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Şeker ve glikozdan alman munzam istihlâk vergilerinde
onanması hakında kanun

yapılan

indirmelerin

(İt(t,mî Oazde ile ilânı : 11 . II . 1946 - Sam : 6229)
No.
4855

Kabul tarihi
6 . II . 1946

BÎRÎNllt MADDE — 4385 sayılı kanunun 4 ve 5 nci maddelerinin verdiği yetki'e dayanılarak Bakanlar Kurulunun ilişik 9 V I I I • 1945 tarihli ve 3/2937 sayılı kara•lyle Şeker ve glikozdan alman munzam istihlâk verdilerinde yapılan indirmeler <>
ıannnştır.
İKÎNCJt MADDE — Bu kanun yayıuntanhinde yürürlüğe girer.
Ü r f N C Ü MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
7 Şubat 1946

Bakanlar Kurulunun. 3/2937 sayılı ve 9 . VIII . 1945 tarihli kararı sureti
Şekerin toptan satış fiyatlarının tesbiti, şe
ker ve glikozdan alınmakta olan munzam istih
lâk vergilerinde indirme yapılması hakkındaki
Maliye Bakanlığının 9 . VIII . 1945 tarihli ve
182110/10/5315 sayılı teklifi Bakanlar Kurulu
nun 9 . VIII . 1945 tarihli toplantısında incele
nerek, 4385 sajılı kauunun 4 ncü ve 5 nei mad
delerine göre aşağıdaki hususlar kararlaştırıl
mıştır:
1. —- Fabrika teslimi ambalaj masrafları ha
riç olmak ü/ere mevcut ve istihsal edilecek olan
şekerlerden serbest satılan kesme şekerin toptan
satış fiyatı kilosu 170 kuruş, toz şekerin toptan
satış fiatı kilosu 150 kuruş, pancar müstahsili a m a prim olarak verilecek şekerlerle kendilerine
gıda maddeleri dağıtılacak dar ve değişmez ge
lirlilere ve kurumlara verilecek şekerlerin fiyat
ları yine fabrikalarda kilosu kesme de 120, to7da
100 kuruş olarak tesbit edilmiştir2. —• 4385 sayılı kanunun 1 nci maddesi ge
reğince Türkiye'de istihsal edilen şekerlprden
alınmakta olan munzam istihlâk vergisi kilo ba
sma kesme şekerde77, toz şekerde 60 kuruşa, ay
nı kanunun 3 ncü maddesi gereğince alınan mun
zam istihâk vergisi de kesme şekerde, kilo başına
32 kuruşa ve toz şekerde 15 kuruşa indirilmiştir.

3. — istihsal edilen kesme ve toz şekerlerin
maliyetine (kâr dâhil) 3101 sayılı kanuna goıe
alnım istihlâk vergisiyle mururanı istihlâk vergi
sinin eklenmesi suretiyle elde edilecek tutaıla
satış fiyatları arasındaki farktan elde edilecek
paralar şeker maliyetlerinde, Maliye ve Ekono
mi Bakanlıklarınca yapılacak incelemeci- sonun
da kabul edilecek artışları karşılamak ve gerisi
munzam istihlâk vergisi olarak ödenmek üzere
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim ortaklığı ta
rafından özel bir hesapta saklanır.
4. — Glikozdan alınmakta olan munzam is
tihlâk vergisi kilo başına 30 kuruşa indirilmiştir
5. — Ticaretle uğraşan bütün özel ve Tüzel
kişilerle ticaret kasdiyle yanlarında şeker bu
lunduranlar ve şekeri imalâtında kullanan bil
ûmum özel ve tüzel kişiler, ticarethane, mağaza,
dükkân, depo, ambar fabrika ve imalâthanelerin
de bulunup munzam istihlâk vergisi 3/1 sayılı
Bakanlar Kurulu karan gereğince verilmiş olan
şekerlerin nevi ve miktarını ve bulundukları yer
leri ilişkin olduğu partinin satın alma tarihini,
miktarnı ve satıcısını gösteren iki nüsha beyan
nameyi bu kararın yayınlandığı günden sonra ge
len günün akşamına kadar mahallin en büyük
maliye memuruna alındı karşılığında verrnek; ve
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bu şekerleri yoklamaya gelecek memurlara gös
termek üzere bulundukları yerlerde saklamak
öd evindedirler.
Dar ve değişmez gelirlilerle pancar mustahsıllarından alınmış olan şekerler bu beyanname
lere sokulamaz.
Bu suretle beyan edilen ve varlığı yoklama
somtjrda anlatılan kesme ve toz şekerlerin her ki
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losu içîn ilgililere resim farkı olan 30 kuruş ge
ri verilir.
6. — 30 . IV . 1943, 8 . XI . 1943 tarihli ve
2/19843, 3/1 sayılı Bakanlar Kurulu kararları
yürürlükten kaldırılmıştır.
7 — Bu karar yayım gününde yürürlüğe gi
rer.
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