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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlamam ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20,. 10.1981 tarihmıdle karar
laştırılan «Bazı Vergi Kamınlan île Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki Kamunda değişiklik yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısı» (Be gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğinü emirJerline arz ederim.
Bülend Ulusu
Başbakan
GENEL GEREKÇE
1980 yılı sonlaonda Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler, kamunun sağlıklı gelir kaynakları
na kavuşması amacı yaınısıra kurumlaşmayı teşvik amacını da bünyesinde taşımaktaydı.
1981 yılında vergi gelirlerinde beklenilen ve özlenen düzeye ulaşılması vergi politikasına, ekonomide fe
rahlık yaratma ve ekonomik kalkınmayı hızlandırma yönünden de eğilmeyi mümkün kılmıştır.
Böylece [kurumlaşmayı mümkün olduğu kadar teşvik ederek ekonomik fonksiyonları yerine getirme ile
Sermaye Piyasası Kanununa uyum sağlama amaçları yanısıra, bir yıllık uygulama sırasında müşahede edilen
hata ve noksanlıkların giderilmesi amacıyla «5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı» hazırlanmış bulunmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesi değiştirilmektedir.
Bilindiği üzere, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri karşı
lığı toplanacak paralarla, belge salhüpleri hesabına, menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla Merikul Kıymet
ler Yatırım Fonu kurulmuştur. Kanunda mezkûr fonun tüzelkişiliği bulunmadığı belirtilmiş, ancak Gelir ve
Kurumlar Vergisi kanunları uygulamasında hukuki durumunun ne olacağı kanunda açıklığa kavuşturulmamıştır. Vergilendirmede müşkülatla karşılaşılmaması ve ileride doğabilecek ihtilafları önlemek amacıyla Menkul Kıy
metler Yatırım Fonunun Gelir ve Kurumlar Vergisi Kamunu uygulamasında sermaye şirketi addolunacağı
madde metninde belartilmiştıir. Yapılan düzenleme ile sermaye şirketi olarak Kurumlar Vergisi mevzuuna gi
ren Menkul Kıymetler,YatırımortaklıklarıyanındaMenkul Kıymetler Yatırım Fonları da Kurumlar Vergisi
mevzuuna alınmıştır,
Madde 2. — Bu madde iite aynı kanunun 3 noü maddesi değiştirilmektedir. ,
Bilindiği gibi, halihazırda kooperatifler, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurutabildiği gibi özel
kanunlarına göre de kurulmakta ve bu kanunların hükümlerine talbi bulunmaktadırlar.,
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Bu itibarla maddeye özel kanunlarına göre kurulan kooperatifleri ifade etmelk üzere «özel kanunlarına
göre kurulan» ibaresi ilave edilmiştir. Yeni düzenleme tatbikatta değişiklik getirmeyip, maddeye açıklık kazan
dırmak amacına yönelik bulunmaktadır.
Madde 3. — Bu maıdde ile aynı Kanunun 8 nci maddesinin 6, 7, 8 ve 10 numaralı beratta-i değiştirilırmiş ve maddeye 12 ve 13 numaralı bentler eklenmiştir.
Söz konusu değişiklikler ve gerekçeleri aşağıda açMaramışjtır.
a) IBilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun yürürlükteki 8 nci maddesinin 6 numaralı barut 'hük
mü, sanayi ününü ihırıa^ eden ve yılık ihracat tutarı 250 000 Amerikan Doları veya muadili yabancı para
karşılığı Türk İtasını aşan imalatçı kuramların bu âh racattan sağladıkları hasılatın ;Ik yılı için % 20'si, müteafeip yılarda bir önceki yıla göre artan ihracat hasılatının % 30'u ille bakliyesinin '% H5'nin Ikurum kazancından ilndMeeeğiine aırnlir bulunmakladır. Bu arada arttan ihracaıtın hesabında kur değişmelerinden dolayı
meydana gelen artışların dikkate alınmayacağı kanun da özel olarak belirıtillımıişfcir.
Amoaik uygulamıaıda ımütkellefllerin artan ihracat hasılatından istisna edilecek tutarın hesaplanımasrada güç
lük çektikleri göriiMüğünden, 6 numaralı bent/be yapı'tan değişiklikle 250 000 (Amerikan Doları veya mua
dili yabancı para Karşılığı Türlk 'Lirasını asmak koşuluyla ihracatım Itamamına % 20 oranı uygulanması
öngörüknıüştür.
b) Maddemin 7 nuınraraılı bendinde yapılan değişiklikle, yaş ımeyve, sebze ve su ürünleri ihracından sağ
lanan hasılaitiın tamamının % 20 oran dahilinde kurumfeazancınidiaınistisnası öngörülmüştür. Yapılan de
ğişiklik yukaoda 6 numaralı bentte açıklanan gerekçeye davanmaktaidır.
c) iMiaddenin 8 numaralı bendi, 6 numaralı bentte açıklanan gerekçe ile değiştirilmektedir. Buna göre
dış navlun hasılatımın tamamının % 20 oran dahilinde1 kurum kazancından istisnası sağlanmıaiktadır.
d) Maddenin 10 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, sadece turizm müesseselerine tanınan istisna
hükmü daha dıa genişletilmiş ve 1618 sayılı seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ge
reğince «'Seyahat Acentesi İşletme Belgesi» almış olan Seyahat acenta, ve birlikleri de istisna kapsamına
lalınmıiştıır, öte yandan % 15,20 ve % 30 oranları dahilinde döviz gelMeırine uygulanmakta olan istisna hük
münde yapılan 'diğer bir değişiklikle ıdövıiz gelirleri yerine döviz hasılatı esas aânmalkta ve bu hasılatın ta
mamınım % 20 oranımda kurum kazancından istisnası öngör ülmökltedir. Bu suretle bir taraftan uygulamada
