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Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisinin arttırılmasına dair kanun
(Resmî
No.
4041

Gazete ile neşir ve ilâm : 31/V/1941

- Sayı : 4822)
Kabul tarihi
29 - V -1941

B İ R İ N C İ MADDE — 3828 numaralı kanunun 5 nci maddesi mucibince şeker
den alınmakta olan 7 kuruş munzam istihlâk vergisi kilo başına 14 kuruşa çıkarıl
mış ve 3101 numaralı kanunun 3 ncü maddesile glikozdan alınmakta olan 5 kuruş
istihlâk vergisi bir misil arttırılmıştır.
MUVAKKAT B İ R İ N C İ MADDE — Hükümetçe şeker fiatlarmm arttırıldığı
2 - I V - 1941 tarihinden itibaren Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şirketi ta
rafından satılmış olan veya mezkûr tarihten evvel satılmış olup da o tarihte henüz
müşterisine teslim edilmemiş bulunan şekerlerden de birinci madde mucibince ya
pılan zam alınır.
Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şirketi yukarıki fıkrada yazılı şeker
lerden alınacak zammı bu kanunun neşredildiği aya ait satışların vergisile birlikte
öder.
MUVAKKAT İ K İ N C İ MADDE — Şeker alım ve satımile iştigal edenler ile
şekeri imalâtında iptidaî veya talî madde olarak kullanan sınaî müesseselerden
(3843 sayılı kanunun 5 nci maddesinde tarif olunan sınaî müesseseler kasdedilmiştir) şeker fiatlarmm arttırıldığı tarihteki mevcutlarını göstermek üzere Hükü
metçe alınmış olan beyannameler ve bunların kontrolü neticesinde meydana çıka
rılmış olan beyanname harici şekerlere ait zabıt varakalarile hiç beyanname verme
miş olanlar nezdinde tesbit edilmiş olan şekerlere ait zabıt varakaları veya suret
leri Maliye dairelerine tevdi olunur. Maliye dairelerince bu beyannamelerde ya
zılı şeker miktarları üzerinden kilo başına on kuruş vergi tahakkuk ettirilerek mü
kelleflere tebliğ olunur. Mükellefler vermiş oldukları beyannamelerin muhteviya
tına ve bu beyannamelere müsteniden tarholunan vergiye itiraz edemezler. Bunun
haricinde kalan hususlara karşı 3692 sayılı kanun hükümleri dairesinde itiraz ve
temyiz talebinde bulunabilirler. İtiraz komisyonu kararlarına karşı idare namına
yapılacak temyiz talepleri de avni hükümler dairesinde cereyan eder.
Tahakkuk eden vergiler tahakkuku takip eden avdan itibaren üç ayda ve üç
müsavi taksitte tahsil olunur. Zamanmdaödenmiyen taksitler % 10 zamla ve Tahsi
li emval kanununa göre tahsil edilir.
Hükümetçe, beyannamelerin kontrolü neticesinde meydana çıkarılmış olan bevanname harici sekerlerle hiç beyanname vermemiş olanlar nezdinde tesbit edilmiş
bulunan sekerlere ait zabıt varakaları üzerine yapılan takibat neticesinde zabıt
varakaları mün deri çatı mahkeme kararil e teeyyüt ettiği takdirde bu zabıt varaka
larında vazıh sekerler üzerinden de, alâkadarlara yukarıki fıkra hükümleri dai
resinde vergi tarh ve tahsil olunur.
M U V A K K A T ÜÇÜNCÜ MADDE — Glikozun alım ve satı ile iştigal edenler
ve "'likozn imalâtında iptidaî veya talî madde olarak kullanan sınaî müesseseler
(3843 savılı kanunun besinci maddesinde tarif olunan sınaî müesseseler kasdedilmiştrr) bu kanunun neşredildiği ^ünii takip eden günün aksamına kadar kanunun
neşri tarihinde ticarethane, mağaza, depo, ambar, fabrika ve imalâthanelerinde, şu
be, acenta ve komisyoncuları nezdinde ve sair yerlerde bulunan stokların cins, mik-
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tar ve sıkletini ve bulundukları yerleri gösteren bir beyannameyi bağlı olduklar!
varidat dairesine vermeğe mecburdurlar. Kanunun neşri tarihinde ellerinde yüz
kilodan az glikoz mevcut bulunan yukarıda yazılı şahıs ve müesseseler beyanname
vermek mecburiyetine tâbi değildirler.
Bu beyannameler varidat dairelerince mükelleflerin evrak ve vesikaları ile tat
bik ve tetkik olunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra beyannamelerde yazılı mik
tarlar üzerinden, mükelleflere birinci maddedeki vergi tarholunur.
Müddeti içinde beyanname vermeyen veya mevcutlarını beyannamelerinde nok
san gösterenler namına beyannamesi verilmeyen veya noksan gösterilen nıevaddm
varidat dairelerince tesbit edilecek miktarları üzerinden tarholunacak vergilere
beş kat zam yapılır. Tarholunacak vergilerle ceza zamları mükelleflere tebliğ edi
lir.
Mükellefler verdikleri beyannamelerin muhteviyatına ve bu beyannamelere müs
teniden tarholunan vergilere itiraz edemezler. Bunun haricinde kalan hususlara
karsı, 3692 savılı kamın hükümleri dairesinde itiraz ve temyiz talebinde bulunabilirler. İtiraz komisyonu kararlarına karşı idare namına yapılacak temyiz talep
leri de ayni hükümler dairesinde cereyan eder.
Tahakkuk eden vergilerle ceza zamları tahakkuku takip eden aydan itibaren üç
ayda ve üç müsavi taksitte tahsil olunur. Zamanında ödenmiyen taksitler % 10
zamla ve Tahsili emval kanununa göre tahsil edilir.
Î K I N C I MADDE — 17 - V -1940 tarih ve 3828 sayılı kanunun 17 ncl maddesi
hükmü bu kanun hakkında da caridir.
ÜÇÜNC ÜMADDE — Bu kamın neşri tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
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