Sıra NQ 17
Millî iktisadiyatı koruma vergisi hakkında l/l74 numaralı
kanun lâyihası ve Maliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri
mazbataları
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Millî iktisadiyatı koruma vergisi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri
Heyetinin 15/1 1/931 tarihli ıçtimaında tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasıııı rica ederim efenbim.
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
Dünya, büyük bir iktisadî buhran geçirmektedir. Bu buhran umumî, şamil bir manzara
arzetnıekte olduğu gibi her memleketin dahilî hayatında da derece derece mahsustur. İçinde
yaşadığımız günler, umumî hayata taallûk eden işlerin daima iktisadî hayatın icabatile hemahenk olmasını emretmektedir.
Bütçe tevazününde olduğu gibi, iktisadî muvazeneyi de büyük bir dikkat ve ihtimamla
temine çalışan Hükümet, dünya iktisadiyatının geçirmekte olduğu bu sarsıntı karşısında gerek
millî paramızı, gerek millî iktisadiyatımızı korumak için icap eden bütün tedbirleri almak
mecburiyetindedir. Bu tedbirler 1932 malî senesine ait bütçenin tesbiti sırasında ehemmiyetle
nazarı itibara alınacak isede vaziyet içinde bulunduğumuz malî sene içinde başkaca ve âcil
bazı tedbirlere müracaatı zarurî kılmaktadır. Bu tedbirler cümlesinden olmak üzere, millî
iktisadiyatı koruma vergisi unvanı altında muvakkat mahiyette bir vergi ihdası derpiş edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti hudndu dahilinde çalışan kâffei hizmet erbabı bu vergi ile mükellef tutul
muştur. Devlet teşkilâtına dahil en yüksek makamlardan en küçüğüne kadar bilâ istisna her şahıs
bu vergiyi vereceği gibi, Devlet teşkilâtı haricinde kalan hakikî veya hükmî şahıslar nezdinde
veya onlara merbut olarak çalışan hizmet erbabı da avnı suretle ve aynı nisbetler üzerinden
vergi vereceklerdir. Devlet uzviyetinin ve millî iktisadiyatın müdafaası için, memlekette
yaşayan ve muayyen bir bedel mukabilinde bir yere merbut olarak çalışan her şahıs için
gıda maddelerindeki ucuzluk nazarı dikkate alınarak bu mükellefiyet tesis olunmuştur. Vırginin muvakkat mahiyette olacağı mülâhazasile kazanç vergisi ile tevhidi cihetine gidilmemiştir.
Projede asgarî maişet seviyesi olarak, ayda 30 lira ve ondan daha aşağı, istihkakı olan
şahısların maaş, ücret ve yevmiyeleri vergi mevzuu haricinde bırakılmış ve bu suretle
kazançları ancak maişetlerini temine kifayet edecek derecede olanlar mükellef tutulmamıştır.
Keza hiç bir yere merbut olmıyarak seyyar halinde çalışan serbest mesaî erbabı ile ziraatte
müstahdem işçiler ve rençberler bu vergiden muaf tutulmuştur.
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mevzilerinde umumî kazanç vergisi kanunundaki hükümlerin tatbiki muvafık olacağı düşü
nülmüş, lâyiha bu esasa göre ihzar olunmuştur.
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Yüksek Reisliğe
Başvekâletin 21 - XI - 1931 tarih ve 6/4095 numaralı tezkeresile Büyük Meclise takdim ve en
cümenimize havale buyrulan millî iktisadiyatı koruma vergisi kanunu lâyihası encümenimizde Ma
liye vekili Abdülhalik Beyin huzurile tetkik ve mütalea olundu:
İktisadî buhranın memleketimize isabet eden tesirlerini ve bunlar
muvacehesinde de alınması
lâzım gelen acil tedbirleri mütaleada encümenimiz Hükümetin fikrini tutarak 1932 senesi bütçesinin
tesbiti esnasında nazarı itibare alınacak tedbirlere tekaddüm eden bu verginin vazü ihdasını ve ver
gideki esas hatları kabul etmiştir.
Ancak hakikî veya hükmî şahıslara merbut ve müstahdem olanların millî bir koruma vergisi
ne tabi tutulmasına mukabil hakikî veya hükmî şahısların da bu vergiye tabiiyeti mülâhaza olunabilirse de bu cihetin Meclise tevdi edilen kazanç kanuni!e birlikte mütalea edilmesi ve alelhusus
iktisadî buhranın bu kabîl müesseselerle teşebbüs erbabına yüklettiği ağır vaziyetin daha geniş bir
tetkika tabi tutulması esası nazarı itibare alınmıştır.
Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilerek maddelere geçilmiştir.
Madde 1 — Birinci madde ibareye vuzuh vermek için (her hangi bir nam ile olursa olsun bir
bedel veya ayin mukabilinde çalışan bilûmum şahısların istihkakı ) tabiri ( aidat, ihtisas zammı)
kelimelerinden sonra getirilmekle bu kabîl çalışanların mutlaka hakikî veya hükmî şahıslara merbut
olarak çalışmış olmaları tasrih edilmiştir.
Bazı hususî bütçelerde (ihtisas zammı) namile ayrıca da bir ücret verildiği nazarı itibare alına
rak maddeye ilâve olunmuştur.
Harcırahlar masarifi hakikiyeden ibaret olduğu gibi harcırah yevmiyelerde Devlet memurlarına
verilen mesken bedelleri de esasen ihtiyaca ancak tekabül edecek derecede ve bir masraf mukabili
olduğundan vergiye tabi olmaması esası kabul edilmiş ve maddeye o şekilde bir fıkra ilâve olun
muştur.
Madde 2 — Bu madde istisnalara aittir. (A) fıkrasında eski tekaüt kanununa nazaran tahsis
edilen maaşların vergiden istisnası mevzubahs olup encümen bunu da 8 haziran 1930 tarih ve 1683
numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunundan evvelki kanun ve hükümlere göre tahsis edilen as
kerî ve mülkî tekaüt, yetim ve dul maaşları tarzında ifade etmiştir.
Buraya ayrı bir fıkra olarak hidematı vataniye maaşlarının da vergiden istisnası ilâve edil
miştir.
Madde 3 — Bu madde nisbetlere aittir.
Encümenimiz nisbetlerin ilk iki haddini Hükümetin teklifi veçhile kabul etmiştir.
Ancak maişet hayatındaki iktisat ve itidal ile esbabı mucibede dahi izah edildiği veçhile vergi
nin millî iktisadiyata yapacağı tesir mülâhaza olunarak üçüncü hat olan yüzde (14) yüzde (15)
olarak artırılmış ve dördüncü hat için de yüzde yirmi kabul edilmiştir.
Maddedeki asgarî maişet vergisi olarak tayin edilen ve vergiden muaf tutulan otuz
lira muafiyet haddi aynen kabul edilmiştir,
MADDE 4 — Maddenin ilk fıkrasındaki ( İstihkak erbabına ) tabiri fazla görülerek tay
yedilmiş! ir.
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edilmiş olup halbuki bazı hususî bütçeler maaşlarını teahhürle verdiklerinden maddenin her
ihtimale nazaran tatbik edilebilmesi için ( H e r ay ) kelimeleri tayyolunarak verginin her te
diyede tevkifi esası kabul olunmuş ve bu suretle de (Ertesi ayın ilk haftasında)
tabiri
( Bir hafta zarfında ) cümlesile tebdil olunarak tevkifatın mal sandıklarına bu müddet zarfın
da tesviyesi lüzumu tasrih ve madde o şekilde tadil olunmuştur.
Madde 5 — Maddenin ilk şeklinde ücret veya maaş tediye edemiyen veya bunu geciktiren
hakikî veya hükmî şahısların beyanname vermiyeceği manası anlaşıldığından maddenin ilk
fıkrasındaki ( Tevkifat ) kelimesi yerine ( Tahakkukat )
kelimesi konulmuş ve
tatbikatta
zuhur edecek bir çok ihtilâflara meydan bırakılmamak üzere fıkra tadil edilmiştir.
Maddenin son fıkrasında bordroyu vaktinde vermiş olupta tediyatı vaktinda ifa etmiyenler için Hükümetçe yüzde yirmi beş zam yapılması teklif olımmuşsa da esasen bu kabil
tahakkukat, tahsili emval kanununa tevfikan pek kısa bir zamanda tahsil edileceğinden bu
gibi ahvalde kazanç ve muamele vergisi kanunlarında olduğu gibi (Yüzde on ) zam yapıl
ması kabul edilmiştir.
Madde € ve 7 — Bu maddelerde ki ceza miktarlarının ifadesindeki müphemiyeti
gidermek
için bütün tabirler (Misil zammı ) şeklinde tasrih edilmiştir.
Madde 8 — Beşinci maddedeki zam cezasının dahi müstahdemlere raci olmaması esası kabul
edildiğinden bu maddenin hükmü beşinci maddeye de teşmil ve maddenin ifadesi vuzuh için kıs
men tadil edilmiştir.
Madde 9 — Bu maddedeki (kazanç vergisi kanununun umumî hükümleri) tabirinden umumî
kelimesi kaldırılarak kanunun umumî ve hususî bütün hükümlerinin, meskût ahvalde tatbiki der
piş edilmiştir.
Madde 10 — Maddedeki (misil cezaları) tabiri (zam cezalan) olarak tebdil edilmiştir.
Madde 11 — ve 12 — Aynen kabul edilmiştir.
Havalesi mucibince Adliye Encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı.
Reis
Çorum
ismet