'mükelleflere istisna Itutaonın hesaplanmasında kolaylık sağlanırken, ıdiğer taraftan da istisna edilecek miktarın
hesıaplanımasında hasılat tutarı esas alınmak ve bu hasılatın tamamına da '% 20 oranı uygulanmak suretiyle
istisna ımidtar dlarak dıa genişletilmiştir.
e) ISermaye Piyasası Kanunu ile yeni götirilen Menkul Kıymetler Yatırım Ortaikhkları ve Menkul
Kıymetler Yatırım OFortlarının gelişmesini sağlamak amacıyla bunların portföy işletmeoiliğiınıden doğan ka
zançları istisna edimiştir.
Madde 4. — ıBu madde ile kanunun 12 nci maddesinin 1 numaralı bendinde parentez 'içindeki hüküm
eklenmektedir.
Maddeye eklenen hüküm ile dar mükellefiyete tabi' kurumların ihraç 'edilmek üzere
Tünkiye'da satın
aldıkları veya imal ettikleri malları, Türkiye'de satmaksızın yabancı memleketlere göndermelerinden do
ğan kazançlar Türkiye'de elde edilmiş sayıüımamııkta ve vergiye tabi tultulmamaktadır. Bu hüküm i e ihraoat hacmini genişleitım©k ve dölayısiyle döviz gdlirferi miain laırtırıılımiası amaçlanmıştır.
Madde 5. — Bu madde ile aynı kanunun 14 ncü maddesinin 7 numaralı bendi değiştirilmektedir.
Mezkûr bentte yapılan değişiklikle geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararların (Bi
lançolarda her yılın zararının ayrı ayrı göster ilmesi şarttır.) kurum kazancının tespitinde hasılattan İndirilebile
cekleri süre 3 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır.
Madde 6. — Aynı Kanunun 24 ncü maddesinle üçüncü fıkrayı takiben eklenen bir fıkra ile bu maddede ön
görülen tevkifat oranları >% 40'a kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Getirilen hüküm tev
kifat oranlarını günün ekonomik koşullarına göre değerleyebilmek ve vergilemede gerekli esnekliği sağlamak
amacına yöneliktir.
Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 4 ncü ek)
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Aynı maddenin 'dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanan ka
zançlardan yapılacak tevkifat oranım % 5'e kadar indirmeye Balkanlar Kurulu yetkili kıhnmıştır. Getirilen hü
küm memleketimliz için hayati önem taşıyan petrol aramalarını vergi yoluyla teşnik ederek, yabancı kurumların
bu 'sahaya yönelmelerini sağlamaktadır.
Madde 7. — Aynı Kanunun 25 nci maddesinde yapılan değişiklikle tüm Kurumlar Vergisi mükellefleri
için Kurumlar Vergisi oram % 40 olarak belirlenmektedir. Böylece sermaye şirketleri ile kooperatiflerde Ku
rumlar Vergisi oranı % 50'den % 40'a indirilerek kurumlaşma teşvik edilmekte, diğer kurumlarda ise hiç bir
haklı gerekçeye dayandırılamayacak olan düşük vergilendirme kaldı ramaktadır.
Madde 8. — Aynı Kanunun 33 ncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.
Maddenin bininci fıkrasında, 23Ö2 sayılı Kanunla değişik 30 ncu maddede tasfiye dönemi 3 yıldan 1 yıla
indirildiğinden buna uygun olarak gerekli değişiklik yapılmıştır.
Madde 9. — Bu madde 'ile 40 nci maddede değişiklik yapılarak Kurumlar Vergisi ödeme süreleri 3 taksite
çıkarılmaktadır,
Yapılan değişiklikle, Kurumlar Vergisinin bugüne kadar olduğu gibi Nisan ve Ekim aylarında iki eşit tak
sitte değil, Nisan, Ağusttos ve Ekim aylarında olmak üzere 3 eşt 'taksitte ödenmesi sağlanmaktadır. Böylece
Kurumlara vergilerini ödemede 198İ2 yılından itibaren 'bir taksit daha artırılarak kolaylık sağlanmaktadır.
'Madde '10. — 5422 'sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 8 nai madde ile bu Kanunla değiştiri
len Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 25 nci maddesinde yazılı vergi nispetinin, kurumların 1.1.1983 ta
rihinden itibaren beyanı gereken 1982 takvim yılı kazançlarına ilişkin olduğu hükme bağlanmıştır.
Madde 1(1. — 'Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununa 2362 sayılı Kanunla ekleneni mükerrer 19, geçici
3 ve 7 nci maddeler kaldırılmaktadır.
Madde 1!2. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapan maddelerin yürürlük tarihleri
hükme bağlanmaktadır.
Madderiin \(A) bendi, Kurumlar Vergisi Kanununun 3 ncü maddesini, 14 ncü maddesinin 7 numaralı ben*
dini ve 33 ncü maddesinin birinci fıkrasını değiştiren ve kooperatif tanımına açıklık getiren 2 nci maddenin,
zarar mahsubunu beş yıl olarak belirleyen 5 nci maddenin ve tasfiye dönemindeki ifade karışıklığını ortadan
kaldıran 8 noi maddenin 1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini öngör-ı
mek;ted!h\
Maddenin $B) bendi, Kurumlar Vergisi Kanununun 25 nci maddıesinü değiştiren ve Kurumlar Vergisi
oranını tüm kurumlar için % 40 oranına bağlayan maddenin 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe gireceğini öngör-ı
mektedir.
Maddenin (c) bendi, diğer maddelerin 1.1.1982 tarihinde yürürlüğe gireceğini hükme bağlamaktadır.
Madde 13.— Yürütme maddesidir.
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Malîye .Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Milli Güvenlik (Konseyine sunulan «'Bazı
Vergi Kanunları ile Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda (Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısı» Komisyonumuzca (incelenmiştir.
Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 4 ncü ek)

