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BÎRÎNCİ
İstihsal

KISIM
Vergisi

Birinci Bölüm
Mevzu, şümul, vergiyi doğuran olay, nispet
MADDE 1. — Bu kanuna bağlı I, I I ve III numaralı tablolar
da yazılı maddelerden Türkiye'de istihsal ve imal olunanların
müstahsil veya âmilleri tarafından teslimi veya kendi imalâtla
rında sarf edilmesi; bunlardan yabancı memleketlerde istihsal
ve imal edilenlerle I V ncü tabloda yazılı mamullerin Türkiye'ye
ithali, bu tablolarda gösterilen nispet ve hadlerde İstihsal Ver
gisine tâbidir.
MADDE 2. — Bu kanuna göre teslim, vergi mevzuuna giren
maddelerin (Elektrik dâhil) mülkiyetinin diğer bir gerçek veya
tüzel kişiye intikalini ve malın bu kişiye veya gösterdiği bir
yere tevdi veya irsalini ifade eder.
MADDE 3. — Bu kanunun tatbikinde aşağıda yazılı haller
teslim sayılır.
Vergiye tâbi maddelerin müstahsil veya imalâtçısı tarafın
dan :

a) Vergiye tâbi maddelerin imalinde ilk madde veya yar
dımcı madde olarak kullanma dışında her hangi bir surette isti^
mal veya istihlâki,
b) Vergiye tâbi olmıyan mamulleri için ilk madde, yar
dımcı madde ve ambalaj malzemesi olarak kullanılması,
c) Satılmak üzere komüsyonculara veya konsinyasyon su
retiyle iş yapanlara veya filyal, şube ve satış mağazalarına gön
derilmesi,
Bir şirket veya imal veya istihsal müessesesinin idaresi altın
da yahut ona tâbi olarak mezkû» şirket veya müesseselere ait
mamulâtı satan şirketler, bu kanunun tatbikinde filyal şirket
sayılırlar.
Sermayesinin en az yarısı veyahut şürekâ veya hissedarlar
heyeti umunüyesindeki reylerin mutlak ekseriyeti doğrudan
doğruya veya mutavassıt şahıslar vasıtasiyle diğer bir şirketin
veya imal veya istihsal müessesesinin elinde bulunan veyahut
şirket işleri hakkında karar ittihaz etmek salâhiyeti doğrudan
doğruya veya mutavassıt şahıslar vasıtasiyle diğer bir şirket
veya imal veya istihsal müessesesine aidolan şirketler, o imal
veya istihsal müessesesinin veya şirketin idaresi altında veya
ona tâbi addolunur.

Teslim.

Teslim saydan
haller.
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Mutavassıt şahıs tâbiri, idare eden şirket veya imal veya is
tihsal müessesesinin idare salâhiyetini haiz uzuvlarını, müdür,
memur ve müstahdemlerini, bunların usul ve furuunu, karı veya
kocalarını ve idare eden şirket veya imal veya istihsal müesse
sesinin filyallerini ifade eder.
d) Mamullerin, ilk maddesini kendi hesaplarına imalât
yaptırmak üzere verenlere veya bunların gösterecekleri şahıslara
veya yerlere tevdi veya irsal olunması, (imal ettikleri vergiye
tâbi maddelerin bitim işlerini başka müesseselere yaptıran müs
tahsil ve imalâtçılar bu maddekrin İstihsal Vergisini bu kanun
hükümleri dairesinde bu maddelerin kendileri tarafından tesli
minde öderler.)
İkinci Bölüm
istisna ve muaflıklar
I - Dâhilde alman İstihsal Vergisinde
MADDE 4. — Türkiye'de istihsal veya imal edilen aşağı
da yazılı maddelerin müstahsılları tarafından teslimi İstihsal
Vergisinden müstesnadır :

Montaj ve tamir.

a) I I nci tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarında yazılı
vasıta, alet, makine ve cihazların kurulup işletilmesinde kul
lanılmak üzere ithal veya imal ve istihsal dolayısiyle vergilen
dirilmiş bulunan esas ve yedek parçalardan, memleket dâhilin
de kurulup işler veya kullanılır hale getirilen yukarda mezkûr
vasıta, makine, alet ve cihazlar (Yalnız montaj ve tamir dola
yısiyle),

Vergiye tâbi
b) Ayın işletme dâhilinde istihsal edilip bu kanunla vergi
si a^Mer e sarf. ye tâbi tutulan maddelerin istihsalinde sarf edilen maddeler
(Elektrik, havagazı ve akar yakıtlar hariç),
Araştırma ve
cime.

e) . Araştırma ve deneme maksadiyle istihsal edilen madde
1er (Muayyen bir bedelle piyasaya arz edilmemek kaydı ile),

öğretim ve
eğitim.

d) Dışardan usta ve işçi almaksızın hapishanelerde, Darül
aceze ve Yardmı Sevenler Cemiyeti, Kızılay ve Verem Savaş
Derneği Sanatoryumlarmda ve Rehabilitasyon müesseselerin
de ve sağır, dilsiz ve körlere ait derneklerin atelyelerinde veya
öğretim ve eğitim müesseselerinde yetiştirme maksadiyle imal
ve istihsal edilen maddeler,

Bağış, yardım.

e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere makbuz karşı
lığında bedelsiz bağış ve yardım şeklinde verilen maddeler,

Bâzı konfeksiyon

f)

n nci tablonun 8 nci pozisyonunda yazılı eşya,

Tezyini çiniler,

g)

Vazo, duvar tabağı gibi çiniden mamul yerli tezyini eşya,
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Fotoğraf ve sine
ma füimleri.
i) I - Tıbbi ve cerrahi kuşaklar ve bunların benzeri sağlık Sağhk ve eğitim.
alet ve cihazları, röntgen makine ve cihazları ve bunların kuru- wa& ve ithal ile
lup işletilmesine yarıyan parçalar, röntgen filimler! ve tababet- üffüi istisnalar.
te kullanılan sair alet ve makineler (ismen zikredilmiyenlerin
nevileri Sıhhat ve içtimai Muavenet ve Maliye Vekâletleri ta
rafından müştereken tesbit ve ilân olunur.)
I I - Münhasıran eğitim ve öğretimde kullanılan alet, maki
ne ve cihazlar (Nevileri ve şartları Maarif ve Maliye Vekâletle
rine e müştei'eken tesbit ve ilân olunur.)
I I I - 12 nci madde ile ithalleri vergiden istisna edilen ticaret'
eşyasının memleket dâhilinde imal ve istihsal edilen eşit ve ben
zerleri (Transit ve geçici kabul usullerinden, geçici veya şarta
bağlı muaflıklardan faydalananlar hariç, ticaret anlaşmaları ile
verilmiş taviz mahiyetindeki muafiyetlerden faydalananlar dâ
hil.)
(i fıkrasının yukarda yazılı her üç bendinde mezkûr istisna
hükümleri, vergiden istisnası bahis mevzuu olan madde I I nci tab
loda ismen yapılı bulunduğu takdirde muafen teslim edilmek;
diğer ahvalde bu maddelerin bünyesine giren vergili ilk ve yar
dımcı maddeler - elektrik, havagazı ve akar yakıtlar hariç - dolayısiyle evvelce ödenmiş istihsal Vergisinin, Maliye Vekâletin
ce tesbit edilecek usul ve «sas dairesinde hesabedilerek bu mad
deleri imal edene iadesi suretiyle uygulanır.)
j) GKimrük Kanunu ve Tarife Cetveli veya diğer kanun
larla resmî dairelere ve bunlara bağlı kurumlara, resmî ve hu
susi diğer kurumlara verilmiş olan Gümrük Resmi muaflığın
dan faydalanan eşyanın, memleket dâhilinde imal olunan eşit
ve benzerlerinden Maliye ve iktisat ve Ticaret vekâletlerhıce
müştereken tesbit ve ilân edilecek olanlar (yalnız gümrük mu
aflığını haiz olan daire ve kurumlara teslim edilmek ve bun
lar tarafından kendi ihtiyaçlarında kullanılarak üç yıl içinde
başkalarma satılmamak veya devredilmemek şartı ile) (Bu
müddetten önce satış veya devir halinde satan veya devreden
İerin satış veya devir tarihinden itibaren bir ay İçinde ilgili ver
gi dairesine başvurarak gerekli istihsal vergisini ödemeleri
mecburidir. Bu mecburiyete riayet edilmemesi halinde vergi
bir kat zammı ile alınır. I I nci tabloda yazılı mamuller için bu
vergi maddenin satış bedeli veya devir kıymeti üzerinden hesabedilir. iade suretiyle uygulanan muafiyette Ödenecek verginin
hesabında alım ve satım veya devir bedelleri arasındaki fark
nazara alınır.) (i fıkrasının sonunda parantez içindeki hüküm
bu fıkranın tatbikinde de aynen uygulanır.)
k) Dâhilde istihsal olunan tortu yakıtlardan, A. S. T. M.
standartlarına göre «Pensky - Martens kapalı kab usulü» ile
iştial noktası 55 santigrat dereceden aşağı olmıyan ve aynı za
manda A, S. T. M. standartlarına göre Seybolt ünivcrsal viş,-

Torht pahtUr.
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kozitesi 37.8 santigrat derecede 150 saniyeden yüksek bulunan
lar.

Muaflıklar.

MADDE 5. — Aşağıda yazılı müstahsil ve imalatçılar mün
hasıran zikredilen işlerinden dolayı vergiden muaftırlar :

Ev sanatları
muaflığı.

a) Bir evde oturan aynı aile efradından terekkübeden,
münhasıran oturdukları evde çalışan, muharrik kuvvet, hariç
ten alınmış işçi, çırak kullanmıyan iplik, ip ve urgan imalâtçı
ları (ip ve urgan imalinde oturulan evden gayrı yerlerden de
faydalanılması caizdir. Bu muaflığın tatbikinde aile efradı tâ
biri imalâtçının kendisi ile birlikte yaşıyan eşini, çocuk ve to
runlarını, ana ve babasını ve 18 yaşmı bitirmemiş kardeşlerini
ifade ©der.)

tptklai boyahamb) Muharrik kuvvet ve buhar kazanı kullanmıyan, çalıştır
ı r muaflığı. dığı işçi ve çırak sayısı kendisi* ile birlikte üçü geçmiyen, tüc
cara ve istihsal Vergisine tâbi imalâtçılara ait iplikleri boyamıyan boyahaneler,
İpek imalâthaneleri muaflığı.
İhracat muaflığı.

