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BİRİNCİ BÖLÜM
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili Değişiklikler

MADDE 1. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi ka
nunları ile belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükellef
lerin işyeri ve ikametgâh adresleri ile il ve ilçelerin idarî sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi dai
releri ve bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve vergi
dairelerinin yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin bağlı ola
cakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir.
MADDE 2. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki Geçici Madde
eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 17. — 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süre ile; bu Kanu
na, 3418 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen ek 13 üncü maddenin 2 numaralı fıkrasın
da yer alan %05 oranı Vol olarak; 4 numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan ^030 oranı, vergi
incelemesine yetkili Maliye ve Gümrük Bakanlığı merkez denetim elemanları ve münhasıran
Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personel için %45, Bakanlığın
diğer yurtiçi personeli için %35 olarak uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler

v

MADDE 3. — 31.124960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrayı takiben aşağıdaki
fıkra ile maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Bu suretle tespit olunacak safi kazanç;
— 5 inci dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının %15'inden,
— 4 üncü dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının %25'inden,
— 3 üncü dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının %30'undan,
— 2 nci dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının %45'inden,
Az olamaz.
Birinci dereceye giren mükellefler için bu miktar, asgarî ücretin yıllık brüt tutarının %70'idir.
Yukarıdaki fıkralarda yer alan safi kazanç tutarlarının tespitinde, takvim yılı başında ge
çerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin
yıllık brüt tutarı esas alınır.
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Bu maddeye göre tespit edilen safi kazanç tutarları;
— Kalkınmada birinci derece^ öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için %50,
kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için %40, önce
likli normal yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için %25 oranında,
'
— Münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan köylerde (belediyelerin mücavir alan sınır
ları hariç) işyeri bulunan ve faaliyet gösteren mükellefler için ayrıca 2/3 oranında,
İndirilerek uygulanır.
İkinci ve üçüncü fıkralarda yatılı esaslara göre tespit edilen safi kazanç tutarlarının, asga
rî ücrete bağlı olarak artması halinde; yeni takdirler yapılıncaya kadar, takdir komisyonlarınca
tespit edilen her bir dereceye ait götürü ticaret ve serbest mesfek kazançlarına, asgarî ücretteki
artış oranlarında ilave yapılır.
Götürü safi kazanç tutarlarının hesaplanmasında, 10 000 liraya kadar olan tutarlar dik
kate alınmaz.
MADDE 4. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2574 sayılı Kanun
la değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının 1-9 numaralı bentlerinde yer alan, yıllık alış,
satış ve hâsılat hadleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu fıkraya 9 numaralı bentten sonra gel
mek üzere aşağıdaki 10 numaralı bent ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
— 1 ve 6 numaralı bentlerde yer alan tutarlar

15 000 000 lira,

— 2 numaralı bentte yer alan tutar

20 000 000 lira,

— 3 ve 8 numaralı bentlerde yer alan tutarlar

5 000 000 lira,

— 4 ve 7 numaralı bentlerde yer alan tutarlar

15 000 000 lira

— 5 numaralı bentte yer alan tutar

20 000 000 lira,

— 9 numaralı bentte yer alan tutar

10 000 000 lira,

10. 1-9 numaralı bentler kapsamına girmeyen işleri yapanlardan; hizmet işletmelerinde 8
numaralı bentte, diğerlerinde ise 1 ve 2 numaralı bentlerde yer alan hadleri aşmamak.
Sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgarî ücret tutarının
takvim yılı içinde artırılması halinde, yıllık alış, satış ve hâsılat hadleri, bu ücretteki artış ora
nında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu surette tespit edilen yıllık alış, satış ve hâsılat hadlerini
takvim yılı sonu itibariyle aşmayan ve götürü usule tabi olmanın diğer şartlarını taşıyan mü
kelleflerin, bu usulde vergilendirilmelerine devam olunur.
Bu maddeye göre alış, satış ve hâsılat hadlerinin tespitinde, 100 000 liraya kadar olan tu
tarlar nazara alınmaz.
MADDE 5. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanun
la değişik 103 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.

— 117 —
3689

15.12.1990

Gelir Vergisine tabi gelirler;
12 000 000 liraya kadar
24 000 000 liranın 12 000 000 lirası için, 3 000 000 lira, fazlası
48 000 000 liranın 24 000 000 lirası için, 6 600 000 lira, fazlası
96 000 000 liranın 48 000 000 lirası için, 15 000 000 lira, fazlası
192 000 000 liranın 96 000 000 lirası için, 34 200 000 lira, fazlası
192 000 000 liradan fazlasının 192 000 000 lirası için, 77 400 000 lira, fazlası
Nispetinde vergilendirilir.