M. M.
Bayazıt
İhsan
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Âza
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Yüksek Reisliğe
Millî iktisadiyatı koruma vergisi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan kanun lâyihası Başve
kâletin 21 - XI -1931 tarih ve 6/4095 numaralı tezkeresile encümenimize tevdi edilmekle Maliye En
cümeninin tadilâtı ve esbabı mucibe mazbatasile birlikte Maliye vekili Abdülhalik ve variadt umum
müdürü Cemil Beylerin huzurile tetkik ve müzakere olundu.
Maliye vekâletinin esbabı mucibe lâyihasile Maliye Encümeninin mazbatasında dermeyan edi
len mütaleat ve Vekil Beyin bu bapta verdiği izahat üzerine encümen, umumî iktisadî buhrandan
bütün memleketler gibi memleketimizde büyük mikyasta müteessir olduğundan gerek bütçe teva
zününün ve gerek memleketin umumî iktisadiyatını bu buhrandan korumanın temini için tanzim
edilen lâyihayı esas itibarile kabule şayan görmüştür.
Lâyihanın maddelerini müzakereye geçmezden evvel kanunun unvanının değiştirilmesi ve teklif
te gösterilen unvanın maksadı ifade etmediği yolunda münakaşa cereyan etmiş ve (iktisadî buh-
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ran vergisi) denilmesi hakkında azadan Refik Şevket Beyin teklifi ekseriyete iktiran etmiyerek lâ
yihadaki unvan ipka edilmiştir.
Birinci maddenin yazılış tarzında iğlâk gören encümen, meclisi idarelere verilen temettüün mat
rah ittihazında tatbikatta kolaylığı mucip olmaküzere gerek şirket ve gerek sair müessesat meclisi
idarelerinde bulunanlara esas mukavelename veya nizamname.leri.le verilecek temettü hisselerinin
vergiye tabi olacağını tasriha lüzum görmüştür.
Maddenin son fıkrasındaki harcırah ve harcırah yevıııiyelerile mesken bedellerinin vergiden
hariç, tutulmasının vergiden istisna edilen hususa ti tadat eden ikinci maddeye ilavesi münasip görü
lerek bu fıkra birinci maddeden kaldırılmıştır.
İkinci madde ibare tebdillerde aynen kabul edilmiştir. Bu maddenin D fıkrasının Refik Şev
ket Beyin (Çiftçi ve çiftçilikte müstahdem işçiler) suretinde yazılması hakkındaki teklifi (Ziraî iş
lerde müstahdem işçiler ve rençberler) cümlesinin daha şümullü olmasına binaen istihdar olunan
maksadı daha fazla temin edeceği mütaleasile aynen ipkası ekseriyetle muvafık görülmüştür.
Üçüncü maddede vergi nisbetlerini gösteren fıkralar müterakki bir nisbet esasına istinant etti
ğinden hadlerin her kısmı için ayrı bir nisbet üzerine hesap edilmesi kanunun maksadına daha mu
vafık görüldüğünden o suretle tadilât yapılmıştır.
Üçüncü maddenin muhtelif cihetlerden vergiye matrah olacak istihkakların ne suretle hesap
edileceğine dair olan fıkrası muvakkat görüldüğünden tavzih edilmiştir.
Yine bu maddede daimî hizmet mukabili olmıyarak maaş, tahsisat^ yevmiye ve ücretten ma
ada bazı şirketlerden alınacak temettü, ikramiye ve hizmetine nihayet verilen bir müstahdeme
verilen tazminat ve mürakiplik ücreti gibi paraların yekûnu üzerinden ayrıca verginin tahakkuk
ettirilmesi muvafık görülmüş ve bu noktai nazara Hükümetçe de iştirak edilerek buna ait fıkralar
o suretle tertip edilmiştir.
Bazı mahallerde örf ve teamül icabı olarak daimî müstahdemlerin ücuratı yıllık ve altı ve üç
aylık olarak verildiği nazarı teemmüle alınarak tatbikatta müşkülâtı mucip olmamak üzere bu ka
bil müstahdemlerin
istihkakları tediye tarzına bakılmaksızın aylık üzerinden tahakkuk ettiril
mesi lüzumu tasrih olunmuştur.
Ayniyatın kiymetlendirilmesi hakkında piyasa rayicinin esas olması maksadı temine kâfi görül
müş ve borsa olan ve borsaya dahil bulunan mevadın piyasa rayici borsa fiatı olacağı tabiî bu
lunduğundan lâyihanın bu fıkrasındaki borsaya müteallik olan cümleler çıkarılmıştır.
Dördüncü maddenin ikinci fıkrasında mülhak ve hususî bütçelerden
tesviye olunan istihkak
ların vergi tevkif atını vaktında vermiyen muhasebeciler hakkında faiz alınması ve tekerrüründe
para cezasına mahkûm edilmeleri yolundaki hükmü encümenimiz; gerek yüzde beş faizin ve gerek
tekerrür halinde para cezasının kuvvetli bir müeyyide olmıyacağı kanaatile bu hareketi memuri
yet vazifesini ihmal mahiyetinde görerek umumî ceza hükümlerine göre haklarında muamele ya
pılmak üzere bu gibi muhasebeciler için kanunî takibat yapılmasını daha müessir bir hü
küm addile fıkrayı o yolda"tadil eylemiştir.
Beşinci maddeye Encümenimiz yukarıda izah edilen ve daimî hizmet mukabili olmayıp tazmi
nat ve temettü kabilinden olan istihkaklara ait verginin tediye zamanında tevkif ve beş gün içinde
ödenmesine dair bir fıkra yazmıştır.
Yine bu maddeye hakikî ve hükmî eşhasın nezdlerinde istihdam edecekleri kimselerden bu vergi
ile mükellef olanlarının esamisini muhtevi tanzim edecekleri bordroyu varidat
idarelerine tevdii
mukabilinde bedava bir ilmühaber verilmesini rmıamelenin selâmeti noktasından hazine ve mükel
lefler için faydalı bir tedbir telâkki eden encümen, maddeye bu yolda bir fıkra ilâve etmiştir.
Altıncı maddedeki cezaen alınacak verginin nisbetl eri fiil ile ceza arasında aranılması zarurî
olan teadülü temin için dörtten ikiye tenzil edilmiştir.
Aylık bordrolardaki istihkakları noksan gösteren veya ketmedenler hakkındaki hükümlerden
bahis olan yedinci maddede birinci defasında dört misil cezanın üçe tenzili ve tekerrür halinde para
cezasının ancak asgarî haddi tayin edilerek keyfiyetin mahkemenin takdirine bırakılması temini
madelet noktai nazarından muvafık görülmüştür. Bu ağır para cezasının sulh mahkemeleri ta-
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»öre vazifedar mahkemelerin işe bakacakları mütalea edilmiştir.
Sekizinci madde cezaen iki ve üç misil olarak alınacak verginin istihdam edilenlere rücu hakkı
olmamak üzere istihdam edenlere aidiyeti esası encümenimizce de muvafık görülmüş ve aneak
mahkemece hükmolunacak cezanın mahkûmdan istifası tabiî olduğundan keyfiyetin maddede
tasrihi zait addedilmiştir.
Dokuzuncu maddedeki itirazlar tabirinden maksat itiraz, istinaf ve temyiz tarikleri olduğuna
nazaran bunun (kanunî yollar) cümlesile ifadesi münasip görülmüş ve vergi ve zamların tahsili şekli
de tahsili emval kanununa göre olacağından dokuzuncu madde ona göre yazılmış ve onuncu madde
bu sebeple zait olduğundan tayyedilmiştir.
On birinci madde aynen kabul ve on ikinci madde de kanunun icrası bütün devlet teşkilâtını alâ
kadar ettiğinden Adliye ve Maliye vekilleri tabiri İcra vekilleri heyeti şekline ifrağ olunmuştur.
Encümenimizce yapılan tadilât dairesinde lâyihanın kabulüne karar verilmekle havale muci
bince Bütçe Encümenine tevdii arzolunur.
Ad. En. Reisi
Manisa
Mustafa Fevzi