c) Her türlü tabiî ipekten iplik imal eden veya bunların
bitim işleri ile iştigal edenler.
MADDE 6. — îlk ve yardımcı maddeleri için istihsal Vergisi
ödenmemiş vergiye tâbi istihsalât ve imalâtını münhasıran mem
leket haricine çıkaran müstahsil veya imalâtçılar adına vergi ta
hakkuk ettirilmez.
Bu türlü imalât veya istihsalâtmı kısmen memleket haricine
çıkaranlar için mal imal veya istihsal yerinden çıkmadan evvel
vergi dairesine aşağıdaki (b) işaretli bentte yazılı malûmatı ha
vi olarak verilecek beyanname üzerine vergi tarh ve tahakkuk
ettirilerek tecil olunur.
Tecil edilmiş olan vergi;
a) ihracat, imalâtçı veya müstahsil tarafından bizzat veya
ihracatçı yahut komüsyoncu vasıtasiyle kendi namına yapılmak
yahut memleket içinde bir ihracat tüccarına satılarak onun ta
rafından doğrudan doğruya ihracolunmak,
b) Vergi dairesine verilen beyanname ile ihracedilecek ma
lın cinsi, nev'i, miktarı, satış bedeli, kablarm aded ve nev'i; ihra
catı yapacak tüccar veya konıüsyoncunun adı, soyadı, ticari un
vanı ve adresi, ihracatın müstahsil veya imalâtçı namına mı ya
pılacağı, yoksa ihracedilmek kaydı ile memleket dâhilinde ihra
cat tüccarına mı satıldığı bildirilerek iki nüsha nakliye tezkeresi
alınmak,
e) Nakliye tezkeresi tarihinden itibaren altı ay içinde ma
lın (b) bendinde yazılı şekilde ihracedildiğini mübeyyin gümrük
dairesinden alınacak vesika vergi dairesine ibraz edilmek,
Kayıt ve şartı ile terkin olunur.
iptidai maddesi başkasına aidolmak üzere istihsal veya imal
edilecek birinci fıkrada yazık maddeler, sahibi tarafından bizzat
veya bilvasıta ihracedilir, yahut doğrudan doğruya ihracedilmek
Üzere memleket içinde bir ihracat tüccarına satılırsa müstahsil
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veya imalâtçı tarafından, mal istihsal veya imal yerinden çık
madan evvel yukardaki (b) işaretli bentte yazılı şekilde vergi
dairesine beyanname verilmek ve bu beyannamede mal imal et
tiren şahıs veya müessesenin adı ile adresi ayrıca gösterilmek
şartiyle bu mallar için tarh ve tahakkuk ettirilecek vergi de te
cil ve (c) bendinde yazılı hüküm yerine getirildiği takdirde ter
kin olunur.
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MADDE 7 . - 6 ııcı maddede yazılı şartlardan her hangi bi- thracat mııaflığırine riayet edilmemesi halinde evvelce tecil edilmiş olan vergi, fim tatbik edümimalın istihsal veya imal yerinden imrarı tarihini takibeden aym yeceği haüer ve
on beşi ödeme süresi sayılarak âmme alacaklarının tahsil usulü ihraçtan vazgeçme
hakkmdaki Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
halinde yaptZor durum dolayısiyle ihraç be; annamesinde gösterilen mal- Uçak muamele.
larm kısmen ihracedilmediği anlaşıldığı takdirde müddetinde
ihracedilen mallara ait vergi 6 ncı maddedeki esaslar dairesinde
terkin, ihracedilemiyen mallara ait vergi de gecikme zammına
tâbi tutulmadan usulü dairesinde tahsil olunur.
Nakliye tezkeresinin, alındığı ayı takibeden ay başmdan iti
baren üç ay içinde nakliye tezkeresinde yazılı malların kısmen
veya tamamen ihracından vazgeçildiği yazı ile vergi dairesine
bildirilirse bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
Bu mallar ihbar tarihine kadar nakliye tezkeresinde yazılı
ihracat tüccarından başka bir şahıs veya müesseseye memleket
içinde satılmış ise satıldığı aym beyannamesine, şayet ihracat
tüccarı tarafından memleket içinde satılmış ise ihbarın yapıldı
ğı aynı beyannamesine ithal edilir.
ihbar tarihine kadar memleket içinde satılmayıp müstahsil
veya imalâtçıya iade edilmiş olan mallar imalât defterinde icabeden kayıtlar yapılmak suretiyle istihsal veya imali yapan iş
letmeye ithalât kaydolunarak vergisi terkin edilir.
MADDE 8. — Vergisi ödenmiş maddelerle imal olunan mad- Vergisi ödenmiş
delerin ihracı halinde de 6 ve 7 nci maddeler hükümleri uygula- maddelerden imal
nır. Bu mamullerin bünyesine giren ilk maddeler dolayısiyle olunan vergiye
ödenmiş olan istihsal Yergisi 9- ııcu madde hükmü dairesinde tâbi mamullerin
mükellefe veya vergisi Ödenmiş ilk maddeyi vererek vergiye tâihract.
bi maddeler imal ettirene iade olunur.
MADDE 9. — Mükellef tarafından bizzat istihsal edilen ve- Vergisi ödenmiş
ya satm alman vergiye tâbi maddelerle imal olunan ve bu kanım- maddelerle imal
la vergiye tâbi tutulmamış bulunan mamullerin ihracı halinde olunan vergi $übunlarm bünyesine giren vergili maddeler dolayısiyle evvelce «*^« dışındaki
ödenmiş olan istihsal vergisi, 6 ncı maddede yazılı ihraç beyan- maddelerin
namesi ve nakliye tezkeresine miitaallik kayıt ve şartlara riayet
ihracı.
edilmek suretiyle Malîye^ İktisat ve Ticaret ve İşletmeler Vekâ
letleri ile Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları
Birliği tarafından tesbit edilecek usul dairesinde hesap ve mükel
lefe iade olunur.
Vergisi ödenmiş iptidai madde vererek mükellefe vergiye tâ
bi rnadde imal ettirenler hakkında da, 6 ncı maddenin son fık-
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rasrndaki şartlara uyulmak kaydiyle bu madde hükmü uygula
nır ve ilk maddelere ait vergi bu imalâtı yaptıranlara iade olu
nur. 20 nci maddede yazılı yerlere mezkûr maddede belirtilen
maksatla gönderilmiş olan maddelerin ihracı halinde de mecbu
riyetler bu maddeleri imal veya istihsal edenler tarafından ye
rine getirilmek kaydiyle bu madde hükmü uygulanır.
Mamulün imal maliyetine giren elektrik ve hava gazı ve akar
yakıtlar için ödenmiş olan istihsal Vergisi bu madde tatbikatın
da nazara alınmaz. Bu kanunun 6 - 9 nöu maddelerindeki hüküm
ler Gümrük Kanununun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gere
ğince ihracedilen ve geri gelen eşya hakkında uygulanmaz.
I I • Elektrik ile ilgili istisnalar

Daimî istisnalar.

MADDE 10. — Aşağıda yazılı yerlerde ve işlerde sarf edilen
elektrik enerjisi vergiden müstesnadır :
a) Devlet, belediye ve özel idarelere ait cadde, sokak, mey
dan, park ve bahçe gibi umuma mahsus yerlerle, âmme idarele
rine, verem savaş derneklerine ait ve vakıflara ait hastane (sa
natoryum, prevantoryum, dispanser dâhil), düşkünleri koruma
müesseseleri,
b) 1. Sadece kendi ihtiyaçları için enerji istihsal eden ve
nüfusu on bine kadar olan köy ve kasabalar,
2- (1) numaralı bentteki yerlerle birlikte nüfus toplamları
on bini geçmiyen ve müşterek cereyandan faydalanan köy ve
kasabalar,
(Elektriğini bizzat istihsal eden imal ve istihsal yerlerinin
sarfiyatı (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı istisnadan fayda
lanmaz)
e) Vergiye tâbi umumi cereyan bulun mıyan yerlerde 1 nu
maralı tablonun 11 nci fıkrasının, (b) bendinde gösterilen mak
satlarla hususi ihtiyaç için istihsal olunan elektrik,
d) Her türlü taşıtlarda hususi surette bunların kendi ihti
yaçları için istihsal olunan elektrik,
e) Maden istihsal yerlerinde doğrudan doğruya istihsal,
yıkama, taşıma, yükleme ve boşaltma ile ilgili işlerde sarf edi
len elektrik,
f) Elektrik istihsal ve tevzi müesseselerinin doğrudan doğ
ruya elektrik enerjisi istihsali için sarf ettikleri elektrik,
g) Elektrik enerjisi ile maden tasfiye veya izabe eden mü
esseselerin münhasıran bu maksatla sarf ve istihlâk ettikleri
elektrik.

Geçici istisnalar.

MADDE 11. — Aşağıda yazılı yerlerde ve işlerde sarf ©dilen
elektrik enerjisi vergiden geçici olarak istisna edilmiştir :
a) ilk defa elektrik istihsal tesisatı yapılan şehir ve kasa
ba ve köylerde, tesislerin işlemeye başlıyarak enerji dağıtılma
sından itibaren iki yıl müddetle I nei tablonun 11 nci fıkrasının
(b) bendinde gösterilen maksatlar için sarf edilen elektrik,
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b) Milletlerarası panayır ve sergilerde, bunların giriş cep
helerinde, mal teşhir edilen ve satılan p a viy onların da, oyun, eğ
lence ve istirahat yerlerinde sarf edilen elektrik (panayır ve
sergilerin açılışlarından on beş gün evvelinden başlayıp, kapan
masından on beş gün sonraya kadar.)
I I I - İthalde alınan İstihsal Vergisinde
MADDE 12. — Aşağıda yazılı maddelerin Türkiye'ye ithali
istihsal Vergisinden müstesnadır :
a) 4 ncü maddenin i fıkrasında yazılı maddeler,
b) GKimrük Kanunu, tarife cetveli ve sair kanunlarla (Güm
rük Resmi taviz anlaşmaları ile kabul edilmiş olanlar dâhil)
Gümrük Resminden muaf tutulan eşya (bu kanunun 6-9 ncu mad
delerinde yazılı muafiyetten istifade ederek ihracolunan madde
lerin Gümrük Kanununun 21 nci maddesinde derpiş edildiği şe
kilde geri gelmesi halinde mezkûr maddenin ihracı üzerine ter
kin veya iade olunan İstihsal Vergisi gümrük idarelerine Öden
medikçe veya teminata bağlanmadıkça bu maddeler tekrar ithal
olunmaz.) (Gümrük Kanununun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrası
gereğince muvakkat olarak ilıracedildikten sonra geri gelen eş
ya Gümrük Kanununa göre Gümrük Yergisinden muaf olsa da
hi bu kanunla vergiye tâbi tutulmuş bir hal iktisabettiği takdir
de ihraçtan evvel dâhilde İstihsal Vergisine tâbi tutulmuş ise
hariçte gördüğü ameliye ile1 kazandığı değer fark], aksi takdirde
yeni değeri üzerinden İstihsal Vergisine tâbi tutulur ve her iki
halde de ithalden sonra dâhildeki'teslimle rinde bu eşyadan baş
kaca istihsal Vergisi alınmaz.) (Bu kanunla vergiye tâbi tutulan
maddelerden imal edilmiş olup bu fıkra hükmü gereğince ithal
muafiyetinden faydalanan eşyanın ithalini bu kanun hükümlerine
göre istihsal Vergisine tâbi tutmaya Hükümet salahiyetlidir.)

İstisnalar.