% 25
% 30
% 35
% 40
Vo 45
% 50
^

MADDE 6. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3239 sayılı Kanunla
eklenen mükerrer 123 üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yetki
Mükerrer Madde 123. — 1. Bu Kanunun; 13, 17, 21, 24 (3 numaralı bendi), ek 2 (4 numa
ralı bendi), 47, 53, 68 (10 numaralı bendi), mükerrer 80 (2,3 ve 4 numaralı bentleri), 111 ve
112 nci maddelerinde yer alan maktu had ve miktarların her birini ayrı ayrı veya topluca 5 katı
na kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir,
2. Bakanlar Kurulu, 1 inci fıkrada yazılı yetkilerini kullanmadığı takdirde, her bir takvim
yılında uygulanacak bu maktu had ve miktarlar, önceki yılda uygulanan maktu had ve miktar
lara bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında
artış yapılmak suretiyle tespit edilir.
3. Bu Kanunun, 103 üncü ve geçici 37 nci maddelerinde yer alan getir dilimleri tutarlarını,
86 ve 87 nci maddelerinde belirtilen hadlerle birlikte 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kuru
lu yetkilidir.
4. Bu maddeye göre, maktu had ve miktarların tespitinde 10 000 liraya kadar olan tutarlar
nazara alınmaz.
MADDE 7. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 34,
35, 36 ve 37 nci maddeler eklenmiştir.
GEÇlCİ MADDE 34. — a) Geljr Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilen 46 nci mad
desi hükmü uyarınca yeniden tespit edilen miktarlara göre yeni takdirler yapılıncaya kadar,
takdir komisyonlarınca takdir edilen ve uygulanmakta olan her bir dereceye ait götürü ticaret
ve serbest meslek kazançlarına, her bir derecede yapılan artışlar oranında ilave yapılır.
b) Kazançları 1990 yılında götürü usulde vergilendirilen mükelleflerden 31.12.1990 tarihi
itibariyle Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin bu Kanunla düzenlenen alış, satış ve
hâsılat hadlerini aşmayanların, götürü usule tabi olmanın diğer şartlarını da taşımaları kay
dıyla, 1991 yılında da götürü usulde vergilendirilmelerine devam olunur.
GEÇÎCÎ MADDE 35. — 1) 1.1.1990-31.12.1999 tarihleri arasında, gerçek usulde gelir ver
gisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı, bu maddede belirtilen hayat stan
dardı esasına tabidir.
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2-a) Hayat standardı temel gösterge tutarı; faaliyetin yapıldığı takvim yılı sonunda geçerli
olan ve 16 yaşından büyük sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık
brüt tutarının, birinci sınıf tacirler için 3,1 katı, ikinci sınıf tacirler için 1,8 katı, serbest meslek
erbabı için de 2,8 katıdır.
b) Ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının zarar beyanı da dahil olmak üzere,
bu faaliyetleri ile ilgili olarak beyan edecekleri kazançları, temel gösterge tutarlarına hayat stan
dardı göstergelerine göre belirlenen ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak tutardan düşük ol
duğu takdirde, bu maddeye göre belirlenen tutar, vergi tarhına esas gelirin hesaplanmasında
ilgili kazanç tutarı olarak dikkate alınır.
c) Bir mükellefin aynı yılda ticarî ve meslekî faaliyette bulunması halinde, temel gösterge
tutarı her bir kazanç için ayrı ayrı uygulanır.
Aynı veya ayrı neviden birden fazla işyerinde ticarî faaliyette bulunan mükellefin temel
gösterge tutarına, birden sonraki her bir işyeri için temel gösterge tutarının % 50'si oranında
ilave yapılır.
Ticarî faaliyette bulunan adi ortaklıklar ile kollektif şirketlerde ortakların, komandit şir
ketlerde komandite ortakların bu ortaklık veya şirkete ilişkin temel gösterse tutarı; ortakların
birisi için temel gösterge tutarı, diğer ortakların her biri için temel gösterge tutarının °/o 50'si
dikkate alınmak suretiyle tespit edilen toplam tutarın, ortaklık ve şirket mukavelelerinde yazılı
hisse oranlarında, hisse oranları belli edilmemiş ise her bir ortağa eşit olarak ortak sayısına
bölünmek suretiyle uygulanır.
t

