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BlRİNCL MADDE — İsteyen mükelleflere Devlet bütçesine giren vasıtalı \e
vasıtasız senelik olarak tahakkuk ettirilen vergiler için cüzdan verilir. Vergi cüz
danlarına, tahakkuk şubesi teşkilatı olan yerlerde şube ve bu teşkilât olmayan yer
lerde kaza varidat idaresi hududu içerisinde mükelleflerin her sene tahakkuk ede
cek vergilerde bu vergilere karşı ödeyecekleri paralar yazılır. Mükellefler cüz
danlarını diğer tahakkuk şubelerine veya kaza varidat idarelerine götürerek o
şube ve kazalar hududu içerisindeki vergilerini \e ödeyecekleri paraları yazdıra
bilirler.
İKİNCİ MA DDK — Vergi borçlarını ödeyen mükelleflere nıalsandıklarınca
şimdiye kadar olduğu gibi ayrıca makbuz verilir. Mükellefler vergi borçlarını öde
diklerini bu makbuzlarla veya vergi cüzdanlarilc ispai edebilirler.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Yergi cüzdanlarında makbuz numaraları ve makbuzlar
da da cüzdan numaraları yazılır. Vergilerin her türlü tahavvülât ve tadilâtı cüz
danlara işaret edilir.
DÖRDÜNCÜ MADDE-—Yergi cüzdanları müddetle mukayyet değildir. Zayi
olan veya her sayıfası kullanılarak dolmuş bulunan cüzdanların yerine diğerleri
verilir.
BEŞLNCİ MADDE — Mükelleflere vasıtalı vergiler için ayrı ve vasıtasız ver
giler için ayrı cüzdanlar verilir. Bu cüzdanların şekli ve ne suretle doldurulacağı
Maliye vekâletince tayin olunur.
ALTINCI MADDE — Yergi cüzdanları Maliye vekâletince ihzar ve fiati tesbit
olunarak malsaııdıklarıııdan satılır. Şu kadar ki bu cüzdanların bez kaplılarına
yirmi beş ve meşin kaplılarına elli kuruştan fazla fiat konamaz.
YEDİNCİ MADDE —- Cüzdanlar üzerinde yürütülecek her türlü kayitler dam
ga resminden muaftır.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya
murdur.
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