — Aynı kanunun 104 ncü maddesinin
tirilmiştir :

2 nci fıkrası
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Vergi,, bu meblâğlardan 31 nci maddede yazılı indirim hadleri için hesaplanan vergiler in
dirildikten sonra bulunur.
Yürürlük :
MADDE 6. — Bu kanunun hükümleri 1 . 1 . 1968 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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