Bu maddenin uygulanmasında, adi ortaklıklara, kollektif, adi ve eshamlı komandit şir
ketlere ait işyerlerinin her biri, ortaklar bakımından ayrı ayrı işyeri hükmündedir.
Bu maddenin uygulanmasında, komanditer ortaklar dikkate alınmaz.
d) Bu fıkranın (a) ve (c) bentlerinde yer alan temel gösterge tutarları; 3030 sayılı Kanun
uyarınca büyükşehir belediyesi olan illerin, büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyette bulu
nan mükellefler için % 25 oranında artırılarak, kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyette bulu
nan mükelleflerde ise, birinci derecede öncelikli yörelerde % 50 oranında, ikinci derecede ön
celikli yörelerde % 40 oranında inidirilerek dikkate alınır.
e) Bu fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde yer alan temel gösterge tutarları; faaliyetin ifa
edildiği yöreler itibariyle altın imalatı ve/veya altın ticareti ile uğraşanlar için % 50 oranında
artırılarak uygulanır.
f) Götürü usulden gerçek usule geçen mükellefler de dahil olmak üzere, yeni işe başlayan
mükelleflerde temel gösterge tutarı, işe başlanılan yılda mükellefin faaliyette bulunduğu yöre
de uygulanan temel gösterge tutarının yarısı olarak dikkate alınır. Bu tutar, mükellefin faali
yette bulunduğu yörede uygulanan 1 inci dereceye ait götürü safi kazanç tutarından daha dü
şük olamaz.
g) Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 116 ncı maddesinde yer alan hayat standardı göster
ge tablosunun;
— 1 numaralı bendindeki tutarlar sırasıyla 2 000 000, 3 000 000 ve 5 000 000 lira,
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— 2 (b) numaralı bendindeki tutar 2 000 000 lira,
— 3 numaralı bendindeki tutarlar sırasıyla 20 000 000 ve 4 000 000 lira,
— 4 numaralı bendindeki tutarlar sırasıyla 4 000 000 ve 20 000 000 lira,
— 5 numaralı bendindeki tutar 4 000 000 lira,
— 6 numaralı bendindeki tutar 5 000 000 lira,
Olarak uygulanır.
Hayat standardı gösterge tutarları, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde % 50,
kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde %40 oranında indirilerek dikkate alınır.
Hayat standardı gösterge tutarları aile reisi beyanları da dahil olmak üzere bir defa dikka
te alınır.
3. Mükellefler, kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait gelir vergisine tabi gelirleri (hamili
ne yazılı mevduatlardan ve menkul kıymetlerden elde edilen gelirler hariç) bulunduğunu bel
gelendirdikleri takdirde, temel gösterge tutarlarına isabet eden kısmı hariç olmak üzere, bu esasa
göre yapılan tarhiyat, Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilir. Şu
kadar ki mükellefler, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulanlar dahil olmak
üzere, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından kendilerine ait emekli, maluliyet, dul
ve yetim aylığı aldıklarını belgelendirdikleri takdirde, hayat standardı esasına göre yapılan tarhiyatın temel gösterge tutarının emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı tutarına isabet eden kıs
mı düzeltilir.
4. Çiftçiler, noter vekilleri, geçici yetkili noter yardımcıları ile ruhsatlı dava vekilleri hak
kında hayat standardı esası uygulanmaz.
5. Asgarî ücret tutarının değiştirilmediği yıllarda esas alınacak temel göstergeler tutarı,
önceki yılda uygulanan temel göstergeler tutarına, faaliyetin yapıldığı yıla ilişkin olarak Vergi
Usul kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında ilave yapılmak suretiyle tespit edilir.
Şu kadar ki, asgarî ücret tutarının değiştirildiği yıllarda, asgarî ücrete göre hesaplanan
temel göstergeler tutarının, yukarıda yazılı esasa göre yeniden değerleme oranı dikkate alına
rak belirlenen temel gösterge tutarından daha düşük olması halinde, yukarıda yazılı esasa göre
tespit edilen temel gösterge tutarları dikkate alınır.
Bu maddenin 2 numaralı fıkrasının (g) bendinde yazılı, her bir yılda uygulanacak hayat
standardı ilave göstergeler tutarları, temel göstergeler tutarında yapılan artışlar oranında artırılır.
Hayat standardı temel ve ilave göstergelerinin tespitinde 100 000 liraya kadar olan tutarlar
nazara alınmaz.
6. Bu maddenin yürürlükte olduğu tarihlerde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 116 ncı
maddesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.
7. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye ve Gümrük
Bakanlığı yetkilidir.
,
GEÇtCt MADDE 36. — a) Gelir Vergisi Kanununun;
1) 13 üncü maddesinde yazılı 10 000 000 liralık tutar, 25 000 000 liraya,