M. M.
Kocaeli
Salâhattin

Âza
Kayseri
S. Azmi

Âza
Kars
Nazif

Kâ,
Yozgat
A. Hamdi
Âza
Konya
T. Fikret

Âza
Balıkesir
Vasfi
Âza
Kayseri
Reşit

Âza
Antalya
Haydar
Âza
Manisa
Refik Şevket

Âza
Antalya
Numan
Âza
Tokat
Nazım

Âza
Erzincan
Abdülhak
Âza
Trabzon
Raif
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Yüksek Reisliğe
Başvekâletin 21/X1/1931 tarih ve 4095 numaralı tezkeresile Büyük Meclise takdim olunup Ma
liye ve Adliye Encümenlerinin tadilâtı ve esbabı mucibelerile beraber encümenimize havale buyrulan (millî iktisadiyatı koruma vergisi) kanun lâyihası Maliye vekili Mustafa Abdülhalik Bey ha
zır bulunduğu halde encümenimizde dahi tetkik ve müzakere olundu.
Tetkikatı neticesinde encümenimizin kanun lâyihası hakkında hasıl eylediği umumî kanaatleri ve
yapılmasını muvafık bulduğu tadilâtı aşağıda arzediyoruz:
Hemen bütün memleketleri şümulü hududu dahiline alan iktisadî buhran ve tek'.liübatm vuzuh
ve sarahatle görülmesi mümkün ohıııyan netayici muvacehesinde azamî teyakkuz ve dur endişi ile
hareket etmek ve ittihazı lâzım gelen tedbirlere tevessül eylemek umumî vaziyetin ibram eylediği
hakikatlardandır.
Bu icaplara ittiba ederek Hükümetimizin hadisatı önlemek ve büyük sarsıntıları vukuundan ev
vel ber taraf etmeğe teşebbüs eylemesi memleket işlerinde takdir ile karşılanacak bir ihtimamı ifa
de eylemektedir.
Büyük tedbirler büyük fedakârlıklara mütevakkıf olduğuna ve bu fedakârlıkların bütün vatan
daşlar tarafından seyyan bir nisbet dahilinde demlide edilmesi zarurî bulunduğuna nazaran lâyiha
nın istihdaf eylediği mevzu ve matrahın ve tesbit eylediği vergi nisbetlerinin bu gayeye doğru yak
laştıracak mahiyette bulunduğu da aşikârdır.
Hükümetin esbabı mucibesinde mevcut ve çok güzel ifade edilmiş olan «içinde yaşadığımız gün
ler, umumî hayata teallûk eden işlerin daima iktisadî hayatın : icabatile hem ahenk olmasını emret
mektedir.» Prensibi bizde, bütçe muvazenesini her zaruretin fevkinde tutmak suretile itti
haz olunan esaslı tedbirlerden başka daha anı ve şamil tedbirlerin ittihaz ve Büyük Meclisin

