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Yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile ilânı : 18 .II. 1949 - Sayı: 7135)
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Verginin mevzu ve miktarı
BİRİNCİ MADDE — Yabancı memleketlerden ithal veya memleket içinde
tasfiye, taktir veya sair suretlerle istihsal olunan Gümrük Tarife Kanununun 695
numarasının (B) pozisyonunda yazılı 160 dereceden evvel takattür eden hafif yağ
ların (Benzin ve benzerleri) kilosundan 11 kuruş Yol Vergisi alınır.
Mükellef ve teklif mahalli
İKİNCİ MADDE — Vergiye tâbi maddeleri Türkiye'ye ithal veya memleket
içinde istihsal edenler bu vergiyi öderler
İthalâta ait vergi, bu maddelerin ithal olunduğu Gümrük İdarelerince, memle
ket içindeki istihsallere ait vergi, istihsalin yapıldığı yer gelir dairesince tarh olu
nur.
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Matrah
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu vergi, vergiye tâbi maddelerin ağırlığı üzerinden
alınır. Kilonun kesri tam sayılır .
Ağırlıkların tâyininde ve eşyanın zarfları hakkındaki Gümrük Tarife Kanunun
daki usuller uygulanır.
Bu vergi, Muamele Vergisi matrahına katılmaz.
Tarh, tahakkuk ve tahsil muameleleri ile kanun yolları
DÖRDÜNCÜ MADDE — İthalâta ait vergi, Gümrük Resmi ile birlikte Güm
rük İdarelerince tahsil olunur. Memleket dâhilinde imal edilen maddelere ait ver
ginin tarh, tahakkuk, tahsil işlemleri, mecburiyetler, cezalar ve yabancı memle
ketlere ihraç edilecek mamulât hakkında 1718 sayılı Kanunla ek ve tadilleri, teb
ligat, itiraz ve temyiz işlemleri ile maddi hataların düzeltilmesi hallerinde 3692 sa
yılı Kanun hükümleri tatbik olunur.
Defterler
BEŞİNCİ MADDE — İstihsal ettiği maddeler Dahilî İstihlâk Vergisine de
tâbi bulunan mükellefler her iki verginin tahakkuku için bir defter tutabilirler.
Gümrük Tarife Kanunu ile ilgili hükümler
ALTINCI MADDE — Gümrük Tarife Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri hük
mü ithal edilen benzin Ye benzerlerinden alınacak Yol Vergisi hakkında da uygu •
lanır.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanun gereğince alınacak vergiden özel idarelerle
Belediyelere hisse ayrılmaz ve bu vergiye belediye meclislerince ayrıca zam yapıla
maz.
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GEÇÎCÎ B İ R İ N C Î MADDE — Bu kanunla vergiye tâbi tutulan maddelerin ti
caretiyle uğraşan ithalâtçılarla bunları ithalâtçılardan veya memleket içindeki ti
cari ve sınai müesseselerden alarak satan toptancılar ve bunların şube, acenta veya
komisyoncuları kanunun yayımı tarihinde ticarethane, mağaza, fabrika, imalâtha
ne, ambar ve depolarında veya sair yerlerde veya yolda bulunan vergiye tâbi
maddelerin cins, miktar, sıkletini ve bulundukları yerleri gösterir bir beyannameyi
aşağıdaki fıkrada yazılı ilânın yapıldığı günü kovalıyan günün akşamına kadar
bağlı oldukları gelir dairesine vermeye mecburdurlar.
Vergiye tâbi maddelerden bu kanunun yayımı tarihinde mevcutları 100 kilodan
fazla olan perakendeciler de beyanname vermek
mecburiyetindedirler.
Maliye daireleri bu kanunun yayımını mütaakıp yukardaki fıkralarda yazık
beyannamelerin verilmesini mahallerindeki günlük gaztelerle ve günlük gazete çıkınıyan yerlerde sair mûtat vasıtalarla ilân ederler.
Bu madde mucibince verilecek bevannameler, gelir dairelerince mükelleflerin
defterleri ve ticari evrakı ile tatbik ve tetkik rdilerek doğruluğu anlaşıldıktan son
ra beyannamelerde yazılı vergiye tâbi maddelerin beher kilosu için on. bir kuruş
Yol Vergisi tarh ve tebliğ olunur.
Süresi içinde beyanname vermiyen v -ya vergiye tâbi mevcut maddeleri beyan
namelerinde noksan gösterenler adına beyannamesi verilmiyen veya noksan göste
rilen maddelerin gelir dairelerince tesbv* edilecek miktarları üzerinden salınacak
vergilere beş kat zam yapılır. Beyana müstenit olanlaı hariç olmak üzere tarholunaıı vergilere ve ceza zamlarına karşı mükellefler 3692 sayılı Kanun hükümleri
dairesinde itiraz ve temyiz talebinde bulunabilirler.
İtiraz komisyonu kararlarına karşı idare namına yapılacak temyiz talepleri de
aynı hükümlere tâbidir.
Tahakkuk eden vergilerle zamları, tahakkuku kovalıyan ayın sonuna kadar
tahsil olunur. Zamanında ödenmiven verai ve zamları % 10 zam ile ye Tahsili Emval
Kanununa göre tahsil edilir.
Beyanname vermek mecburiyetinde bulunanlara ait yukarda zikredilen yer
lerde mevcut vergiye tâbi maddeler satılmış olsa dahi beyannameye ithal olunu>\
Ancak bu maddelere ait vergi için satıcı satmalana rücu eder.
GEÇİCİ İ K İ N C İ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği güne kadar Güm
rük Resmi ve İstihlâk Vergisi verilmiş olup da henüz gümrüklerden çekilmemiş
oîan vergiye tâbi maddelere ait Yol Vergisi gümrüklerce tahsil edildikten sonra
malın çekilmesine müsaade olunur.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun vayımı tarihinde yürürlüğe girer.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.
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