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MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24.12.1980 tarihli 2361 sayıh Kanunla değiştirilen 31
inci maddesinin 31.12.1982 tarihli ve 2772 sayıh Kanunla değiştirilen 2 numaralı bendine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
Bakanlar Kurulu, özel îndiriraı tutarlarını on katma kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, kalkınma planı
ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörler İle kalkınmada öncelikli bölgelerde fifileta çalışan
ların ücretleri için farklı özel indirim tutarları tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.
MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergfei Kanununa 19.2.1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunla eklenen ve
24.12.1980 tarihli 2361 sayıh Kanunla değiştirilen Ek 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir.
Bakanlar Kurulu, kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlar için indirim nispetlini % 100'e kadar
artırmaya veya yukarıdaki nispetten aşağı olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir.
MADDE 3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31.12.1981 tarihli 2574 sayılı Kanunla değiştirilen 105
ılnci maddesinin 31.12.1982 tarihli ve 2772 sayıh Kanunla değiştirilen 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetlerinin herbirini ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye
veya yukarıdaki nispetleri aşmayacak surette yeniden tespit etmeye yetkilidir.
MADDE 4. — 5422 sayıh Kurumlar Vergisi Kanununun 18.2.1963 tarihli ve 199 sayılı Kanun, 24.12.1980
tarihli ve 2362 sayılı Kanunla değiştirilen 8 inci maddesinin 9 numaralı bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Bakanlar Kurulu, kalkınma planı ve yulik programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerle, kalkın
mada öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlar için indirim nispetini % 100'e kadar artırmaya veya yukarıdaki
nispetten aşağı olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir.
MADDE 5. — 5422 saydı Kurumlar Vergisi Kanununun 18.2.1963 tarihli ve 199 sayılı Kanun, 24.12.1980
tarihli ve 2362 sayıh Kanunla değiştirilen 24 üncü maddesinin (A) fıkrasının 31.12.1981 tarihli ve 2573 sayıh
Kanunla eklenen ve 31.12.1982 tarihli ve 2773 sayıh Kanunla değiştirilen Ek Fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve bu fıkradan sonra gelen 31.12.1981 tarihli ve 2573 sayıh Kanunla değiştirilen fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
Bakanlar Kurulu, dar mükellefiyete tabi kurumların yukarıdaki bentlerde belirtilen kazanç ve iratlarından
yapılacak vergi tevkifat (nispetlerinin herbirini ayrı ayrı veya kazanç ve iradın sağlandığı faaliyet konulan iti
bariyle sıfıra kadar indirmeye veya yukarıdaki nispetleri aşmayacak surette yeniden tespit etmeye yetkilidir.
MADDE 6. — 5422 saydı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki Geçici 10 uncu madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 10. — Tanı mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin 1984 yılında satışından doğan kazançların tamamının, 1985 yılında satışından doğanı kazançların ise %
80'inin kurum sermayesine ilave edilmesi şartıyla, sermayeye eklenen bu kazançlar kurumlar vergisinden müstes
nadır.
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Bu kazançların sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz ve sermayeye ilave edilen kazançlar Gelir Vergisi
Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifata tabii tu tutmaz.
Şu kadar ki, menkul kıymet veya gayrimenkul ticareti ile uğraşan kurumların, bu amaçla ellerinde bulun
durdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.
Sermayeye eklenen kazançların 199©\yılı sonuna kadar herhangi bir surette işletmeden çekühıesi veya iş
letmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yum kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur.
MADDE 7. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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I - Gerekçeli 1 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür.
HI - Esas No. : 1/123.