Üçüncü Bölüm
Mükellef ve matrah
1 • Dâhilde alman İstihsal Vergisinde
MADDE 13. — Bu kanunun mevzuuna giren maddelerden
dâhilde istihsal olunanların vergisini bunların müstahsılları öder.
Şehir ve kasabaların elektrik enerjisini temin eden belediye
ve müesseseler başka bir merkezden alıp dağıttıkları veya kendi
ihtiyaçlarında sarf ettikleri elektrik enerjisi dolayısiyle müstah
sil sayılırlar. Bahis mevzuu merkezin bu maksatla bunlara ver
diği elektrik enerjisi vergiye tâbi tutulmaz,
MADDE 14. — Verginin matrahı müstahsil tarafından tesTim edilen

a) I nci tabloda sıklet üzerinden vergiye tâbi tutulmuş akar
yakıtlarla III ncü tablodaki glikozun saf sıkletleri,
b) içkilerin litre olarak miktarı.

MükelUf.

Matrak.
1. Teslimlerde.
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c) Kibritin çöp adedi olarak miktarı,
d) Elektriğin kilovat saat olarak miktarı,
e) Havagazımn metreküb olarak miktarı,
f) Diğer maddelerin satış bedelidir.
Satış bedeli tâbiri, teslim edilen maddeler karşılığında her
ne adla olursa olsun müşteriden alman veya müşterinin borçlan
dığı para veya diğer değerlerin toplamını ifade eder.
Satış bedeli bulunmıyan teslimlerde Vergi Usul Kanununa
göre hesaplanacak emsal satış bedelleri vergiye matrah ittihaz
olunur.
MADDE 15. — Bir müstahsilin vücuda getirdiği vergiye tâbir maddeyi, vergiye tâbi olmıyan maddelerin imalâtında sarf
ve istihlâk etmesi halindi? sarf ve istihlâk olunan bu maddenin
• Vergi Usul Kanununa göre bulunacak emsal değeri verginin
matrahını teşkil eder.,
ölçü esasına göre vergiye tâbi maddelerin bu suretle sarf ve
istihlâki halinde matrah, bunların 14 ncü maddede belirtilen
sıklet ve miktarlarıdır.
fa

Satış bedelinden
MADDE 16. — Aşağıda yazılı meblâğlar kayıt ve faturalarindirüecelc
la tevsik edilmek şartiyle satış bedelinden indirilebilir :
unsurlar.
Teslim edilen maddelerin İstihsal Vergisi (Mükellefle
a)
rin tanzim edecekleri faturalarda miktarı ayrıca gösterilmek
şartiyle),
b) Mûtat satış mahallinden müşterinin tâyin edeceği ma
halle kadar müşteri hesabına yapılan ta şuna, yükleme ve boşalt
ma giderleri,
c) Teslim edilen madde ile birlikte satılmayıp boşaltıldık
tan sonra iadesi mûtadolan kab bedelleri karşılığında alman
depozitolar (Bu depozitolardan, kablarm gerçek bedelleri veya
hesaben bulunacak maliyetlerine nazaran fazla olup mükellef
lehine kalan kısımlar matraha katılır.)
d) Peşin satışlarda müşteriye yapılan iskonto - (Müteamel
miktarda olması ve satış bedelinin müessese defterlerine iskon
to çıktıktan sonra kalan miktar olarak geçirilmesi kaydı ile)'
e) Makara veya onun yerine geçen maddelere sarılı olarak
teslim edilen dikiş ve nakış ipliklerinde makara ve benzeri mad
delerin mubayaa veya emsal satış bedelleri.
Satış bedelinden
MADDE 17. — Aşağıda yazılı unsurlar satış bedelinden inîndirüemiyecek dirilemez:
unsurlar.
Matrahtan düşülmesine bu kanunla cevaz verilenler dı
a)
şında kalan vergi ve resimler,
b) Prim, beyiye, ikramiye, reklâm bedeli, komüsyon ve faiz
gibi paralar,
c) Ambalaj giderleri,
d) Mûtat satış mahalline kadar yapılan taşıma, yükleme ve
boşaltma giderleri.

No. 8802
— 1189 —
MADDE 18. — 3 ncü maddenin son bendinin parantez iğindeki hükmü mahfuz bulunmak kaydiyle başkaları hesabına yapılan bitim işlerinde vergi matrahı bu işler karşılığında alman
ücrettir.
Ücretin kısmen veya tamamen ayın olarak Ödenmesi halin
de, aymlar Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde değerle
nir.
Kısmen veya tamamen belli edilmemiş olan ücretler yerine
emsal ücretleri esas alınır. Emsal ücreti, matrahın ücret olaca
ğı göz önünde bulundurularak Yergi Usul Kanununun 251 nci
maddesindeki esaslar dairesinde tâyin olunur.
MADDE 19. — Belli bir müşteriye yapılan satışlarda satış
bedelleri Vergi Usul Kanununun 251 nci maddesine göre hesaplanacak ortalama fiyatlar veya maliyet esasına müstenit emsal
bedellerine nazaran bariz bir şekilde düşük olduğu ve bu düşük
lük mükellef tarafından muhik bir sebeple izah edilemediği tak
dirde bu bedeller yerine emsal bedelleri matrah ittihaz olunur.
MADDE 20. — Mükellefler, satılmak üzere komüsyonculara, konsinyasyon suretiyle İş yapanlara veya kendi toptancı filyal, şube ve satış mağazalarına gönderdikleri malların satış fa
turalarının kopycsini getirterek saklarlar.
Kesin satış kıymetleri ile evvelce vergiye matrah tutulmuş
olan emsal satış bedelleri arasında fazlalık veya eksiklik olursa
bu fark, üzerinde fiilî satışa ait vergi de gösterilmiş bulunan
fatura kopyesinin alındığı vergilendirme dönemine ait beyan
namede yazılı matraha eklenir veya ondan indirilir.
Bu beyannamede bu fazlalık veya eksikliğin evvelce hangi
dönemin beyannamesinde gösterilen mala ait olduğuna da işa
ret olunur. İndirilen miktarın fatura ve kayıtlar ile tevsiki
şarttır.
Mükellef işini bırakmış ise fazlaya ait vergi farkı ayrıca
beyanname ile bildirilir ve eksiğe ait vergi farkı kendisine geriverilir.
MADDE 21. — Teslim olunan mallara ait yergiler, bu mallar, teslim tarihinden itibaren en çok iki ay içinde mükelleflere
iade edildiği takdirde, iadenin vâki olduğu ayın beyannamesin
de yazılı vergi miktarından indirilebilir.
Şu kadar ki; iade olunan malların fiilen müesseseye ithal
edilmiş olması ve beyannamede, giriş kaydedildiği tarih ile mu
amelenin sıra numarasının ve evvelce hangi ayın beyannamesine
geçirilmiş olduğunun gösterilmesi şarttır.
Mükellef işini bırakmış ise bu mala isabet eden vergi mükel
lefe ret ve iade olunur.

23. VII. 1956
Ücretin matrah
olması.

Düşük bedelli tesUmlerde matrah.

Satılmak üzere gönderilen mallar.

^^ olunan mal^ r î « vergisi.

II - ithalde alınan istihsal Vergisinde
MADDE 22. — Bu kanunla vergiye tâbi tutulmuş olan maddelerden ithal edilenlerin vergisini bunları Türkiye'ye ithal
edenler öder.

Mükellef.
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Matrah.
MADDE 23. — İstihsal Vergisi kıymet esasına göre alman
a) Kıymet esası, maddelerin ithalinde vergi matrahı bunların gümrüklü değeri
dir.
Bu kanuna göre gümrüklü değer aşağıda gösterilen unsur
ların toplanmasından teşekkül eder :
a) ithal edilecek eşyanın Gümrük Vergisine esas olan kıy
meti,
b) Gümrük Vergisi ve bu vergi ile birlikte hesaplanan be
lediye payı,
c) Gümrük idaresine ödenen başkaca vergi ve resimler
(istihsal Vergisi hariç) ile mal gümrükten geçirilinceye kadar
ödenen sair giderler (Mal bedeli üzerinden alınan para primi
veya fiyat farkı dâhil).
b) ölçü es(m.
MADDE 24. — îthal edilen :
a) I nci tabloda sıklet esasına göre vergiye tâbi tutulan
akar yakıtlarla I I I ncü tablodaki glikozun sâf sıkletleri (akar
yakıtların zarfları bu kanuna bağlı IV işaretli ithal mamulleri
tablosundaki pozisyonuna göre vergilenir-)
b) Kahvenin vergi matrahı bunun gayrisâf sıkleti,
c) içkilerin vergi matrahı, litre olarak miktarları,
d) Kibritin vergi matrahı, çöp adedi olarak miktarı,
e) Elektrik vergi matrahı, kilovat saat olarak miktarı,
f) Havagazmın vergi matrahı, metre küb ' olarak mikta
rıdır.
Matrak unsurlaMADDE 25. — Gümrüklü değerin tesbitinde mal bedeli üzerınm tevsiki. rinden alman para primi veya fiyat farkları ilgili mercilerin
belgeleri ile, 23 ncü maddenin a, b ve c bentlerinde yazılı diğer
ödemeler de gümrük idaresinin belgeleri ile tevsik olunur.
Sahipsiz eşyada
MADDE 26. — Gümrük Kanunu hükümlerine göre sahipsiz
matrahın tâyini, sayılarak satılan maddelerin istihsal Vergisine bu eşyanın sa
tış bedeli veya 24 ncü maddede gösterilen sıklet veya miktarla
rı matrah olur.

İlk madde indirimi esası.

III - İstihsal Vergisinde mükerrerliğin önlenmesi
MADDE 27. — Bu kanunla vergiye tâbi tutulan maddeler
(elektrik, havagazı ve akar yakıtlar hariç) istihsal Vergisi öden
mek suretiyle tedarik edilerek yine bu kanunla vergiye tâbi tu
tulmuş maddelerin imalinde ilk madde, yardımcı madde veya am
balaj maddesi olarak kullanıldığı takdirde, vergi mükerrerliği
önlenmek üzere, vergiye tâbi nihai mamulün satış veya emsal sa
tış bedelinden, vergili ilk madde veya maddelerin vergili satış
bedeline tekabül eden bir indirim yapıldıktan sonra nihai ma
mule ait İstihsal Vergisi hesabedilir.
istihsal Vergisine tâbi tutulmuş maddelerle imal edilen is
tihsal Vergisine tâbi maddelerin her biri için bu maksatla uygu
lanacak ilk madde indirim nispetleri, Maliye ve iktisat ve Tica
ret Vekâletlerince müştereken tesbit ve ilân olunur. Bu nispet
ler en geç iki yılda bir gözden geçirilir ve mamulün maliyet ve
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satış bedellerine giren unsurların kıymetlerindekı azalış ve ar
tışlar dolayısiyle bozulan nispetler yeniden tesbit ve ilân olunur.
Ancak vüeude getirdiği mamul için uygulanan indirim nispeti
nin fiilî duruma uymadığını beyan eden imalâtçıların yazılı müracaatleri, yukarda zikrolunan müddete bakılmaksızın nazara
alınır ve tetkik neticesinde o nevi mamuller için bu beyanın doğ
ruluğu anlaşılırsa indirim nispeti değiştirilebilir.
Her nispet ilânını takibeden aydan itibaren yapılan teslimler
için uygulanır.

