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22 temmuz 1931 tarih ve 1871 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadili hak
kında kanun
(Resmî
No.
2442

Gazete ile neşir ve ilânı : 28/V/1934

- Sayı : 2712 )
Kabul tarihi
24-V-1934

B İ R İ N C İ MADDE — 22 temmuz 1931 tarih ve 1871 numaralı kanunun 2 nei
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
A - Elektrik ve havagazı tesisatı olan yerlerde umumî şebekeden alarak elek
trik sarf edenlerden beher kilovat saati ü zerinden (2) ve havagazı sarf edenlerden
beher metre mikâbı üzerinden (1) kuruş istihlâk resmi alınır. Umumî tenvirat
olan yerlerde makine ile hususî elektrik istihsal edenler de doğrudan doğruya
bu resme tabidirler.
B - Elektrik ve havagazı kontörü konulmamış yerlerde bu aletler konuluncaya
kadar veya gayet ufak mikyasta götürü satışlarda istihlâk resmi sarfiyat bede
linin yüzde onu nisbetindedir.
C - Bilûmum sınaî müesseselerde ve hususî, umumî işlerde (Tramvay dahil)
k u w e i muharrike olarak istihlâk edilen elektriğin beher kilovat saatinden aşağı
da yazılı resimler alınır:
1) İstihlâk edilen elektriğin beher kilovat saatinin fiati dokuz kuruşa kadar
(Dokuz kuruş dahil) ise bir kuruş,
2) İstihlâk edilen elektriğin beher kilovat saatinin fiati dokuz kuruştan yukarı
ise yirmi para,
3) Havasızının beher metre mikâbı virmi para.
D - Bütün sınaî müesseselerin kendileri için istihsal ettikleri elektrikle elek
trik müesseselerinin elektrik istihsalinden başka yerlerde k u w e i muharrike ola
rak istihlâk ettikleri elektrikler de (C) fıkrası hükmüne tâbidir. Bunlarla (A)
fıkrasının ikinci bendindeki mükellefler her ay tahakkuk eden istihlâk resmini
ertesi avın on beşine kadar alâkalı mal sandığına bir beyanname ile verirler.
E - Elektrik veya havagazı istihlâk resmi, bunu istihsal veya tevzi eden mü
esseseler tarafından aylık faturalara zammedilmek suretile fatura ile birlikte tah
sil edilir.
Kumbaralı köntör kullanan yerler için müstehliklere kilovat saati üzerinden fa
tura çıkarılarak resim tahakkuk ettirilir.
Aylık fatura yapılmayan yerlerde istihsal ve tevzi müesseseleri bu resmin tah
silini üç aydan fazla geciktiremez. Resim, tahsil tarihinden itibaren on beş
oün içinde alâkalı malsandığma yatırılır Müesseselerce elektrik ve havagazı bede
linden tahsil edilen her paranın tekabül ettiği istihlâke ait resim de birlikte
tah^ü edilmiş hükmündedir.
Elektrik ve havagazı müesseseleri (Bizzat istihsal edenler dahil) resmin tahak
kuk ve tahsil ve mal sandıklarına teslimi ile mükellef ve mesuldür.
Yukarıdaki fıkralar mucibince tahsil edilen veya tahakkuk eden resimler mi
ati erinde mal sandıkların a vatırılmadığı takdirde müesseselerden yüzde on fazlasile ve tahsili emval kanununa ^röre tahsil olunur.
F - Varidat tahakkuk idareleri, tetkik memur ve müfettişleri, Maliye mu
rakıp ve müfettişleri resmin tahakkuk ve tahsilini müessesenin kayitleri ve def
terleri üzerinden tetkik ve murakabe ve salâhivetlidir.
Gr - Hususî idarelerin ve belediyelerin kanunen tesis ve işletmek mecburiye-
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tinde bulundukları darülaceze, hastane, mektep, itfaiye gibi amme hizmetleri
ne müteallik müessesatmda istihlâk edilen elektrik ve havagazmdan yarı resim
alınır.
Belediyelere ait sokak ve caddeler tenviratı ile maden ocaklarında ve nüfusu
10 000 e kadar olan kasabalardaki elektrik sarfiyatı resimden istisna edilmiştir.
Ancak resme tâbi bir mahaldeki umumî şebekeden cereyan alan kasabalar halkı
nın ve sınaî müesseselerin istihlâkâtı resme tâbidir.
Vapurlar ve şimendifer katarlarile, hareketleri esnasında elektrik istihsal
eden zatülhareke vasıtalar da bu resimden müstesnadır.
H - Şehir ve kasabalar
tenviratını taahhüt eden müessese ve belediyelerin
bizzat istihsal etmeyip hariç bir merkezden aldıkları elektrik kuvveti resme tâbi
değildir. Ancak bu kabîl müessese ve belediyelerin müşterilerine tevzi ve kendi
sarf ettikleri miktar bu kanun hükmün göre resme tâbi tutulur.
î - Yeniden elektrik tesisatı yapılan şehir ve kasabalarda, bu tesisatın işle
meğe başlamasından itibaren iki sene müddetle, bu resmin tenvirata ait kısmı
alınmaz.
MUVAKKAT MADDE — Elektrik ve havagazı müesseseleri bu kanunla res
me tâbi tutulan yerlerdeki endeks muamelesini 24 mayıs 1934 tarihinden 31 mayıs
1934 akşamına kadar tesbit etmeğe mecburdurlar. Bu arada alman endekslerden
sonraki sarfiyat bu kanundaki nisbetler göre resme tâbidir.
İ K İ N C İ MADDE — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına Maliye vekili memurdur.
26 mayıs 1934
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