~6tasvibine arzolunacağı kanaatini hasıl eylemiştir. (Uinün icaplarına göre ittihazı zarurî olan
tedbirleri ihtiva edecek lâyihaların bir an evvel gönderilmesine intizar etmekteyiz.
Bu umumî mülâhazattan sonra encümenimiz gerek iktisadî vaziyetimizin ve gerek itti
haz olunan iktisadî tedbirlerin netayici olarak tahassul edecek bütçe açığını kapatmağa
yardım etmek üzere Hükümetçe teklif olunan lâyihayı esasatı ve umumî hututu itibarile mu
vafık görerek maddelerin müzakeresine geçmiştir.
Madde 1 — Bu madde hakkında ibarenin yazılışına göre varit olabilecek anlayış ihilâflarını bertaraf etmek üzere cüzi tadilâtla Adliye encümeninin teklif eylediği metin kabul olun
muştur.
Madde 2 — Hidematı vataniye tertibinden maaş alanların yanı başında istisnalar meyanına yeni tekaüt kanunu ile de tekaüt edilen harp malûllerinin dahi tasrihan ilâvesi mu
vafık . görülerek bu istisnayi ifade etmek üzere bu maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir.
Yine bu madde de « Bir ay zarfında maaş, ücret, yevmiye namile aldıkları mebaliğ otuz lira
ve andan aşağı olanlar» fıkrasına «Ankara şehri için bu had altmış liradır» kaydi ilâ
ve edilmiştir.
Filhakika Ankara şehri maişet şeraiti itibarile memleketimizde en pahalı addolunan şe
hirlere nisbetle de hususî bir vaziyet arzetmektedir. Bu şehirde yaşama şeraitinin ve bil
hassa mesken sıkıntısının diğer şehirlerimizdeki vaziyetlere yaklaşmış bulunacağı zamanın hu
lulüne kadar bilhassa küçük maaş erbabına bazı kolaylıklar temin etmek zaruridir.
Maddenin harcırah ve yevmiyelerle mesken bedellerine ait olan fıkrası,
mesken bedellerinin
istisnadan istifade edecek olan kısmının otuz liraya kadar olanı kaydile takyidi münasip görülerek
tadilen kabul olunmuştur.
Bundan başka vergiye tabi olan tazminatların hizmet mukabili olarak verilecek tazminatlar ol
duğu birinci maddede tasrih edilmiş ise de her hangi bir anlayış ihtilâfını bertaraf etmek üzere
vergiye tabi tutulmıyacak tazminatların tasrih edilerek müstesnalar meyanında gösterilmesi faydalı
telâkki edilmiş ve bunları ifade etmek üzere maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir.
Madde 3 — Bu madde biri vergi nisbetlerini ihtiva eden kısımdan ve diğeri maddenin mabadinden ibaret olmak üzere iki maddeye ayrılmıştır. Filhakika nisbetleri ihtiva eden kısım umumî ve esasa
taallûk eden hükümleri ihtiva etmekte, maddenin mabadi ise tatbikat hususiyetlerine temas etmek
tedir.
Müterakki nisbetler hususundaki Hükümetin teklifi daha mutedil ve adaletin icaplarına daha
muvafık görülerek kabul olunmuştur.
Madde 4 — Adliye Encümeninin üçüncü maddesinin son kısmı; tatbikat imkânlarını ve icapla
rını nazarı dikkate alarak tadilen kabul olunmuştur.
Madde 5 — Verginin esasındaki umumilik bütün mükellefleri mümkün
mertebe seyyanen ve
kanunî nisbetler dahilinde alâkadar etmesini istilzam eylemektedir.
Hususî müesseselerin kendi müstahdemleri hakkında tatbik edecekleri muamelede muhtar bulun
maları tabiî ise de (kazanç vergisinde bazı müesseselerin tatbik ettikleri gibi) dolayısile Devletin
veyahut ammenin zararını müstehzim olabilecek hallerin vukuuna meydan vermemek üzere mülhak
bütçelerle hususî bütçelerin ve tediye edilmiş sermayesinin en az nısfı Devlete ait müesseselrle faiz
ve temettüleri Devletin teminatı altında bulunan müesseselerin müntesiplerine ait olan bu vergiyi
kendi bütçelerinin masraf kısımlarından tediye etmelerini meneden hükümleri ihtiva etmek üzere
bu madde encümenimizce tedvin edilerek lâyihaya ilâve edilmiştir.
Madde 6 — Bu maddeye istihkaklarını umumî bütçeden alanların munzam hizmetlerinin tabi ola
cakları ahkâmı gösteren bir kayit ilâve edilmiştir.
Bundan başka tevkifatın muayyen olan zamanlarda yapıl mamasından veya verginin muayyen
zamanlarda ' mal sandıklarına teslim edilmemesinden dolayı mülhak ve hususî bütçeler muhasebecile
ri için derpiş edilen mesuliyetin âmiri italara dahi teşmili zarurî görülmüş ve hususî müessesat hak
kındaki ahkâmı cezaiye ile tenazuru temin için âmiri italarla muhasiplerden dahi verginin yüzde
on zam ile tahsil edilmesi kabul olunmuştur.
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Madde 7 — Meskenlerde ailelerin hususî hizmetlerinde bulunan hizmetçiler umumiyetle vergi
mevzuu haricinde kalacakları için bunları istihdam edenleri bordro vermek gibi zait bir külfetten
ve resen tarhiyatın tevlit edeceği ihtilâf sıkıntılarından kurtarmak için hizmetçilerden vergiye tabi
olanlar resen bordro vermek şartile istihdam edenler bordro vermek mecburiyetinden istisna edilmiş
ve bu maddeye buna dair bir fıkra ilâve edilmiştir.
Maddenin diğer kısımlarile lâyihanın diğer maddeleri Adliye Encümeninin tadili veçhile kabul
olunmuştur. Lâyihayı bu tadilâtla Umumî Heyetin tasvibine arzederiz.
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Ankarada mukim mükelleflerin yüz elli liraya kadar ay
lık gelirleri olanları için umum mükelleflerden ayrı bir
Âza
surette otuz lira yerine altmış liranın vergiden istisna
Afyon Karahisar edilerek mütebaki miktarın vergiye matrah tutulması
bu
Ali
kanunun hikmet ve mecburiyeti tesisiyesine münafi
olduğu gibi Ankaradaki maaş eshabı mükelleflerinin
zaten Ankarada oturdukları için bu şehrin pahalılığı
hasebile yirmi beş, otuz lira kadar da aylık gelirlerin
den fazla fevkalâdeden mesken tazminatı namile para
almakta bulundukları hakikat ve vakıasına nazaran da
gayri münasip olduğundan bu noktaya muhalifim,
A. Süreyya
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MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ

kanun

Millî iktisadiyatı koruma vergisi kanun lâyihası

MADDE 1 — Umumî, hususî ve mülhak bütçe
lerle idare edilen daire
ve müesseselerle, hakikî
veya hükmî şahıslar nezdinde veya onlara merbut
olarak maaş, tahsisat, ücret, yevmiye, hakkı hu
zur ve meclisi idarelere verilen temettü hissesi ve
aidatile veya her hangi bir nam ile olursa olsun bir
bedel veya ayin mukabili çalışan bilûmum şahıs
ların istihkakları ve hizmet mukabili verilen ik
ramiye, tazminat, ihbariye veya ayni mahiyette
bulunan mebaliğ bu kanun mucibince vergiye ta
bidir.

MADDE 1 — Umumî, hususî ve mülhak bütçe
lerle idare edilen daire müesseselerle, hakikî ve
ya hükmî şahıslar nezdinde veya onlara merbut
olarak maaş, tahsisat» ücret, yevmiye, hakkı
huzur, aidat, ihtisas zammı veya her hangi bir
nam ile olursa olsun bir bedel veya ayin muka
bilinde çalışan bilûmum şahısların istihkakları ve
meclisi idarelere verilen temettü ile hizmet muka
bili verilen ikramiye, tazminat, ihbariye veya
ayni mahiyette bulunan mebaliğ bu kanun muci
bince vergiye tabidir. (Harcırah ve harcırah
yevmiyelerile, mesken bedelleri hariçtir).

MADDE 2 — Aşağıda yazılı şahıslar bu vergi
den müstesnadır:
11 ağustos 1325 tarihli memurini mülkiyenin
tekaüdüne dair kanun ile askerî tekaüt ve istifa
kanunu mucibince dul ve yetmlere tahsis olunan
maaşlar,
Bir ay zarfında maaş, ücret yevmiye namile al
dıkları mebaliğ otuz lira ve andan aşağı olan şa
hıslar,
Ziraî işlerde müstahdem işçiler ve rençberier,
Bir yere merbut olmıyarak çalışan serbest iş
çiler,

MADDE 2 — Aşağıda yazılı şahıslar vergiden
müstesnadır:
A - 8 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı as
kerî ve mülkî tekaüt kanunundan evvelki kanun
ve hükümlere göre tahsis olunan askerî ve mülkî
tekaüt, yetim ve dul maaşları,
B - Hidematı vataniye maaşları,
C - Bir ay zarfında maaş, ücret, yevmiye nami
le aldıkları mebaliğ otuz lira ve ondan aşağı olan
şahıslar^
D - Ziraî işlerde müstahdem işçiler ve renç
berier,
E -Bir yere merbut olmıyarak çalışan serbest
işçiler,

MADDE 3 — Vergi aşağıda
yazılı ııisbetler
MADDE 3 — Vergi, aşağıda yazılı ııisbetler
üzerinden hesap olunur:
üzerinden hesap olunur:
Yüz elli liraya kadar kısım için
% 10
Yüz elli liraya kadar kısım için % 10
Yüz elli bir liradan üç yüz elli liraya ka
Yüz elli bir liradan üç yüz elli liraya kadar kı
dar kısım için
% 12 sım için % 12
Üç yüz elli bir liradan altı yüz liraya
Üç yüz elli bir liradan altı yüz liraya kadar kıkadar kısım için
% 14!! sim için % 15
Altı yüz bir liradan yukarı kısım için % 20
Altı yüz bir liradan yukarı kısım için
% 16 |I
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Millî iktisadiyatı koruma veryisi kanun lâyihası

MADDE 1 — Umumî ve hususî ve mülhak
bütçelerle idare edilen daire ve müesseseler ve
hakikî veya hükmî şahıslar nezdiııde veya onlara
merbut olarak maaş, tahsisat, ücret, yevmiye, hak
kı huzur, aidaı ve ihtisas zammı veya her hangi bir
nam ile olursa olsun bir bedel veya ayın mukabi
linde çalışan şahısların istihkakları ve şirket ve
müesseselerin esas mukavelenameleri veya nizam
nameleri mucibince meclisi idarelerinde bulunanla
ra verilen temettü ile bilûmum ikramiye ve hizmet
mukabili verilecek tazminat, ihbariye veya ayni
mahiyetteki tediyeler bu kanun mucibince vergi
ye tabidir.

MADDE 1 — Umumî, hususî ve mülhak bütçe
ler ve belediye bütçelerile idare edilen daire ve
müesseseler ve hakikî veya hükmî şahıslar nezdiıı
de veya onlara merbut olarak maaş, tahsisat, üc
ret, yevmiye, hakkı huzur, aidat ve ihtisas zammı
ve bilûmum ikramiyeler veya her hangi bir nam
ile olursa olsun bir bedel veya aynı mukabilinde
çalışan şahısların istihkakları ve şirket ve müesse
selerin esas mukavelenameleri, nizamnameleri veya
heyeti umumiye kararları mucibnce meclisi idare
lerinde bulunanlara verilen temettü ile ikramiyeler
bu hizmet mukabili verilecek tazminat ve ihbari
ye ve ayni mahiyetteki tediyeler bu kanun muci
bince vergiye tabidir.

MADDE 2 — Aşağıda yazılı şahıslar bu vergi
den müstesnadır:
A - 8 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı askerî
ve mülkî tekaüt kanunundan evvelki kanun ve hü
kümlere göre kendilerine maaş tahsis olunan teka
üt yetim ve dullar
B - Hidematı vataniye tertibinden maaş alanlar.
U - Bir ay zarfında maaş ücret ve yevmiye namile aldıkları mebaliğ elli lira ve ondan aşağı
alanlar,
D - Ziraî işlerde
müstahdem işçiler ve rençberler,
E - Bir yere merbut olnuyarak çalışan serbest
işçiler,
Harcırah ve harcırah yevmiyelerde mesken be
delleri üzerinden bu vergi alınmaz.

