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6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkında Kanuna geçici bir
eklenmesine dair Kanun

(Resmî Gazete ile yayımı : 12.3.1962

-

Sayı :

madde

11054)

No.
40

Kabul tarihi
6 . 3 . 1962

MADDE 1. — 6183 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 ncü madde eklenmiştir :
Geçici madde 4. — Gelir, Kurumlar, Dâhilde alınan istihsal, Nakliyat ve Banka ve Sigorta
muameleleri vergilerinden, 1 . 1 . 1962 tarihinde vâdesi geçmiş borcu bulunanlardan 48 nci mad
deye göre yaptıkları tecil talepleri bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce reddedilmiş olanlar
ile haklarında aynı madde uygulanmış bulunanların (İktisadi Devlet Teşebbüsleri hariç) bu ka
nunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil dairesine yazı ile müracaat etmeleri
şartı ile; son durumları yeniden incelenir.
Bu inceleme sonunda, zor durumda bulundukları anlaşılanların, bakiye borçları (bu kanunun
şümulüne giren borçlardan 1 . 1 . 1962 tarihi ile kanunun yürürlük tarihi arasında cebren ve
ya rızaen tahsilat yapılmış ise taksitlendirilmek suretiyle tecil edilecek miktar borç bakıyesidir.)
Maliye Bakanlığınca, 48 nci maddedeki iki yıl kaydı ile bağlı olmaksızın; 1962 bütçe yılı sonu
nu tecavüz etmiyecek şekilde; taksitlendirilmek suretiyle
münasip müddetle bir defaya mahsus
olmak üzere tecil olunabilir.
Kanunun teminat istenmesi, faiz aranması haczedilmiş malların teminat yerine geçmesi, temi
natın değiştirilmesi ve değerini kaybeden teminatın tamamlanması ile ilgili hükümleri mahfuz
dur.
Maliye Bakanlığı bu madde ile. tanınan tecil yetkisini kısmen veya tamamen mahallî teşki
lâta devredebilir.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi; tahsil dairesince yapılacak yazılı tebliğ üzerine 15 gün
içinde değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerine başkala
rının gösterilmemesi hallerinde âmme alacağı muaccel olur.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Millet
Cumhurbaşkanlığına .yazılan tezkerenin tarih ve
—
numara»
: 7.3.1962
Bu kanunun yayımının Başbakanlığa bildirildiği
ne dair Cumhurbaşkanlığından
gelen, tezkerenin
tarih ve numarası
: 7.3.1962
Bu
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tutanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaralan :

Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt. Birleşim.
Sayfa
2

Meclisi, Cumhuriyet Senatosu
.—•—-—•—•
1/93
1/32

. 3

C. Senatosu Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim
Sayfa
43
44

128
193:194

Millet Meclisi 46 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisi 55 nci Birleşim Tutanak Dergisine, Cum
huriyet Senatosu 44 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosu 44 ncü Birleşim Tutanak Dergisine
bağlıdır.
Bu kanunu görüşen komisyonlar : Millet Meclisi Maliye ve Bütçe komisyonları ile Cumhuri
yet Senatosu Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe komisyonları.