83. VII. 1956

ÎKÎNOİ KISIM
Hizmet vergilen
Birinci Bölüm
Banka ve sigorta muameleleri vergisi
I - Mevzu, vergiyi doğuran olay
MADDE 28. — Banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde
olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısiyle ken
di lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben al
dıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tâbidir.
Bankerlerin yapmış oldukları banka muameleleri dolayısiyle
bu suretle aldıkları paralar da banka muameleleri vergisine tâ
bidir.
2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla banka
muamele ve hizmetlerinden bir veya birkaçı ile iştigal edenler
bu kanunun uygulan masm da banker sayılırlar. Bir şahsın mün
hasıran altın alım ve satımı ile iştigali banker sayılmasını icabettirmez.
II - istisnalar
MADDE 29. — Aşağıda yazılı muameleler dolayısiyle alınan
paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden müstesnadır :
a) Merkezleri Türkiye'de bulunan bankaların kendi şube ve
ajansları ile veya bu şube ve ajansların birbirleriyle yaptıkları
muameleler dolayısiyle tahakkuk eden paralar,
b) Merkezleri Türkiye dışında bulunan bankaların Türki
ye'de mevcut şube ve ajanslarının birbirleriyle yaptıkları mua
meleler dolayısiyle tahakkuk eden paralar.
c) Hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan
esham ve tahvillerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri,
d) Bankaların müşterileri nam ve hesabına başka şahıs ve
müesseselere yaptırdıkları hizmetler mukabili olarak aldıkları
ve aynen mezkûr şahıs veya müesseselere ödedikleri paralar,
e) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin serma
yelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan sınai

İstisnalar.
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işletmelerin bu kanunla İstihsal Vergisine tâbi bulunan mamul
ve mahsullerinden sağladıkları kârlar,
f) Bankaların ve sigorta şirketlerinin diğer banka ve sigor
ta şirketlerindeki iştiraklerinden mütevellit kârlar,
g) 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı
Kanununun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeleri ile 12 nei maddesi
nin (b) ve (c) fıkralarında zikrolıınan işler dolayısiyle Denizci
lik Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine tahakkuk edecek pa
ralarla aynı kanunun 2 nci ve 13 ncü maddeleri gereğince, ban
kanın veya kuracağı ortaklıkların, yukarda sayılan işlerin görül
mesine veya tesislerin işletilmesine dair hakiki veya hükmi şa
hıslarla yaptıkları anlaşmalar dolayısiyle ekle edecekleri paralar
ve bankanın veya kuracağı ortaklıkların anlaşmalar yaptıkları
hakiki ve hükmi şahıslar lehine aym işler dolayısiyle tahakkuk
edecek paralar,
h) 6266 sayılı Kanuna göre kurulan kan bankalarının mez
kûr kanunda yazılı işler dolayısiyle elde edecekleri paralar,
i) Hayat sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında
poliçe üzerinden alman paralar,
j) Mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon muamele
leri dolayısiyle alman prim, komüsyön ve sair paralar.
I I I - Mükellef, matrah, nispet

Mükellef.

MADDE 30, — Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini ban
ka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder.

Matrah.

MADDE 31. — Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
matrahı 28 nci maddede yazılı paraların tutarıdır.
Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının
tutarı vergiye matrah olur.
Vergi matrahından gider ve vergi adı altmda indirim yapıla
maz. Bu kanunla alman Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
matraha dâhil edilmez.
Sigorta şirketleri vergi dönemi içinde iptal ettikleri sigorta
muamelelerine ait meblâğları o dönemin yergi matrahından in
direbilirler.

Yabancı pam İh
MADDE 32. — Yabancı para üzerinden yapılmış olan muaolan muameleler, melelere mütaallik vergi matrahlarının tâyin edilmesinde Mali
ye Vekâletince her altı ayda bir tesbit edilecek kurlar nazara
alınır.
Nispet

MADDE 33. — Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nis
peti % 15 tir. Kambiyo muamelelerinde nispet matrahın on bin
de dört buçuğudur.
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İkinci Bölüm
Nakliyat Vergisi
I - Mevzu, vergiyi doğuran olay
MADDE 34. — Türkiye sınırlan içinde aşağıda yazılı umuma mahsus vasıtalarla yapılan taşımalardan yük taşımaları ile
belli bir tarifeye dayanılarak yapılan yolcu taşımaları Nakliyat
Vergisine tâbidir.
a) Demiryolu üzerinde işliyen vasıtalar,
b) Tramvay, tünel, troleybüs, otobüs ve yolcu taşımaya
mahsus sair motorlu kara nakil vasıtaları (binek otomobilleri,
motosiklet, motorlu bisiklet hariç),
c) Makine ile müteharrik gemiler,
d) Uçaklar.
II - İstisnalar
MADDE 35. — Aşağıda yazılı yolcu ve yük taşımaları Nakliyat Vergisinden müstesnadır :
a) Ücretsiz taşımalar,
b) Okullar ve üniversiteler öğrencileri,
c) Erler,
d) Gümrükçe transit muamelesine tâbi tutulan eşyanın
Türkiye sınırları içinde yapılacak taşımaları,
e) Türkiye sınırları irinde her hangi bir yerde aktarma ya
pılmadan doğrudan doğruya yabancı memleketlere yapılacak
eşya taşımaları,
f) Aynı bir liman içinde yapılan yük taşımaları ile şehir
içi seferlerindeki yük taşımaları ve gemilerden yolcu indirmek
ve gemilere yolcu bindirmek mnksadiyie yapılan taşımalar (Ara
ba vapurları ile vâki taşımalar bu fıkra hükmü dışındadır.)
g) Her türlü hububat, bakliyat ve bunların unlan, kepek,
bulgur, tuz, ekmek, ot, saman, şeker pancarı, şeker, canlı hay
vanlar, ispirto ve Devlet inhisarı altındaki ispirtolu içkiler, tü
tün,
h) Yabancı memleketlere deniz ve bava yoliyle yapılan yol
cu taşımaları,
i) 300 ve daha aşağı rüsum tonilâtosu hacnnndaki makine
ile müteharrik gemilerle yapılan eşya taşımalan,
j) Tren, tramvay, tünel ve troleybüs haricinde kalan mo
torlu kara nakil vasıtaları ile şehir içi seferi sayılmıyacak şekil
de yapılan yolcu taşımaları.

Mevzu, vergiyi
doğuran olay.

İstisnalar.

III - Mükellef, matrah, nispet
MADDE 36. -— Nakliyat vergisini 34 ncü maddede yazılı nakil vasıtalarını işletenler öder.

Mükellef.
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MADDE 37. — Nakliyat Vergisinin matrahı yolcu ve yük
taşımaları karşılığında nakden veya hesaben alınan ücrettir.
(Yataklı vagonlarla vâki seyahatlerde ödenen yatak ücretinin
Türkiye sınırları içine isabet eden kısmı matraha dâhil edilir.)
Belli bir iş için kiralanan nakil vasıtaları ile kiralıyana ait eş
ya ve şahısların taşınmasında vergi matrahı nakil vasıtası sahi
bine Ödenen kira bedelidir.
Yolcu taşımalarında, yemek bedelleri, taşıma belgelerinde
ayrıca gösterilmek suretiyle vergi matrahından indirilebilir.
Matrahtan gider ve vergi adı altında başkaca bir indirme yapı
lamaz.
Taşımaları vergiye tâbi vasıtalarda kullanılacak biletlerin
şekil ve münderecatlarım Münakalât ve Maliye Vekâletleri müş
tereken tâyine yetkilidirler.
Hususi mevzuatta biletlerin şekil ve münderecatına dair
hükümler mahfuzdur.
MADDE- 38. — Nakliyat Vergisinin nispetleri aşağıda gös
terilmiştir :
I - Yolcu taşımalarında :
A) Şehir içi taşımalarında
% 6
B) Şehir dışı taşımalarında:
a) Üçüncü mevki, güverte ve tek mevkili taşıtlarda % 10
b) İkinci mevkide ve motorlu trende (Matrahın
kira olması halinde de bu nispet uygulanır.)
% 20
e) Birinci ve lüks movkileıde
% 25
I I - Yük taşımalarında
% 10
Şehiriçi taşımaları, belediye sınırları içinde yapılan taşıma
larla bunların temadisi mahiyetinde olup bu şehirlere iktisaden
bağlı bulunan meskûn mahaller arasındaki günlük irtibatı mu
hafaza maksadiyle ve tarifeye müsteniden günün belli saatlerin
de gidiş ve geliş olarak müteaddit seferleri ifade eder. Bu se
ferlerin belediye sınırlarını aşanlarının hareket ve varış nokta
ları Maliye ve Münakalât Vekâletleri tarafından birlikte tesbit
ve ilân olunur.
Üçüncü Bölüm
PTT Hizmetleri Vergisi

1 - Mevzu, vergiyi doğuran olay
Mevnu, vergiyi
MADDE 39. — Posta, telgraf ve telefon hizmetleri PTT Hizdoğuran cUy. metleri Vergisine tâbidir.

İstisnalar.

II - İstisnalar
MADDE 40. — Aşağıda yazılı hizmetler PTT Hizmetleri
Vergisinden müstesnadır :
a) Yabancı memleketlerle olan telgraf ve telefon muhabe
releri,
b) Koli ve havale hizmetleri.
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III • Mükellef, matrah, nispet
MADDE 41. — PTT Hizmetleri Vergisini PTT işletme Genel Müdürlüğü Öder.
MADDE 42. — PTT Hizmetleri Vergisinin matrahı, posta,
telgraf ve telefon hizmetleri karşılığında muayyen tarifelere
göre alman ücrettir.
PTT Hizmetleri Vergisi matraha ayrıca katılmaz ve hizmet
ten istifade edenlere, tarifedeki ücret haricinde aksettirilmez.
Matrahtan gider ve vergi adı ile başka her hangi bir indirim
yapılamaz.
MADDE 43. — PTT Hizmetleri Vergisinin nispeti % 10 dur.
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Mükellef.
Matrak.

^pet.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kısımlar arasında müşterek hükümler
Birinci Bölüm
Dâhilde alınan Gider vergilerinin tarht
MADDE 44. — ithal sırasında alman istihsal Vergisi haricindeki Gider vergileri, vergiye tâbi olayların vukubulduğu yer
vergi dairesince tarh olunur.
Bu kanunun, beyannamenin bir merkezden verilmesini tec
viz ettiği hallerde vergi, beyannamenin verildiği yer vergi da
iresince tarh olunur.
MADDE 45. — Dâhilde alman Gider vergileri, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh olunurMADDE 46. — Gider vergileri beyannamelerinde aşağıdaki
bilgiler bulunur :
A) Genel olarak :
a) Mükellefin adı, soyadı veya unvanı,
b) ikametgâh adresi veya iş merkezi,
c) isi,
d) iş yerinin adresi,
e) Gider vergilerine ait hesap numarası,
f) Gelir ve Kurumlar vergileri bakımından bağlı bulun
duğu vergi dairesi ve hesap numarası,
g) Vergi matrahı (tablo numaralarına, tablolardaki pozis
yon sırasına ve hizmet nevilerine muvazi olarak),
h) Matrahlar üzerinden hesabolunan vergiler ve tutarı
(madde veya hizmet nevilerine göre),
B) istihsal Vergisine tâbi mükelleflerde ayrıca :
a) Satış veya emsal satış bedeli ile değerlendirilen teslim
ve sarfların ayrı ayrı miktarları ile satışm peşin mi, veresiye mi
olduğu,
b) Satış ve emsal satış bedellerine uygulanacak ilk madde
indirimi,

Teklif yeri.