_ 4 Bu inceleme sonucunda, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda uygulama sırasında müşahade edilen
tereddüt ve noksanlıkların telafisini sağlamak amacıyla değişikliklerin yapıldığı anlaşıldığında tasan hüküm
leri benimsenmiş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Başbakanlığın Z2.10.1981 ıtarJhli KKTD. 101-84/06515 sayılı yazıları ile M. G. Konseyine seVkedilen «Denfc
Ticaret Pilîosunu Geliştirme ile Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun Tasarısı» çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasını öngörmüş bulunmaktadır.
Bu Tasarının Kurumlar Vergisi ile ilgili maddelerinin 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda değişik
liği öngören bu tasarı içinde yer alması uygun görülmüş ve 6 ncı madde buna göre düzenlenmiştir. Ayrıoa,
Kurumlar Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen Geçici 8 nci madde, bu tasarının 10 ncu maddesi olarak
düzenlenmiş ve Tasarının 10 ncu maddesi ile düzenlenen Geçici 8 nci madde, 11 nci maddede Geçici 9 ncu mad
de olarak yer almış, madde numaraları buna göre teselsül efttirilm'iştir.
Milli GüVenlik Konseyinin onayına arz olunur.
Başkan
Başkan Yardımcısı
Hüsnü KÜÇÜKAHMET
Tanju ERDEM
E< Amiral
Dz. Kd. Kur. Atfb.

