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Şeker ve Glikozdan alınan Munzam İstihlâk Vergilerinde yapılan
onanması hakkında Kanun

indirmelerin

(Resmî Gazete ile ilâm : 21 . VI. 19i? - Sayı : 6638)
No.
5086

Kabul tarihi
16 . VI. 1947

BİIİİNCİ MADDE — 4385 sayılı Kanunun 4 ve 5 ııci maddelerinin verdiği
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun ilişik 27 . X I I . 1946 tarih ve 3/5153 sa
yılı karariyle şeker ve glikozdan alman Munzam İstihlâk Yergilerinde yapılan in
dirmeler onanmıştır.
İKÎNOÎ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakanlar kurulu yürütür.
18 Haziran 1947

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Kavur Müdürlüğü
tfuyı : 3 - 5153

27 . XII

. 1946

Karar sureti
Sekerin loptan satış fiyatlarının tesbiti, şeker ve glikozdan alınmakta olan munzam istihlâk \er
cilerinde indirme yapılması hakkındaki Maliye Bakanlığının 20 . X I I . 1946 tarihli ve 25)1007/4-14555
sayılı yazısı Bakanlar Kurulunca 27 . XII . 3946 tarihinde incelenerek; 4385 sayılı Kanunun 4 ncü
ve 5 ııci maddelerine göre, aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır.
1. — Fabrika teslimi ambalaj masrafları hariç olmak üzere mevcut ve istihsal edilecek olan
şekerlerden, kesme şekerin toptan satış fiyatı kilosu (130) kuruşa ve toz şekerin toptan satış fiyatı
kilosu (100) kuruşa indirilmiştir.
2. — Türkiye'de istihsal edilen şekerlerden 4385 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince alın
makta olan munzam istihlâk vergisi, kilo başına kesme şekerde (2), toz şekerde (15) kuruşa
indirilmiştir.
3. —• İstihsal edilen kesme ve toz şekerlerin maliyetine (kâr dâhil) 3101 sayılı Kanuna göre
alman değişik istihlâk vergisiyle yukarıda tesbit olunan munzam istihlâk vergisinin eklenmesi
suretiyle elde edilecek tutarla satış fiyatları arasındaki farktan elde edilecek paralar şeker mali
yetlerinde, Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarınca yapılacak incelemeler sonunda kabul edilecek ar
tışları karşılamak ve geçici munzam istihlâk vergisi eklenmesi olarak ödenmek üzere, Türkiye
Şeker Fabrikaları Anonim ortaklığı tarafından özel bir hesapta saklanır.
4. —• Glikozdan alınmakta olan munzam istihlâk vergisi kilo başına (5) kuruş indirilmiştir.
5. — Ticaretle uğraşan bütün gerçek ve tüzelkişilerle ticaret amaciyle yanlarında şeker bulun
duranlar ve şekeri imalâtında kullanan bulûmum gerçek ve tüzel kişiler, ticarethane, mağaza, dükkân,
depo, ambar fabrika ve imalâthanelerinde bulunup munzam istihlâk vergisi 3/2937 sayılı karar
gereğince verilmiş olan şekerlerin kesme veya toz olarak nevi ve miktarını ve bulundukları yer-
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leri, ilişkin olduğu mal partisinin satmalına tarihini, mikla-rını ve satıcısını gösteren iki nüsha be
yannameyi bu kararın yayınladığı günden sonra gelen günün akşamına kadar mahallin en büyük
Maliye memuruna alındı karşılığında vermek ve şekerleri, yoklamaya gelecek memurlara göster
mek üzere bulundukları yerlerde saklamak ödevindedirler.
Dar ve değişmez gelirlerle pancar müstahsillerinden ucuz fiyatlarla satın alınmış olan şekerler
bu beyannamelere sokulmaz ve bunlar için leşim farkı verilmez.
G. — Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı ile bu ortaklığın ajanlığını yapan T. C.
Ziraat Bankası veya diğer müesseselerin depolarında bulunan şekerler için beyanname verilmez.
7. — Şeker ticaretiyle uğraşanlar tarafından bu karara göre bildirilen ve varlığı yoklama so
nunda anlaşılan şekerlerden, kesmenin beher kilosu için (40) kuruş ve tozun beher kilosu için
(50) kuruş resim farkı geri verilir.
8. — Dar ve değişmez gelirlere dağıtılmak üzeıe, mutemet bayilerle Memurlar Kooperatifi
gibi müesseseler ve ticarethaneler (Resmî daire ve müesseselerin mutemetleri hariç) müstahaklara tevzi edilmemiş olarak ellerinde bulundurdukları kesme şekerlerin miktarını, bulundukları
yerleri, ilişkin olduğu mal partisinin satmalına tarihini, miktarını ve satıcısını gösteren iki nüsha
beyannameyi bu kararın yayınlandığı günden sonra gelen günün akşamına kadar mahallin en
büyük Maliye memuruna almdı karşılığında vermek ve şekerleri yoklamağa gelecek memurlara
göstermek üzere bulundukları yerlerde saklamak ödevindedirler.
9. — 8 nci maddede yazılı beyannameler ve bu beyannameleri vermiyenlerle mevcutlarını nok
san gösterenler hakmda yapılacak yoklama sonunda düzenlenecek tutanaklar üzerine, beher kilo
kesme şeker için (10) kuruş resim farkı tahakkuk ettirilerek tahsil olunur.
Resim farklarını ödemeyenler hakkında Tahsi'i Emval Kanunu hükümleri uygulanır.
10. _ 9 . VIII . 1945 tarihli ve 3/2937 sayılı karar kaldırılmıştır.
11. —• Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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