Beyan esası.
Beyanname.
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e) Komüsyoncular, konsinyasyon üzerine iş yapanlar, müs
tahsil veya imalâtçı müessesenin toptancı filyal, şube ve satış
mağazaları eli ile yapılan satışlarla bunlara vâki irsallere ait
emsal satış bedelleri arasında husule gelen farklar.

Beyanname verilM A D D E 47. — a) Aşağıdaki (e) fıkrası h ü k m ü mahfuz kai
me zamanı ve mak kaydı ile her mükellef, bir ay içindeki vergiye tâbi muamele
ye''*'lerini bir beyanname ile ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar
istihsal Vergisinde (Aşağıdaki (b) fıkrasında yazılı olanlar ha
riç) istihsalin yapıldığı yer, b a k l i y a t Vergisinde taşıyanın
iş yeri veya merkezinin bulunduğu mafıal, P T T Hizmetleri Ver
gisinde P T T Genel Müdürlüğünün bulunduğu yer, Banka ve Si
gorta Hizmetleri Vergisinde muamelelerin yapıldığı yer vergi
dairesine bildirmek mecburiyetindedir.
b) Elektrik ve havagazı istihsal müesseseleri vergi donemi
içindeki elektrik ve havagazı satış miktarlarını (kilovat saat ve
metre küb olarak) satışlarına ait teslimat karşılığında tahakkuk
ettirdikleri bedelleri ve Elektrik ve Havagazı istihsal Vergilerini
tahakkukun yapıldığı ayın sonundan itibaren 45 gün içinde be
yan ederler. (Elektrik ve havagazı tevzi müesseseleri bedellerle
vergilerin tahakkukunu üç aydan fazla geciktiremezler. Gecik
tirdikleri takdirde bedeller bu sürenin sonunda tahakkuk etmiş
sayılır.)
c) Taşıma müesseseleri ile PTT Genel Müdürlüğü bir ay
içinde nakden veya hesaben aldıkları ücretlerin beyannamesini o
ayın sonundan itibaren 45 gün içinde verirler. Devlet Demiryol
ları, Devlet Havayolları ve Denizcilik Bankası için bu müddet
75 gündür.
d) Takvim yılı sonunda hesabı cari muamelelerini beyanna
me verme müddeti içinde kapatamıyan bankalar bu muamelele
rini takvim yılı sonundan itibaren en geç üç ay içinde ayrı bir
beyanname ile bildirebilirler.
e) Her hangi bir vergi döneminde, vergiye tâbi muameleleri
bulunmıyan mükellefler de, keyfiyeti aynı müddetler içinde, ver
gi beyannamesi ile bildirmeye mecburdurlar.
İkinci Bölüm
Dâhilde alınan Gider vergilerinin ödenmesi
'Ödeme süresi,

MADDE 48. — Mükellefler, beyanname üzerinden tarh ve ta
hakkuk ettirilen vergileri, beyanname verme süresi içinde öde^ meye mecburdurlar."

Veresiye satışlarla
MADDE 49. — Veresiye yapılan satışlara ait vergi, bedelin
dahilî sarflarda tahsil olunduğu ayı takibeden ayın on beşinci günü akşamına
ve ihracından kadar Ödenir. Ancak bu müddet malın teslimini takibeden ayın
vazgeçilen emtia- 15 nCi gününden itibaren üç ayı geçemez.
da ödeme süresi.
Bu kanunun tatbikinde veresiye addolunacak satışlar en az
bir ay vâde ile yapılmış olanlardır. Veresiye satışların müessese
tarafından tevsiki şarttır.
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Elektrik ve havagazı satışlarında bu madde hükmü uygu
lanmaz.
3 ncü maddenin (b) fıkrasında yazılı şekilde vâki olacak
teslimlere mütaallik vergi bunlara ait beyannamenin verildiği
ayı takibeden üçüncü ayın 15 nci günü akşamına kadar ödenir.
Müddeti içinde ihracından.vazgeçilen teslim edilmiş madde
lerin vergisi vazgeçme dilekçnsinin vergi dairesine verildiği ta
rihten itibaren bir ay içinde Ödenir.
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MADDE 50. — işin devri, devreden için işin terkini, devralan için işe başlamayı ifade eder. İstihsal Vergisine tâbi müesse
selerin devri halinde bu muamele zımnında vergiye tâbi mamul
ve mahsuller de devredilmiş ise devir dulayısiyle bunlar için ver
gi ödenmez. Bunların vergisi devralan tarafından teslim edil
dikçe bu kanundaki umumi esaslar dairesinde ödenir.

U*n devri.

MADDE 51. — Mükelleflerin fabrika, imalâthane, ticarethane veya filyal, şube, satış mağazası ve depolarında mevcut
iptidai ve mamul madde stokları üçüncü şahıslara satılmış ve
ya rehnedilmiş olsa dahi Gider vergileri ile cezalarının temi
natı hükmünde olup bedellerinden ilk önce mezkûr mükellefiyet
lerin tekabül ettiği hazine alacağı tahsil olunur.

Vergi teminatı.

Üçüncü Bölüm
İthalde alman İstihsal Vergisinin tarhı
MADDE 52. — Gider vergilerine tâbi maddeleri Türkiye'ye Giri$ beyannamesokanlar, vergi matrahı unsurlarını, giriş beyannamelerinde lerinde gösterilegöstermek ve bu unsurların doğruluğunu tevsik edecek belgecefc hususlar.
leri de bu beyannamelere eklemek mecburiyetindedirler.
Zatî istihlâk için yolcu beraberinde getirilen ve vergilendi
rilmesi gereken maddeler hakkında, Gümrük Kanununun ilgili
hükümleri uygulanır.
MADDE 53. — Gümrük tahakkuk memurları, aynı zaman- Matrah unsurlu
da İstihsal Vergisini de tahakkuk ettirmek için yukarıki mad- rımn incelenmesi.
deye göre beyan edilmiş olan matrah unsurlarını ve bunlara
ilişkin belgeleri inceliyerek uygun görürlerse aynen kabul eder
ler. Eksik gördükleri unsurları, kendileri tarafından belirtilen
miktarlara çıkarırlar ve vergi matrahına girmesi lâzımgeldiği
halde beyan edilmediği tesbit olunan kıymet ve masrafları ise
re'sen matraha katarlar.
MADDE 54. — Mükelleflerin beyan ettikleri matrahla ta- Matrah farklarına
hakkuk veya tetkik yapanların veyahut teftişe yetkili kılmanla- tatbik olunacak
ran buldukları matrah arasındaki vergi farkları hakkında Güm- muameleler.
rük Kanunu uyarınca Gümrük Vergisi hakkındaki esaslara gö
re ceza hükmedilir.
Ancak, mükelleflerin kendi ambar veya antrepolarına ko
nulmasından veya kendi vasıtaları ile taşınmasından dolayı be
yan edilmemiş olup da, tahakkuk memurları tarafından vergi
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matrahına katılan unsurlar için yukarıM fıkradaki ceza hükmü
uygulanmaz.
MADDE 55. — Tarhedilen istihsal Vergisi tarh sırasında
hazır bulunan mal sahibine veya kanuni temsilcisine veya güm
rük komüsyoncusuna tebliğ edilir.
Bu tebliğ üzerine ithalde alınan vergiye mükellefçe muaflık,
vergi nispeti veya vergi unsurlarının çoğaltılması bakımlarından
veya tahakkuka ilişkin başka işlemler dolayısiyle tebliğ tari
hinden itibaren on beş gün içinde. Gümrük Vergisine karşı yapı
lan itirazlar gibi, Gümrük Kanununda yazılı itiraz mercilerine
müracaat edilebilir. Hakem ücreti itiraz süresi içinde yatırılma
dığı takdirde itiraz yapılmamış sayılır. Düzeltme hükümleri
saklı kalmak üzere, eşya gümrükten geçirilmiş bulunduğu veya
ödevlinin beyanına göre tahakkuk yapıldığı takdirde istihsal
Vergisine itiraz olunamaz.
itiraz istekleri, bu kanun hükümleri de göz önünde bulundu
rularak Gümrük Kanunundaki mercilerce aynı kanundaki esas
lar dairesinde incelenerek karara bağlanır.
Dördüncü Bölüm
İthalde alınan İstihsal Vergisinin ödenmesi ve iadesi

ödemi esası.

MADDE 56. — ithalde alınan istihsal Vergisi Gümrük Resmi
ile birlikte ve aynı zamanda ödenir. Tahakkuk ettirilen vergiye
itiraz edildiği takdirde vergi farklarım teminata bağlıyarak, eş
yasının teshinini istiyen mükellefin bu isteği, Gümrük Vergisin
de olduğu gibi kabul edilir.
itiraz reddedildiği takdirde ihtilaflı matraha ilişkin vergi
tahsil olunur.

Teminath muMADDE 57. — Gümrük Kanunu ile sair kanunlar mucibince
ameleler.
Gümrük Resmi teminata bağlanarak muamele gören maddelere
ait istihsal Vergisi de aynı usule tâbi tutulur. Bu kanunda aksi
ne sarahat bulunmıyan ahvalde Gümrük Kanununun ambalajlar
hakkındaki esasları istihsal Vergisine tâbi veya bu vergiden
muaf maddeler hakkında da aynen caridir.
Gümrük Kanununun «ödeme mükellefiyetinin başlangıcı»
ve «vasfı ve tahsis yeri değişen eşya» ya ait hükümleri, istihsal
Vergisi hakkında da tatbik olunur.
Düzeltme işleri.