Başkan Yardımcısı
Haşmet YURT AL
Mly. Kd. Alb.

Kâtip Üye
Turhan AKPORAY
Mly. Kd. Alb.

Kâtip Üye
Tahsin EKİNCİ
Mtfy. Kd. IBnb.

Üye
Nazmi BİLGİÇ

Üye
Güven BOŞGELMEZ

Üye
Mehmet KAM tLOĞ LU

Üye
Doğan KAYRAN

Üye
Berki MELLİ

Üye
Serpil ULUER

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 4 ncü ek)
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
5422 Sayılı Kurumlar Vevgfei Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sermaye Şirketleri :
Madde 2. — Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı komandit ve V
mited şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlar sermaye şirketleridir. 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa göre kurulan Menkul Kıymetler Yatırımı Fonları bu Kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun
uygulanmasında sermaye şirketi addolunur.
MADDE 2. — Aynı Kanunun 3 nıcü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kooperatifler :
(Madde 3. — Kooperatifler, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre kurulan
istihlak, istihsal, kredi, satış, yapı vesair kooperatifler ile aynı mahiyetteki yabancı kooperatiflerdir.
Okul kooperatifleri gibi dernek veya adi şirket mahiyetinde olanlar bu Kanunun uygulanmasında koo
peratif addolunmaz.
MADDE 3. — Aynı Kanunun 8 nci maddesinin 6, 7, 8 ve 10 -numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki H2 numaralı bent eklenmiştir.
6, Sanayi ürünü ihraç eden ve yıllık ihracat tutarı 250 000 Amerikan Doları veya muadili yabancı pa
ra karşılığı Türk Lirasını aşan imalatçı kurumların 'bu ihracattan sağladıkları hâsılatın % 20'si kurum kazan
cından indirilir..
'İhraç edildiğinin tevsiki şartıyla ihracatçılara yanı lan satışlar yıllık ihracat tutarının hesabında ihracat
sayılır.
İhraç ettiği malı imal etoeyen ihracatçı kurumlarda bu istisnalar 1/4 oranınıda uygulanır»
7, Yaş meyve, sebze ve su ürünleri ihracatçılarının, bu ihracattan sağladıkları hâsılatın % 20'si ku
rum kazancından indirilir. İhraç edildiğinin tevsiki şartiyle ihracatçılara yapılan satışlar da yaş meyve,
sebze ve su ürünleri üreticisi yönünden ihracat sayılır,
8, Kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye döViz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla dış nav
lun hâsılatının % 20'si kurum kazancından indirilir.
10. Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde «Turizm Müessesesi» belgesi veya 1818
sayılı Seyahat Acemtalan ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu gereğince «Seyahat Acentası İşletime Belge
si» almış olan kurumların döviz olarak elde ettikleri hâsılatın % 20^1 mezkûr dövizlerin yetkili bankalarda
bozdurulduğunun tevsiki şartiyle kurum kazancından indirilir. Elde edilen dövizleri bizzat bozdurmayan ve
dövizi sağlayan müessese veya acentadan doğrudan doğruya pay alan turizm müesseseleri, bu istisnadan
aldıkları pay oranında faydalanırlar,
12, Menkul Kıymetler Ya'tırım Ortaklıklarının ve Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının portföy işlet
meciliğinden ıdoğasn kazançları,
MAIDDE 4. — Aynı Kanunun 12 nci maddesinin 1 numaralı bendine aşağıdaki parantez içindeki hüküm
eklenmiştir.
<(Bu şartları haiz olsalar dahi kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya İmal1 et
tikleri malları Türkiye'de satimalksızın yabancı memle ket&ere göndermelerinden! doğan kazançlar, Türkiye'de
elde edünniş sayılmaz, Türkiye'de satmaktan maksat alıcı veya satıcının veya her ikisinin Türkiye'd» olması
veya satış akdinin Türkİye'ide yapılmasıdır.)
MADDE 5. — Aynı Kanunun 14 ncü maddesinin 7 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,
7^ Beş yıldan fazla nakledilmemek şartiyle geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zarar
lar (Bilançolarda her yılın zararının ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.)
M M Oüivenlik Konseyi (S. SayJsı : 292*ye 4 ncü dk)
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MAODE 6. — Aynı Kanunun 24 ncü maddesinin üçüncü fıkrasını takiben aşağıdaki fıkra eklenmiş ve
4 ncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«jBakanlar Kurulu dar mükellefiyete tabi kurumların yulkardaki bentlerde belirtilen kazanç ve iraMarından
yapılacak vergi tevkifat nispetlerini her birinde ayrı ayrı % 40'ı aşmayacak nispetlerde indirmeye yetkili
dir.»
«lUluslararası para piyasasından hazine garantisi ile alınacak o.rta ve uzun vadeli krediler için ödenecek
faizlerdeki tevkifat oranını sıfıra, petrol arama faaliyetleri dolayısiyle sağlanacak kazançlardaki tevkifat
oranını % 5'e kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.»
MADDE 7. — Aynı Kanunun 25'ncj maddesi aşağıdaki şekilde değiştir inmiştir,
Verginin Nispeti •
Madde 25. — Kurumlar Vergisi, bu Kanuna göre tespit olunan kurum kazancımdan % 40
alınır.
Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır.