MADDE 2 — Bu verginin istisnaları şunlardır:
A) 8 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı askerî
ve mülkî tekaüt kanunundan evvelki kanun ve
hükümlere göre kendilerine maaş tahsis olunan
mütekait, yetim ve dullar,
B) Harp malûllerine Devlet bütçesinden yapı
lan tediyat,
V) Hidematı vataniye tertibinden maaş alan
lar,
D) Bir ay zarfımla maaş, ücret, yevmiye namile
aldıkları mebaliğ,
Otuz lira ve ondan aşağı olanlar (Ankara şeh
ri için bu had altmış liradır.)
E) Ziraî işlerde müstahdem işçiler ve re ne her
ler,
E) Bir yere merbut olnuyarak çalışan serbest
işçiler,
(T) Harcırah ve harcırah yevmiyelerinin tamaınile mesken bedellerinin otuz liraya kadar olan
kısmı,
H) Kanun ve nizamlara göre veya her hangi bir
uzvun sakatlanmasına mukabil veyahut mahkeme
kararı I e verilen tazminatlar.

MADDE 3 — Vergi aşağıda
yazılı nisbetler
MADDE 3 — Vergi, aşağıda yazılı nisbetler
üzerinden hesap olunur:
üzerinden alınır:
Yüz elli liraya kadar
10
150 liraya kadar
% 10
Yüz elli bir liradan üç. yüz elli liraya
151 liradan 350 liraya kadar olan kısmı
kadar olan kısım için
% 12 için
% 12
Üç yüz elli bir liradan altı yüz liraya ka
351 liradan G00 liraya kadar olan kısım
dar olan kısım için "
% 15 için
% 14
Altı yüz bir liradan yukarı olan kısım
601 liradan yukarı olan kısım için
% 16

- 10 istihkakları yüz elli liraya kadar ( yüz elli li
ra dahil) olan şahısların maaş, ücret, ve yevmiye
munile aldıkları mebaliğden otuz lirası tenzil edil
dikten sonra mütebakisi üzerinden yüzde on vergi
nisbeti tatbik olunur. Bir tahakkuk bordrosile ya
pılan tediyelerden vergi nisbeti, istihkak muhtelif
namlarla da olsa, tediye yekûnu üzerinden hesap
edilir.
Muhtelif cihetlerden istihkakı olup ta mecmuu
yüz elli lirayı tecavüz eden nıebaliğ iyin otuz lira
lık tenzilât haddinden istifade edilmez.
Muhtelif cihetlerden istihkakı olupta yekûnu
yüz elli liradan aşağı olan mebaliğin yalnız birisi
otuz liralık tenzilât haddinden istifade eder.
Ayniyat, tediye gününün rayicine göre, eğer
borsaya tabi emvalden ise borsa kıymetine, de
ğilse piyasa fiyatına göre; ecnebi parası ile
yapılan tediyatta tediye gününün rayici üze
rinden kıymet lendirilir.

İstihkakları yüz elli liraya kadar (yüz elli lira
dahil) olan şahısların maaş, ücret ve yevmiye namile aldıkları mebaliğden otuz lirası tenzil edildikdikten sonra mütebakisi üzerinden yüzde on vergi
nisbeti tatbik olunur.
Bir tahakkuk bordrosu ile yapılan tediyelerde
vergi nisbeti istihkak muhtelif namlarla da olsa,
tediye yekûnu üzerinden hesap edilir.
Muhtelif cihetlerden istihkakı olupta mecmuu
yüz elli lirayı tecavüz eden nıebaliğ için otuz lira
lık tenzilât haddinden istifade edilmez. Muhtelif
cihetlerden istihkakı olupta yekûnu yüz elli lira
dan aşağı olan mebaliğin yalnız birisi otuz liralık
tenzilât haddinden istifade eder. Ancak her biri
otuzar liradan aşağı ise otuz lira, mecmuundan
tenzil olunur.
Ayniyat, tediye gününün rayicine göre yani,
borsaya tabi emvalden ise borsa kıymetine, değil
ise piyasa fiyatına göre; ecnebi parası ile yapılan
tediyat ise tediye gününün rayici üzerinden kıy
metlendirilir.

MADDE 4 — Bu vergi, istihdam edenler ta
rafından aylık olarak tahakkuk ettirilir. Ve
istihkak erbabına yapılan tediye sırasında tev
kif olunur.
İstihkaklarını umumî bütçeden alanlara ait
vergi tevkifatı, muhasebei umumiye kanununun
43 üncü maddesi mucibince toptan icra edilir.
Mülhak ve hususî bütçelerden tediye olunan
istihkaklara ait ( Vergi ) her ay bu idareler
muhasebecileri tarafından tevkif ve ertesi ayın
ilk haftasında mal sandığına teslim olunur.
Tevkifatı muayyen zamanda teslim et m iyen mu
hasiplerden yüzde beş faiz alınır. Tekerrürü
halinde başkaca (25) liradan (200) liraya kadar
hükmen para. cezası tahsil olunur.

MADDE 4 — Bu vergi, istihdam edenler ta
rafından aylık olarak tahakkuk ettirilir
ve ya
pılan tediye sırasında tevkif olunur.
İstihkaklarını umumî bütçeden alanlara ait ver
gi tevkifatı, muhasebei umumiye kanununun 43
üncü maddesi mucibince toptan icra edilir.
Mülhak ve hususî bütçelerden tediye olunan
istihkaklara ait vergi; bu idareler muhasebecileri
tarafından tevkif ve bir hafta zarfında mallandı
ğına teslim olunur. Tevkifatı muayyen zamanında
teslim etmiyen muhasiplerden yüzde beş faiz alı
nır. Tekerrürü halinde başkaca yirmi beş liradan
iki yüz liraya kadar hükmen para cezası tahsil
olunur.