MADDE 58. — Bu kanuna göre alınması gereken istihsal
Vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek memlekete sokulan eş
yanın hiç ödenmemiş veya noksan tahsil edilmiş istihsal Vergisi
ile fazla alındığı anlaşılan ithalâta ait istihsal Vergisi hakkında
da Gümrük Kanunu hükümleri uygulanır.
Bu vergilerin tebliğ ve tahsil işlemleri Gümrük Kanunundaki
esaslar dâhilinde cereyan eder.
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MADDE 59. — İthalde, İstihsal Vergisinden muaf olduğu
halde, yanlışlıkla alındığı anlaşılan istihsal vergileriyle, Gümrük
Vergisi iade olunan maddelerin İstihsal vergileri de, mükelleflevine geri verilir.
Beşinci Bölüm
istihsal Vergisi ile ilgili çeşitli hükümler
MADDE 60. — Dahilî İstihsal Vergisine tâbi mükellefler vergiye tâbi maddeleri teslim ettiklerinde, bu teslimler için (kanunun 3 ncü maddesindeki hususi teslim halleri hariç) fatura tanzim etmeye ve bu faturalarda istihsal Vergisini ayrıca gösterme
ye mecburdurlar.
61 nci maddede zikredilen hal dışında kalan hususi teslim hal
leri için bir özel tealim vesikası kullanılması mecburidir. Bunda
vesikanın müteselsil sıra numarası, mükellefin adı, soyadı, iş
adresi, maddenin nev'i ve miktarı, teslimin tarihi ve mahiyeti ve
nereye vâki olduğu, mükellefin veya yetkilinin imzası bulunur.
ithal sırasında ödenen istihsal Vergisi de gümrük makbuzla
rında ayrıca gösterilir.
MADDE 61. — istihsal ettikleri vergiye tâbi maddeleri kendi imallerinde sarf eden mükellefler, fatura yerine geçmek üzere «Dahilî sarf puslası» kullanırlar. Bu belgede en az şu bilgi
ler bulunur :
a) Müteselsil «ıra numarası,
b) Mükellefin adı ve soyadı (unvanı), iş adresi,
e) Sarf edilen maddenin nev'i ve miktarı,
d) Sarf edilmek üzere ambardan alındığı veya imale verüdiği tarih,
e) Sarf edilen maddeyi teslim ve tesellüm edenlerin imza
ları,
f) Vergiye tâbi maddenin sarf edildiği mamul.
Ambardan bir günde cüzi miktarlar veya ufak partiler ha
linde mütaaddit defalar, çeşitli maddeler alınıp sarf edilmesi
halinde, günlük bir sarf puslası veya cetveli kullanılması caizdir.
Vergi Usul Kanununun 194 ncü maddesinin dördüncü fıkrası
gereğince sınai muhasebe tutan müesseselerin kullanacakları
fiş ve sair belgeler, yukarıki hükümlere uygun bulunmak şartiyle, sarf puslası yerine geçer.
Bu maddeye göre sarf puslasmı, teslim eden sıfatiyle mü
kellef veyahut muhasebeci veya ambar memuru gibi yetkili bir
memur, tesellüm eden sıfatiyle de imalât mühendisi, şefi, usta
başı veyahut imalden sorumlu diğer biri imza eder.
MADDE 62. — istihsal Vergisi incelemelerinde istihsal
miktarlarının doğruluğu, ilk madde ve gerekirse elektrik sarf iyatma göre bulunacak randıman nispeti üe de tahkik olunabilir.
Mükellefin kayıtlarına göre tesbit edilen randıman nispet
leri normal randıman nispetlerinden esaslı ayrılmalar gösterir

28. V I I . 1966
tade-

Fatura, özel teslim
vesikası ve
makbuzlar.

Dahilî sarf
puslan.

Randıman inceUmm.
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ve fark mükellefçe, ilk maddenin kalitesi, işçilik, teknik özel
likler ve arızalar gibi haklı ve maddi sebeplerle izah edilemezse,
normal randımana göre bulunacak istihsal miktarı ile mükel
leflerin gösterdikleri istihsal miktarı arasındaki noksanlık em
sal değeri üzerinden vergilendirilir.
Normal randıman
MADDE 63. — 62 nci maddede yazılı randıman' incelemenispetleri,
lerine esas teşkil edecek normal randıman nispetleri lüzum gö
rülen sanayi kolları için sarf edilen ilk maddelerin nevileri, te
sisler ve istihsal makinelerinin özellikleri, işletmelerin teknik
organizasyonu gibi hususlar göz önünde, tutularak, tip müesse
selerde yapılacak incelemelere müsteniden Maliye, iktisat ve
Ticaret ve işletmeler vekâletleri ile Türkiye Ticaret ve Sanayi
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince müştereken tesbit ve
ilân olunabilir.
Maliye, İktisat ve Ticaret ve İşletmeler vekâletlerince görü
lecek lüzum veyahut ilgililerin müracaatı üzerine normal ran
dıman nispetleri gözden geçirilerek yoni nispetler tesbit edile
bilir.
Vergi Usul KanuMADDE 64. — Vergi Usul Kanunu Gider Vergileri hakkınnunun uygulan- da da (aksine hüküm bulunmadıkça ithalde almanlar hariç)
ması,
uygulanmakla beraber Vergi Usul Kanununun :
a) Muamele Vergisine ilişkin hükümleri bu kanunla dahilî
imalât ve istihsalâtm tesliminde alınacak İstihsal Vergisi ile
banka, banker ve sigorta hizmetlerinden alınacak vergiler,
b) Nakliyat Resmine ilişkin hükümleri bu kanımla alınacak
Nakliyat Vergisi,
c) Elektrik ve havagazı ile glikoz İstihlâk Vergisine ait hü
kümleri bu kanunla dâhilde bunlardan alınacak istihsal Vergisi,
d) Akar yakıtlardan dâhilde alman İstihlâk ve Yol vergileri
hakkındaki hükümleri bu kanunla bu maddelerden alınacak İs
tihsal Vergisi,
e) İçkilerden alman İstihlâk vergilerine ait hükümleri bu
kanunla bunlardan alınacak İstihsal Vergisi hakkında da aynen
uygulanır.
f) Bu kanunla istihsal Vergisine tâbi tutulan maddelerin
bitim işlerini yapanlar, birinci sınıf tüccar olmasalar dahi, bu
işlerin kâffesini kaydetmek üzere Vergi Usul Kanununun 191
nci maddesinde yazılı bitim işleri defterini tutmak mecburiyetin
dedirler.
Şaraba ait İstihsal
MADDE 65. — Şaraba ait İstihsal Vergisi 4250 sayılı Kanuvergisinin tarh, nun 14 ncü maddesi ile bu maddenin tatbikatına mütaallik talitahakkuk ve
matlar gereğince inhisarlar İdaresi tarafından tarh, tahakkuk
tahsili.
ve tahsil olunarak usulü dairesinde Hazineye verilir.
Akar Yakıt IstihMADDE 66. — Bu kanunla akar yakıtlardan alınacak îstihsal Vergisinin sal Vergisi gelir bütçesine irat kaydolunur. Karşılığında her yıl
Tevsii.
bu vergiye ait tahminlerin % 40 ı nispetinde Karayolları Genel
Müdürlüğüne, c/o 22 si nispetinde il özel idarelerine ve % 8 i nis- •
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petinde belediyelere verilmek üzere Maliye bütçesine ödenek ko
nur.
Yıl sonunda sağlanan gelir, bütçeye konan ödeneklerden
fazla veya eksik olduğu takdirde ertesi yıl ödeneklerinin hesa
bında nazara alınır.
il özel idareleriyle belediyelere ait ödenekler her ay sonunda
müsavi taksitler halinde ve bir evvelki yılın hasılat fazlası ise
mütaakıp yılın birinci ayı sonunda toptan Dahiliye Vekâleti em
rine, ayrı ayrı iki hesaba kaydolunmak üzere, iller Bankasına
tevdi olunur, iller Bankasında Dahiliye Vekâleti emrinde her
ay toplanan bu paralar bankaca en geç ertesi aym 15 ine kadar,
illerin ve belediyelerin son nüfus sayımmdaki nüfus miktarına
göre, illere ve 5237 sayılı Kanunun 40 ve 42 nei maddeleri hü
kümleri mahfuz kalmak üzere belediyelere dağıtılır.

23. VII. 1956

Muvakkat ve son hükümler
MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanuna bağlı birinci tablonun akar yakıtlara ait (2. D) pozisyonu bu kanunun 4 ncü maddesinin (k) fıkrası gözönünde bulundurularak dâhilde istihsal
olunacak akar yakıtlar hakkında aşağıdaki şümul ve hadlere
göre uygulanır.
Petrol ve şist yağları (ham yağlar hariç), esas unsur olarak
% 70 ve daha fazla petrol ve şist yağını ihtiva eden :
i — Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat dereceden
aşağı olan hafif yağlar
1 Kg. K. S. den 21.50 Kr.
ii — Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat derece ve
daha yukarı olup 55 santigrat dereceden aşağı olanlar veya 55
santigrat derece ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye ka
dar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattur eden orta yağlar
1 Kg. K. S. den 7 Kr.
iii — Kapalı kabda alevlenme noktası 55 santigrat derece
ve daha yukarı olan ağır yağlar :
1) Taktir mahsulü yakıtlar :
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası takattur edenler
1 Kg. K. S. den 5 Kr.
2) Tortu yakıtlar :
Kraking vukubulmadan takattur eden kısmı % 80 den az
olanlar
1 Kg. K. S. den 5 Kr.
MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, Muamele Vergisi ve bu kajmnla kaldırılan istihlâk
vergileri ile istihsal Vergisinin prensiplerindeki farklılık dolayısiyle meydana gelecek vergi yükü farklılığını bertaraf et
mek maksadiyle gerekli tarhiyatı yapmak üzere istihsal Ver
gisi ile ilgili maddeleri imalât ve ticaret maksadiyle ellerinde
bulunduran hakiki ve hükmi şahısları, bu maddeleri miktar,
kıymet ve bulundukları yerler İtibariyle bir defaya mahsus ola
rak boyana davete Maliye Vekâleti salahiyetlidir.

Dâhilde istihsal
olunan akar sa
kıtların vergi
hadleri.

^ok hayam.
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Stoklara mütaallik istihsal Vergisinin tarh, tahakkuk ve
tahsiline mütaallik usuller Maliye Vekâletince tesbit ve ilân
olunur.
Bu mecburiyetlere riayet etıniyenlerin vergileri üç kat ola
rak tahsil olunur. Vergi Usul Kanununun hileli vergi suçlarına
ait hükümleri mahfuzdur.
MADDE 67. — Aşağıda yazılı kanun ve hükümler kaidırıl-

hükümUr.

mistir :