nispetinde

MADDE 8. — Aynı Kanunun 33 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,
'Madde 33. — Tasfiye dönemlinin başındaki servet değeri, kurumun tasfiye dönemi başındaki bilançosun
da gortülen özsarmayesidir. Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde müteakip .tasfiye dönemlerinin başındaki ser
vet değeri, bir eVvelkıi dönemin son bilançosunda görülen servet değeridir. Aşağıda yazılı olanların dışında
kalan her nevi ihltiyatlarla dağıtılmamış kazançlar bu sermayeye dahildir.
MADDE 9. — Aynı Kanunun 40 nci maddesi aşığıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ödeme Süresi •'
Madde 40. — Kurumlar Vergisi, Nisan, Ağustos ve Ekim aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.
Hesap dönemleri veya beyanname verme sureleri Maliye 'Bakanlığınca tayin olunan mükellefler için biri
beyannamemin verildiği ayda, diğerleri ise, bu ayı ta kip eden dördüncü ve altıncı ayda olmak üzere üç eşit
taksitte ödenir,
'MAODE 10. — 54212 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki Geçici 8 ncü Madde eklenmiştir,
ÖEÇİGİ MAlDDIE 8. — Bu Kanunla değiştirilen' Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 25 nci madde
sinde yazılı vergi nispeti, kurumların 1982 takvim yılı kazançlarına lişkİn ölüp 1 . 1 . 1983 tarihinden itiba
ren boyanı gereken kazançlar hakkında uygulanır.
Kaldırılan hükümler :
MADDE 11. — Aynı Kanuna 236ı2 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 19, geçici 3 ve 7 nci
kaldırılmıştır.
Yürürlük :
MADDE l!2, — Bu ıKamunun;(
A) 2, 5 ve 8 nci maddeleri 1 . 1 . 1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde;
IB) 7 nci maddesi 1 . 1 . 1983 tarihimde;
C) Diğer maddeleri 1 . 1 . 1982 tarihinde; yürürlüğe «irer.
Yürütme, :
MADDE 13. — Bu Kamunu Bakanlar Kurulu yürütür,
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maddeler

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişikl/k Yapılması Hakkında Kanun

Tasarı»

MADDE 1. — Tasarının l nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
'MADDE 6. — Aynı Kanunun 24 ncü maddesinin üçüncü fıkrasını takiben aşağıdaki fıkra eklenmiş ve
4 ncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«IBakanlar Kurulu dıar mükellefiyete tabi kurumların yukarıdaki bentlerde belirtilen kazanç ve iratların
dan yapılacak vergi tevkifalt nispetlerini her birinde ayrı ayrı % 40'ı aşmayacak nispetlerde indirmeye yet
kilidir.
Uluslararası para 'piyasasından; deniz ulaştırma, gemi inşa ve onarma (yüzme havuzlar dahil) işlerinde kul
lanılmak üzere alınan krediler ile Hazine garantisi altında alınacak diğer orta ve uzun vadeli krediler için
ödenecek faizlerdeki tevkifalt oranını sıfıra, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak fcazançlardaki itevkitfat oranını '% 5'e kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.'»,
MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 8. — Tasarının 8 nçi maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
IMADDE 10. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki Geçici 8 nci madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE S. — Deniz ulaştırma, gemi inşa ve onarım (yüzer havuzlar 'dahil) sektörleri, kalkın
ma planı ve yıllık programlarda gerekli tespitler yapılıncaya kadar yatıran indirimi yönünden özel önem
taşıyan sektör sayılır.
MADDE -1>1. — Tasarımın 10 ncu maddesi 111 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Kaldırtlan Hükümler :
'MADDE 12. — Tasarının Tl nci maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Yürürlük :
MADDE 13. — Bu Kanunun;
A) 2, 5 ve 8 nci maddeleri 1,1,198i tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
iB) 7 nci maddesi 1.1.1983 tarihinde,
C) IDiğer maddeleri 1.1.1982 tarihinden geçerli öl mak üzere yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
Yürütme :
'MADDE 14. — Tasarının 13 ncü maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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