-11İçin
% 20
Muhtelif cihetlerden istihkakı olanların vergi
si tediye yekûnu üzerinden hesap edilir. Maaş tah
sisat, ücret ve yevmiye olarak aylık istihkakları
yekûnu yüz elli liraya kadar ( yüz elli lira dahil)
olan şahısların aldıkları mebaliğden elli lirası ten
zil edildikten sonra mütebakisi üzerinden yüzde
on vergi alınır. İstihkakı mecmuu yüz elli lirayı
geçen şahısların aldıkları mebaliğden bu tenzilât
yapılmaz.
Maaş, tahsisat, ücret ve yevmiyelerin vergisi
tediye tarzına bakılmaksızın aylık olarak ve ikra
miye, tazminat ve temettü gibi istihkakların ver
gisi tediyeleri zamanında ayrıca yekûnu üzerinden
tahakkuk ettirilir.
Ayniyat, tediye gününün piyasa rayicine göre
kıymetlendirilir. Ecnebi parasile yapılan tediyat,
tediye gününün rayici üzerinden hesap olunur.

MADDE 4 — İstihkaklarım Umumî bütçeden
alanlara ait vergi tevkifatı muhasebei umumiye
kanununun 43 üncü maddesi mucibince toptan
icra edilir.
Mülhak ve husûsî bütçelerden tediye olunan
istihkaklara ait vergi bit idareler muhasebecisi ta
rafından tevkif ve bir hafta zarfında malsandığına teslim olunur. Tevkifatı muayyen zamanda
teslim etmiyen muhasebeciler hakkında kanunî ta
kibat yapılır,

MADDE 4 — Bir tahakkuk bordrosile yapılaU
tediyelerde vergi nisbeti, istihkak muhtelif un
vanlarla da olsa tediye yekûnu üzerinden hesap
edilir.
Bu vergiye tabi olan istihkakların yekûnu yüz
elli liraya kadar ( 150 lira dahil) olan şahısların
aldıkları mebaliğden otuz lirası tenzil edildikten
sonra mütebakisi üzerinden yüzde on vergi alınır.
Muhtelif cihetlerden
istihkakı
olupta yekûnu
yüz eli liradan aşağı olan mebaliğin yalnız birisi
otuz liralık tenzilât haddinden istifade eder. Muh
telif istihkakların beheri otuz liradan aşağı olupta
mecmuu otuz lirayı tecavüz ederse bu tenzilât ye
kûn üzerinden yapılır. İstihkakları mecmuu yüz
elli lirayı geçen şahısların
aldıkları mebaliğden
tenzilât yapılmaz.
Maaş, tahsisat, ücret ve yevmiyelerin vergisi
tediye tarzına bakılmaksızın aylık olarak ve ikra
miye, tazminat ve temettü gibi istihkakların ver
gisi de tediyeleri zamanında ayrıca yekûnları üze
rinden tahakkuk ettirilir.
Ayniyat ve ecnebi parasile yapılan tediyat ye
dinci maddedeki tediye gününün piyasa rayicine
göre kıymetlendirilir.
MADDE 5 — Bu kanun mucibince hizmet erba
bına tarhedilecek vergiler mülhak ve hususî bütçe
lerle belediye bütçelerinde masarif meyanında gös
terilemez.
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MADDE 5 — Dördüncü madde haricinde ka
lan tevkif at, istihdam edenler tarafından ta
allûk ettiği ayı takip eden ayın 15 inci günü
akşamına kadar esamiyi muhtevi bir bordro
ile mahallinin varidat tahakkuk idaresine bil
dirilir. Bu suretle bildirilen tevkif at yekûnu
nun ayın 20 inci günü akşamına kadar tedi
yesi mecburidir.
Bordroyu vaktinde vermiş olupta tediyatı
vaktinde ifa etmiyenlerin tediyeye mecbur ol
dukları miktarlar yüzde yirmi beş zam ile
tahsil olunur.

MADDE 5 — Dördüncü madde haricinde ka
lan tahakkukat, istihdam edenler tarafından ta
allûk ettiği ayı takip eden ayın on beşinci günü
akşamına kadar esamiyi muhtevi bir bordro ile
mahallinin varidat tahakkuk idaresine bildirilir.
Bu suretle bildirilen tahakkukat yekûnunun ayın
yirminci günü akşamına kadar tediyesi mecburi
dir.
Bordroyu vaktinde vermiş olupta tediyatı vak
tinde ifa etmiyenlerin tediyeye mecbur oldukları
miktarlar yüzde on zam ile tahsil olunur.

MADDE 6 — Aylık bordroları miadında vermiyenlerin istihdam ettikleri şahıslara ait is
tihkaklar ve bunlara isabet eden vergi mik
tarları, resen tarh ve iki misli olarak tahsil
olunur. Tekerrürü halinde ceza beş misil ola
rak tatbik edilir.

MADDE 6 — Aylık bordroları miadında ver
meyenlerin istihdam ettikleri şahıslara ait istih
kaklar ve bunlara isabet eden vergi miktarları;
resen tarh ve bir misil zam ile tahsil olunur. Te
kerrür halinde ceza dört misil olarak zammedilir.

13Tediye edilmiş sermayesinin en az nısfı Devlete
ait olan müesseselerle sermayeye verilecek faiz ve
ya temettüü Devletin teminatı altında bulunan bi
lûmum müesseseler müntesipleri için bu vergiye
mukabil verecekleri mebaliği umumî masrafları
meyanına ithal edemezler.
MADDE (i — İstihkaklarını umumî bütçeden
alanlara ait vergi tevkifatı mııhasebei umumiye ka
nununun 43 üncü maddesi mucibince toptan icra
edilir. Munzam hizmetleri dolayısile istihkakları
olanların bu istihkakları ile maaşı aslilerine teka
bül eden vergi farkı bu kanundaki nisbetlere göre
mahallerince tahakkuk ettirilip tahsil olunur.
Mülhak ve hususî bütçelerden ve belediye büt
çelerinden tediye olunan istihkaklara ait vergi bu
idareler muhasebecileri tarafından tevkif ve bir
hafta zarfından mal sandığına teslim olunur.
Tevkifatı muayyen olan zamanlarda yapmıyan
veya vergiyi zamanında mal sandıklarına teslim
etmiyen âmiri italarla muhasiplerden müştereken
vergi yüzde on zammile tahsil olunur.
MADDE 5 — Dördüncü madde haricinde ka
lan tahakkukat istihdam edenler tarafından taal
luk ettiği ayı takip eden ayın on beşinci günü ak
şamına kadar esamiyi muhtevi bir bordro ile ma
hallinin varidat tahakkuk idaresine bildirilir, ve
mukabilinde bedava bir makbuz verilir. Bu suretle
bildirilen tahakkukat yekûnunun ayın yirminci
günü akşamına kadar tediyesi mecburidir.
İkramiye tazminat ve temettü gibi istihkakların
vergisi tediye zamanında tevkif ve beş gün içinde
ödenir.
Bordroyu vaktinde vermiş olupta tediyatı vak
tinde ifa etmiyenlerin tediyeye mecbur oldukları
miktarlar yüzde on zamla tahsil olunur.