1. 28 . V . 1940 tarihli ve 3843 sayjlı Muamele Vergisi Ka
nunu ile bu kanunla ilgili 6 . 1 . 1941 tarih ve 3973; 2 . V I I I .
1944 tarih ve 4641; 17 . I . 1945 tarih ve 4700; 6 . VI . 1945
tarih ve 4750; 13 . VI . 1946 tarih ve 4939; 3 . IX . 1947 ta
rih ve 5124; 6 . V I I . 1948 tarih ve 5240; 31 . V . 1949 tarih
ve 5410; 5 . V I I . 1950 tarih ve 5668; 31 . I . 1952 tarih ve
5867; 21 . VII . 1953 tarih ve 6184; 3 . I I I . 1954 tarih ve
6314 ve 6315; 9 . V . 1955 tarih ve 6554 ve 20 . V . 1955 tarih
ve 6592 sayılı kanunlar ile sair kanunların imalât ve ithalât
Muamele Vergisine müteallik hükümleri, (3843 sayılı Kanun
ile ek ve tadilleri dışında kalan kanunların banka ve sigorta
Muamele Vergisine mütaallik muaflık hükümleri bu kanunim
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi hakkında da uygulanır.)
2. Elektrik ve hava gazı ile ham petrol ve müştaklarından
alman istihlâk Vergisine mütaallik 12 . VI . 1930 tarih ve
1718; 22 . V I I . 1931 tarih ve 1871; 19 . IV . 1934 tarih ve 2414:
24. V . 1934 tarih ve 2442; 26. V . 1934 tarih ve 2448;
14 . VI . 1937 tarih ve 3260; 14 . VI . 1937 tarih ve 3263;
27 . VI . 1938 tarih ve 3509; 7 . m . 1954 tarih ve 6328 sayılı
kanunlar ve sair kanunların bu vergilere mütaallik hükümleri,
3. 10 Nisan 1340 tarihli ve 472 sayılı Nakliyat Resmi hakkın
daki kanun ile 25 . V I . 1932 tarih ve 2030; 24. V . 1940 tarih ve
3842; 5 . V I . 1944 tarih ve 4581; 24. IV . 1946 tarih ve 4875 sayılı
kanunlar ile 10. V I H . 1951 tarih ve 5842 sayılı Kanunun 34 ncü
maddesi ve sair kanunlardaki bu resimle ilgili hükümler,
4. Kahvenin tekel konusundan çıkarılmasına ve Dahilî İs
tihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair 11. IX . 1946 tarih ve 4950
sayılı Kanun,
5. 8. V I . 1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu içki
ler inhisarı Kanununun 14 ncü maddesinin vergi nev'ine ve mik
tarına ve istisnaya mütaallik hükümleri (bu maddenin tarh, ta
hakkuk ve tahsile mütaallik hükümleri İstihsal Vergisi hakkında
da aynen uygulanır) ile Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa
Vergisi hakkındaki 28. V . 1934 tarih ve 2460 sayılı Kanunun,
Şaraptan Millî Müdafaa Vergisi alınması hakkmdaki 5823 sayılı
Kanunla muaddel hükümleri,
6. Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam
icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına
dair olan 17. V . 1940 tarih ve 3828; 29. V . 1941 tarih ve 4040;
27. V , 1942 tarih ve 4226 sayılı kanunlarda mevcut Muamele,
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Elektrik, Havagazı, Petrol ve Müştakları, Dahilî istihlâk vergi
leri ile Nakliyat Vergisi ve posta müraseleleri ile telgraflar
dan ve telefon abone bedellerinden ahnan Savunma Vergisine
mütaallik hükümleri,
7. Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin İstihlâk Vergisine
tâbi tutulması hakkındaki 11. V . 1955 tarih ve 6556 sayılı Ka
nun,
8. 30.1.1952 tarihli ve 5865 sayılı kibritten alınacak is
tihlâk Vergisi hakkındaki Kanun,
9. 25 . I I . 1952 tarihli ve 5889 sayılı Akar yakıtlardan Yol
Vergisi alınması hakkındaki Kanun,
10. Glikozdan ahnan istihlâk Vergisi ile ilgili 25.1.1937
tarihli ve 3101 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, 15.1.1943 tarihli
ve 4385 sayılı Kanunun muvakkat 3 ncü maddesi, 22 . X I I .
1948 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 15 . I ,
1943 tarihli ve 4385 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin, 21 . VI .
1944 tarihli ve 4597 sayılı Kanunun, 6 . I I . 1946 tarihli ve
4855 sayılı Kanunim, 16 . VI , 1947 tarihli ve 5086 sayılı Ka
nunun glikoza mütaallik hükümleri ilga edilmiştir.
MADDE 68. — Aşağıdaki hususlar müstesna olmak üzere bu Yürürlük tarihi.
kanun 1 . I I I . 1957 tarihinde meriyete girer.
I - Pirinç imalâtı bu kanunun neşri tarihinden itibaren
Muamele Vergisinden müstesnadır.
I I - Bu kanunun 33 ncü maddesi ile banka ve sigorta mua
meleleri için kabul edilen nispetler, bu kanunun neşredildiği ayı
takibeden ay başından itibaren banka, banker ve sigorta şirket
lerinin 3843 sayılı Kanuna göre ödedikleri Muamele Vergisi
nispetleri yerine kaim olmak üzere aynen tatbik olunur.
I I I - Bu kanuna bağlı I I I işaretli cetvelin 1 nci pozisyonun
da yazılı maddelere ait vergi haddi kahveden alınan istihlâk
Vergisine mütaallik 4950 sayılı Kanun hükümlerine göre bu ka
nunun neşri tarihinden itibaren uygulanır.
Bu tarihte henüz gümrükten çekilmemiş kahveler için de bu
hüküm tatbik olunur.
MADDE 69. — Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri tcra salâhiyeti
Heyeti memurdur.
16 Temmuz 1956
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I - tik istihsal maddeleri tablosu
Nispet %
1.

Çimento ve ateşe mukavim eşya -.

Her nevi çimento, ateş tuğlası, ateşe mukavim döşeme tuğlası ve inşaatta kulla
nılan topraktan mamul ateşe mukavim veya harareti tecrideden benzeri sair eşya
2.

12,5

Madenler :

Her nevi maden cevherlerinden ve demir hurdalarından izabe, flotasyon ve ben
zeri sanayi ameliyeleri ile elde edilen ilk istihsal maddelerinden ve bunların hali
talarından :
A) Demir sanayii grupu :
a) Ray, travers, boru, her nevi tel, çubuk halinde veya profilli demirler
b) Sair demirler (Dökme demir, demir, çelik) kütük ve yukarda zikredilmemiş
sair hadde mamulleri ile bunlara benzer sanayi ilk istihsal maddeleri

20

B) Bakır sanayii grupu :
Ham bakır (külçe halinde) veya elektrolitik bakır (istihsal müessesesinde imal edi
len sâf veya mahlut külçe, çubuk, levha, profil, pul, şerit, tel, toz ve yaprak şeklin
deki bilûmum mamuller dâhil)

30

C) Sair madenler sanayii grupu :
Sair madenlerin istihsal müessesesinde imal edilen saf veya mahlut külçe, çu
buk, levha, profil, pul, şerit, tel, toz ve yaprak şeklindeki bilûmum mamulleri (Kü
kürt, barit ve nevileri Maliye, İktisat ve Ticaret ve işletmeler Vekâletlerince tesbit
olunacak kıymetli madenler hariç)

30

12,5

D) Akar yakıtlar :
Petrol ve şist yağları (ham yağlar hariç), esas unsur olarak % 70 ve daha fazla
petrol veya şist yağını ihtiva eden :
i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat dereceden aşağı olan hafif yağlar
1 Kg. K. S. den 27.-Kr.
ii) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat derece ve daha yukarı olup 5/3
santigrat dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat derece ve daha yukarı olup 250
santigrat dereceye kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattür eden orta yağlar
1 Kg. K. S. den 10- Kr.
iii) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 santigrat derece ve daha yukarı olan
ağır yağlar :
a) Taktir mahsulü yakıtlar :
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası takattür edenler
1 Kg. K. S. den 8,50.- Kr.
b) Tortu yakıtlar :
Kraking vukubulmadan takattür eden kısmı % 80 den az olanlar
1 Kg. K. S. den 8.- Kr.
e) Makine yağları, petrol bitümeni (petrol asfaltı), tortular ve katranlar
20
d) 270 hararet derecesinden evvel takattür eden hafif yağlar nispeti % 50 den
yukarı olan ham, tasfiye edilmemiş, temizlenmemiş mayi madenî mahrukat ve ma
denî yağlar (petrol ve şist yağları, linyit ve diğer madenî yağlar)
1 Kg. K. S. den 5.- Kr.
3.

Kauçuk:

Her türlü ve her şekilde tabiî veya sentetik kauçuk ( kütaperka, hamur, mayi, ba
lata gibi ve benzerleri dâhil)

30
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4.

Plâstik maddeler:

Selüloz, albüm inoit veya tabiî reçinelerin müştakları olarak veya sentez yolu ile
veya sair suretler ile elde edilen levha, yaprak, pelikül, şerit ve sair şekillerde suni
plâstik ilk istihsal maddeleri
5

Kürkler:

Vizon, marmut, mırmır, zibolin, kakum, misk faresi, skons, opozom, kastor, Kana
da kunduzu, mutondore, Hint kuzusu, astragan, lutr gibi kürk imaline mahsus kıy
metli hayvan postları (ham veya aprelenmiş halde) ve taklit kürkler
6.

20

Tekstil maddeleri :

A) Dokumaya elverişli hayvani maddelerden imal edilen iplikler (satmalınıp
bitim ameliyesine tâbi tutulan iplikler dâhil) :
a) Strayhgran iplikleri
b) Diğerleri
B) Nebati lift maddelerden imal edilen iplikler ve ipler (satmalınıp bitim ame
liyesine tâbi tutulan iplikler dâhil, üstüpü hariç) :
a)
b)
C)

15
20

Camlar :

Cam ilk maddeleri ile hurda camlardan imal olunan ilk istihsal mahsulü her tür
lü cam ve cam eşya
10.

75

Kâğıt ve mukavva :

a) % 70 ve daha fazla odun hamuru ihtiva eden, metre karesi ağırlığı 50 - 55
gram arasında olan (50 - 55 dâhil) kâğıtlar.
b) Diğer her türlü kâğıt ve mukavvalar
9.

75

Kıymetli taşlar:

Kıymetli taşlar (pırlanta, felemenk, yakut, zümrüt gibi), yarı kıymetli taşlar
(akik, kehlibar, karakehlibar gibi), sentetik ve aglomere taşlar ve bu taşların tozları,
tabiî, suni inciler (ham, yontulmuş, işlenmiş hallerde)
8.

75

Kemik, boynuz ve saire:

Kuş ve süs tüyleri (ham, temizlenmiş ve aprelenmiş), gergedan, fil, deniz aygı
rı, balina ile mercan nevinden hayvanların kemik, boynuz, tırnak, diş ve kabukları
(ham, temizlenmiş, muamele görmüş, kesilmiş, yarılmış, düzeltilmiş şekilleri, tozları,
kırpıntıları ve döküntüleri dâhil)
7.

30

ip, kınnap, halat, urgan gibi kendirden mamul olanlar
Diğerleri
Sentez yolu ile elde edilen suni elyaftan ve döküntülerden mamul iplikler

D) Başkaları hesabına yapılan büküm, katlama, kasarlama, boyama gibi bitim
işleri (bu ameliyeler yukarda yazılı iplik nevilerinden hangisi için yapılmış ise o ip
liğe aidolarak yukarıki bentlerde gösterilen nispetlerle vergilenir, mahlut iplikler
hakkında E bendindeki hüküm uygulanır.)

20
36

15
30
36
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E) A, B ve (J bentlerinde yazılı lif nevilerinin iki veya daha fazlası ile mahlut
olarak imal edilen iplikler, mahlutun bünyesine kıymet itibariyle en fazla giren lif
nevinden yapılmış sayılarak o cins ipliklerin nispeti ile vergilenir. Kıymet itiba
riyle galip liften yapılan iplik vergiye tâbi bulunmadığı takdirde mahlutun bünye
sine kıymet itibariyle ikinci derecede girmiş olan life ait ipliklerin nispeti uygula
nır.
11. Elektrik ve havagazı :
a) înıal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma telli ve telsiz telgraf
ve telefon müraselesi işlerinde istihlâk olunan elektrik (ev, apartman, otel, resmî
daire ve hususi iş ve teşebbüs, idarehane binalarmdaki asansör ve soğutma cihazla
rında istihlâk olunanlar hariç, bu maksatla elektrik istihlâk eden müesseselerin iş
yerlerinde ve bu yerlerin sınırları içindeki ambarlarında, bürolarında istihlâk olu
nan elektrik dâhil) (bu hükmün tatbikinde tamir ve montaj da dâhil olmak üzere
bir maddenin şeklinin, vasfının terkibinin ve hassasının değiştirilmesi suretiyle iş
lenmesi imal ve istihsali ifade eder) (daha hangi işlerde sarf olunan elektriğin bu
had üzerinden vergilendirileceği iktisat ve Ticaret Vekâleti' ile Maliye Vekâleti ta
rafından müştereken tesbit ve ilan olunur.)
Kilovat saatten 1 Kr.
b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için İstihlâk olunan elektrik
Kilovat saatinden 3 Kr.
e) Dağıtılan veya sarf olunan havagazı
Beher metre kübünden 1,5 Kr.
d) Elektrik ve havagazı sayacı konulmamış olan yerlerde bu aletler konulun
caya kadar veya gayet ufak mikyasta götürü satışlarda kıymet esasına göre
sarfiyat bedelinden
15
12. Tababet ve ıtriyatçılıkta kullanılan hayvanı ham müstahsallar ,ınaden ve kim
ya sanayii ve buna bağlı sanayide kullanılan müstahsallar:
Gümrük tarife cetvelinin 05.14 pozisyonu ve 27, 28, 29 ve 33 ncü fasıllarında yer
alan tababette, eczacılıkta, veterinerlikte, sanayide ilk ve yardımcı madde olarak kul
lanılan anorganik ve organik tıbbi ve kimyevi müstahzarlarla her çeşit bileşikleri,
milheri, müştakları (alkoloitler dâhil), organik ve anorganik asitler, bazlar, nadir ma
den ve izotopları, uçan yağlar (tabiî, suni, basit, mürekkep, mahlut, sulp veya ma
yi halinde olsun olmasın), katran ve petrollerin taktir ve tasfiyesinden elde edilen
benzol, vazelin, parafin, amonyak, naftalin ve diğer müştakları ile tarifenin 38 nei
faslındaki grafit, her türlü isler ve karalar, terebantin esansı, kolofanlar, reçineler,
lâboratuvarlarda kullanılan hususi kültürler (afyon müştakları, mürekkepleri, koka
in ve emlâhı, alkol ve devlet inhisarında bulunan tuz hariç)

18

II - Mamul maddeler tablosu
Nispet %
1. Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzemesi :
6551 sayıh Kanunun birinci maddesinde yazılı barut ve patlayıcı maddelerle si
lâh ve teferruatı ve av malzmesi (kâğıt ve mukavvadan olan aksam ve teferruat ha
riç)

25
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a.

Kibrit;

Her nevi kibritler (iki başlı kibrit iki çöp kibrit sayılır.)

Bin çöpten 60 kuruş

3. Tagıtlar :
â) Bisikletler (oyuncak olanlar hariç) ve b, c vü d bentlerinde yazılı olanlar dı
şında kalan her türlü motorlu kara taşıtları

20

b) Motosiklet ve yan arabası, sandalların arka tarafına takılan benzinle mütehar
rik motorlar

20

c)

Kamyonet (yük taşımaya mahsus olanlar hariçj

25

d)

Binek otomobilleri

25

e) Motorlu kara taşıtlarının motorlu şasileri

15

i'! Motorin kara taşıtlarının motorsuz şasileri

10

i.

Saatler :

a) Zarfları tamamen altından veya platinden olanlarla kıymetli taşlarla süslü
olanlar

40

b> Zarflan gümüşten veya altın veya platin kaplamalı oJaıılaı-

30

e)

20

Diğer saatler

5. Ses cihazları ve levazımı .
a)

Pikap, pikaph radyolar, ses kaydeden cihazlar

30

b)

Münhasıran pilli radyolar

18

e)

Sair her türlü radyo alıcı cihazları

20

Her nevi gramofon, gramofon plâğı ve iğnelen, ses şeritleri

25

1

d,

6. Fotoğraf ve sinema makine ve malzemesi
Fotoğraf ve sinema makineleri, projeksiyonlar, her türlü fotoğraf ve sinema filim
ler!

lâ

7

Seramik mamulleri ,

a)

Seramik (çini, porselen, fayans ve gre) mamulâtt (suni dişler hariç)

20

b)

Çini, porselen, fayans ve greden mamul vazo, biblo ve heykeller

40

8, Ziynet ve süs eşyası :
I nei tablonun, 5, 6 ve 7 nei pozisyonlarında yazılı maddelerden mamul veya bun
larla mürettep eşya (meskukât hariç)

50
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m - Kahve, kakao, glikoz ve bâzı içkiler tablosu
Nispet %
1. Kahve :
ithal olunan çiğ, kavrulmuş, öğütülmüş, kafeini alınmış veya alınmamış kahveler
(döküntü ve kabuklar dâhil)
Kilosundan 500 Kr.
2.

Kakao ve kakao yağı :

Çiğ ve kavrulmuş kakao (tane, kırık, kabuk ve bunların zar ye döküntüleri) katı
veya mayi halde kakao yağı
3. İnhisar dışındaki içkiler :
a) Her çeşit bira

30

Litrede

40

Kr.

b)

Tabiî köpürür şarap

»

1 500

»

c)

Sair şaraplar

»

20

»

d)

Vi3ki

»

3 000

»

4.

Glikoz

1 Kg. K. S. den 30 Kr.

IV • İthal maddeleri tablosu
.
1. Çimentodan veya ateşe mukavim maddelerden mamul her türlü eşya (başka
maddelerle mürettep veya gayrimürettep)
2.

Nispet %

10

Madenî eşya .

a) Sanayi, maden ve ulaştırma işlerine ve ziraate mahsus makine, alet ve mal
zeme (nevileri Maliye, iktisat ve Ticaret, Ziraat, Ulaştırma, Gümrük ve inhisarlar
vekâletleri ile Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince
müştereken tâyin ve ilân olunur.)

10

b) Demirden mamul olup (a) fıkrası ile birinci tabloda yazılı olanlar dışında kaLaa eşya (ikinci tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisy o ularında yazılı vasıta, makine, cihaz
ve aletlere mahsus olup bunların kurulup isletilmesine yarıyan esas ve yedek parçalar
dfihil) (başka maddelerle mürettebolsun olmasın)

İS

e)

Çocuk bisikletleri

d) Sair madenî eşya (kıymetli madenlerden olanlar hariç)
mürettep veya gayrimürettep)
3.

15
(başka maddelerle

Kauçuktan mamul eşya (başka maddelerle mürettep veya gayrimürettep)

4. Plâstik maddelerden mamul eşya (başka maddelerle mürettep veya gayrimü
rettep)
•

25
25

25
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5. Kâğıt ve mukavvadan mamul eşya "(başka maddelerle mürettep veya gayrimüvettep olsun, olmasın) (kitap, gazete, mecmua ve risalelerle nevileri Maliye ve Maa
rif Vekâletler ince birlikte tesbit ve ilân olunacak talim ve terbiyeye mütaallik eşya
hariç)
6. Çamla mürettep egya :

15
18

7. Tekstil maddeleri mamulâtı :
a)

I nci tablonun «10/B - a» pozisyonunda yazılı maddelerden mamul olanlar

12,5

b)

I nei tablonun 10 ncu pozisyonunda yazılı diğer ipliklerden mamul olanlar

18

8. Kürk mamulâtı :
I nci tablonun 5 nei pozisyonunda yazılı kürklerden mamvü eşya (başka madde
lerle mürettep veya gayrimürettep)

60

9. Hayvani maddelerden mamul HÜÎ eşyası :
I nci tablonun 6 nci pozisyonunda yazılı kemik, boynuz, kabuk, tırnak, diş ve tüy
lerden mamul eşya (başka maddelerle müretteb olsun, olmasın)

60

10. Taş, inci ve kıymetli madenlerden süs eşyası :
I nci tablonun 7 nei pozisyonunda yazılı taşlar ve incilerle kıymetli madenlerden
mamul veya bunlarla mürettep eşya (başka maddelerle müretteb olsun olmasın)

60

11. Kahveden mamul maddeler

25

12. Kakaodan mamul maddeler

25

13. Kimyevi maddeler :
Ruhsatnameli ve ruhsatnamesiz her nevi tıbbi, ispençiyari ve veterinerlikte kul
lanılan ilâçlar, diş macun, su ve tozları ve gümrük giriş tarife cetvelinin 13 ncü, 30
ncu ve 38 nci fasıllarında kayıtlı diğer bilcümle müstansallarla her nevi hulâsalar,
ziraatte haşarat ve parazitlerin itlafında ve sanayide kullanılan diğer her nevi smai,
kimyevi mamul ve müstahsallar, asit tannik müştakları, tabiî suni ve organik boya
lar, vernikler ve mürekkepler, lâklar, ayakkabı boya ve cilaları, albüminoit madde
lerden elde edilen yapıştırıcı maddeler, her nevi sabun, kremler, şampuanlar ve di
ğer ıtriyatçılık ve tuvalet müstahzarları, suni mumlarla Gümrük Giriş Tarife Cet ve- •
linin 25 nci faslında yer alan madenî menşeli veya suni müstahsallar (kükürt, çi
mento ve tuz hariç)
İhtar :
1. I nci tabloda yazılı ilk istihsal maddelerinden birkaçı ile mahlut ve müret
tep eşyanın (IV ncü tabloda ismen yazılı olanlarla vekâletler tarafından tâyin ve
ilân edilecekler harig) IV neü tablodaki pozisyonu eşyanın bünyesinde kıymet iti-

15
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bariyle en yüksek olan maddeye göre tâyin edilerek eşya o pozisyonun nispeti üze
rinden vergilenir.
2. IV ucu tabloda yazıh olup
yazılı olanlar kıymet itibariyle %
en yüksek olanından imal edilmiş
nur, ve o pozisyonun yan nispeti

bünyesine giren maddeler arasında I nci tabloda
50 den az olan eşya, bunlardan kıymet itibariyle
sayılarak IV ncü tablodaki pozisyonu tâyin olu
ile vergilenir.

3. Bu ihtarın 1 ve 2 işaretli bentlerindeki kıymet eşyanın gümrük kıymetini ifa
de eder.
4. Kesilmiş, bölünmüş, hazırlanmış veyahut dâhilde istimal veya imal edilmek
üzere esas mahiyeti değiştirilmcksizin bâzı fer'î ameliyelere tâbi tutulmuş olan ilk
istilısal maddeleri I nei tabloda yazılı nispetler üzerinden vergilenir
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: 14 . VII . 1956 ve 1/471
Bu kanunun üâmnm Başvekâlete bildirildiğine.
dair Riyaseti Cumhurdan gelen teskerenin tarih
ve numarası
: 16 . VII . 1956 ve 4/328
Bu kanunun müzakerelerim gösteren z-ahtlann Cilt Sayfa
cilt ve sayfa numaraları
; 11 434,485:486
13 130,228:236^54:278^79,282,295^96:299
[İnikat: 88.89 — 264 sıra saydı matbua 88 uri İnikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]