MADDE 7 — Beşinci madde haricinde kalan ta
hakkukat, istihdam edenler tarafından teallûk et
tiği aydan sonra gelen ayın on beşinci günü akşa
mına kadar esamiyi muhtevi bir bordro ile mahal
linin varidat tahakkuk idaresine bildirilir ve mu
kabilinde pulsuz bir makbuz verilir.
Bu bordrolarda vergiye tabi olan ve olmıyan
bilûmum istihkaklar gösterilir. Şu kadar ki mes
kenlerde aileler hizmetinde bulunanlar için istih
dam edenler tarafından bordro verilmesi mecburî
değildir. Bu müstahdemlerden mükellef olanlar
şahsan ve pulsuz bir beyanname verirler. Bu su
retle bildirilen tahakkukat yekûnunun ayın yirmi
beşinci günü akşamına kadar tediyesi mecburidir.
ikramiye^ tazminat ve temettü gibi istihkak
larımı vergisi tediye zamanında tevkif ve on gün
içinde ödenir.
Bordroyu vaktinde vermiş olupta tediyatı vak
tinde ifa etmiyenlerin tediyeye mecbur oldukları
miktarlar yüzde on zamla tahsil olunur.

MADDE 6 — Aylık bordroları vaktinde vermiyenlerin istihdam ettikleri şahıslara ait istihkak
lar ve bunlara isabet eden vergi miktarları resen
takdir ve tarh ve bir misli zamla ve tekerrürü ha
linde iki misli zamla tahsil olunur.

MADDE 8 — Aylık bordroları vaktinde vermiyenlerin istihdam ettikleri şahıslara ve beyan
name vermiyenlere ait istihkaklar ve bunlara isa
bet eden vergi miktarları resen takdir ve tarh ve
bir misil zam ile ve tekerrürü halinde iki misil
zam ile tahsil olunur.

- İ 4 MADDE 7 — Aylık bordrolarda istihkakların
noksan gösterilmesi veya ketim halinde vergi
resen tarh ve beş misil zam ile tahsil olunur.
Tekerrürü halinde başkaca yirmi beş liradan
200 liraya kadar mahkeme kararile para cezası
tahsil edilir.

MADDE 7 — Aylık bordrolarda istihkakların
noksan gösterilmesi veya ketim halinde vergi; re
sen tarh ve dört misil zam ile tahsil olunur. Te
kerrürü halinde başkaca yirmi beş liradan iki yüz
liraya kadar mahkeme kararile para cezası tahsil
edilir.

MADDE 8 -— Beş, altı ve yedinci maddelerde
MADDE 8 — 6 ve 7 inci maddelerde yazılı
misil zamlarile i)ara cazasmdan dolayı istihdam yazılı zamlar ile para cezası; istihdam edenlere
edenlerin, istihdam edilenlere rucu haki yoktur. ait olup bunların, istihdam edilenlere rücu hak
kı yoktur.
MADDE 9 -— Bu kanun mucibince icra oluna
MADDE 9 — Bu kanun mucibince icra oluna
cak resen tarhiyat ve buna karşı vaki itirazlarda cak resen tarhiyat ve buna karşı vaki itirazlarda,
ve sair meskût kalan hususlarda kazanç vergisi ve sair meskût kalan hususlarda kazanç vergisi
kanununun umumî hükümleri dairesinde muamele kanununun hükümleri dairesinde muamele olunur.
olunur.
MADDE 10 — Bu kanun mucibince tahsil olu
MADDE 10 — Bu kanun mucibince tahsil olu
nacak vergi asıllarile faiz ve misil cezaları tahsili nacak vergi asıllarile faiz ve zam cezalan tahsili
emval kanunu mucibince tahsil edilir.
emval kanunu mucibince tahsil edilir.
MADDE 11 — Bu kanun 1 kânunuevvel 1931
MADDE 11 — Bu kanun 1 kanunuevvel 1931
tarihinden muteberdir.
tarihinden muteberdir .
MADDE 12 — Bu kanunun ahkâmını
Adliye ve Maliye vekilleri memurdur.
15-XI-1.931
Bş. V.
İsmet
Da.

Ad. V.
Yusuf Kemal
Ha. V.
Dr. T. Rüştü
Mf. V.
Na. V.
Esat
Hilmi
S. t. M. V.
Dr. Refik

icraya

M. M. V.
ftekâi
Ma. V.
M. Abdülhalik
Ik. V.
Mustafa Şeref

MADDE 12 — Bu kanunun ahkâmını icraya
Adliye ve Maliye vekilleri memurdur.

-15MADDE 7 — Aylık bordrolarda istihkaklar
noksan gösterilir veya ketmedilirse vergi resen takdir ve tarh ve üç misli zamla tahsil olunur.
Tekerrürü halinde başkaca yirmi beş liradan
aşağı olmamak üzere istihdam edene ağır para ce
zası hükmolunur.

MADDE 9 — Aylık bordrolarda veya beyan
namelerde istihkaklar noksan gösterilir veya ket
medilirse vergi resen takdir ve tarh ve üç misil zam
ile tahsil olunur. Tekerrür halinde başkaca yirmi
beş liradan aşağı olmamak üzere istihdam edene
ağır para cezası hükmolunur.

MADDE 8 — 5, 6, ve 7 inci maddelerde yazılı
MADDE 10 — 6, 7 ve 8 inci maddelerde yazdı
zamlar istihdam edenlere ait olup bunları istihdam bordro vermekle mükellef eşhasa ait zamlar istih
dam edenlere ait olup bunların istihdam edilenlere
edenlere rucu hakkı yoktur.
rücu hakkı yoktur.
MADDE 9 — Bu kanun mucibince icra oluna
cak resen takdir ve tarhlarda ve buna karşı kanunî
yollara müracaatta verginin ve zamların tahsilinde
ve sair meskût kalan hususlarda kazanç vergisi ka
nununun hükümleri dairesinde muamele olunur.

MADDE 11 — Bu kanun mucibince icra olu
nacak resen takdir ve tarhlarda ve buna karşı ka
nunî'yollara müracaata ve verginin ve zamla
rın tahsilinde ve sair meskût bırakılan hususlarda
kazanç vergisi kanununun hükümleri dairesinde
muamele olunur.

MADDE 10 —Bu kanun 1 kânunuevvel 193]
MADDE 12 — Bu kanun 1 kânunuevvel 1931
tarihinden muteberdir.
tarihinden muteberdir.
MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini icra
MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
ya icra vekilleri heyeti memurdur.

