S.Sayısı: UBya ek
Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısının 7, 8 ve 12 nci maddeler
de Geçici Komisyonca yapılan değişiklikler (1/173)

YEDÎNCÎ MADDE — Aşağıda yazılı ku
ramlar, vergiden muaftır.
1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi;
2. Devlet Demiryolları;
3. Devlet Havayolları;
4. Askeri fabrikalar;
5. Darphane ve Damga Matbaası;
6. Millî Piyongo idaresi;
7. Tekel mevzuuna ait faaliyetlerine mün
hasır olmak üzere tekel işletmeleri;
8. Kamu idare ve müesseseleri tarafından
ilim ve fen ve güzel sanatları, tarım ve hay
vancılığı öğretmek yaymak, ıslah ve teşvik
etmek maksadiyle işletilen müesseseler (Okul
lar, okul atelyeleri, konservatııvarlar, umumi
kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, nu
mune fidanlıkları, tohum ve hayvan ıslah ve
üretme istasyonları, yarış yerleri ve emsali mü
esseseler) ;
9. Kamu idare ve müesseseleri tarafından
umumi insan ve hayvan sağlığı genel koruma
ve tedavi maksadiyle işletilen müesseseler (Has
tane, nekahethan*, klinik, dispanser, prevan
toryum, sanatoryum, çocuk bakım evleri, hay
van hastaneleri ve dispanserleri, hayvan bakım
evleri, veteriner bakteriyoloji ve seroloji, distafaljin gibi müesseseler);
10. Kamu idare müesseseleri tarafından iç
timai maksatlarla işletilen müesseseler (şefkat,
rehin ve yardım sandıkları, fukara aşhaneleri,
ceza ve ıslah evleri atelyeleri, darülaceze atelye
leri, içtimai sigorta kurumları, öğrenci yurtları
ve pansiyonları gibi);
11. Kamu idare ve müesseseleri tarafından
hükümetin veya yetkili idare mercilerinin müsa
adesiyle açılan mahallî, Millî veya Milletlerarası
mahiyetteki sergiler panayırlar;
12. 8, 9, 10 ve 11 nci fıkralarda yazılı mü
esseselerden derneklere veya tesislere ve vakıf
lara ve cemaatlere, halkevleri ve halkodalanna
veya yabancı Devletlere ve dernek ve tesislere
ait olup mezkûr fıkralarda sayılı maksatlar ve

gayelerle işletildikleri ilgili Bakanlıklarca kabul
ve tasdik edilenler;
13. Beden Terbiyesi teşkilâtına dâhil der
neklere veya kamu idare ve müesseselerine ait
idman ve spor müesseseleri;
14. Tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım san
dıkları;
15. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde
resim veya harç alan kamu müesseseleri;
16. il özel idareleri veya belediyeler veya
köyler veya bunların teşkil ettikleri birlikler
veya bunlara bağlı müesseseler tarafından iş
letilen : Su, elektrik, havagazı işletmeleri, bele
diye sınırları içindeki yolcu nakil işletmeleri,
mezbahalar (Kesim, nakil ve muhafaza işlerine
münhasır olmak şartiyle)
17. Esas mukavelenamelerine müsteniden
sermaye üzerinden kazanç dağıtmamak, idare
meclisi reisi ve azalarına kazanç üzerinden his
se vermemek, ihtiyat akçelerini ortaklara dağıt
mamak ve münhasıran ortaklarına iş görmek
şartiyle kooperatif şirketler;
18. Hususi kanunlarla veya Devletle akdolunan mukavelelerle Kurumlar Vergisinden ve
ya her türlü vergi ve resimden muaf tutulan
kurumlar;
1 - 6 numaralarda yazılı kurumlar kuruluşla
rındaki maksadın dışında kalan işleri dolayısiyle vergiye tâbi olur.
Bu maddede yazılı muaflıkların menkul ser
maye iradı üzerinden tevkif yoliyle alınan ver
giye şümulü yoktur.
SEKİZİNCİ MADDE —
1. Başka bir teşebbüse konan sermayenin
asgari yüzde onuna bu teşebbüsün kuruluş sene
sinde veya bilanço tarihinden en az bir sene
evvelinden beri sahip oldukları ispat ve tevsik
olunan ana kurumların bu teşebbüse iştirakle
rinden veya sermaye tahsislerinden elde ettik
leri kazançlar;
iştirak kazançları istisnası, kurumun bilân-

i<:<) tarihinlen bir sene evvel, yeni kuruluşlarda i lan Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz);
kuruluş anmda sahip olduğu iştirak hissesine
2. Türkiye'de elde edilen ücretler;
3. Türkiye'de elde edilen serbest meslek
isabet eden kazanç miktarına tatbik olunur.
kazançları;
ON ÎKÎNCÎ MADDE — 11 nci maddede ya
4. Türkiye'de zirai bir işletmeyi işleten ya
zılı dar mükellefiyet mevzuuna giren kazanç
bancı kurumların bu faliyetten elde ettikleri
ve iratları şunlardır :
kazançlar;
1. Türkiye'de Vergi Usul Kanunu hüküm
5. Gayrimenkullerin ve hakların Türkiye'
lerine uygun sabit iş yeri olan veya daimî mü
de
kiralanmasından elde edilen iratlar;
messil bulunduran yabancı kurumlar tarafından
6. Gelir Vergisi Kanununun 82 nci madde
bu yerlerde veya bu mümessiller vasıtasiyle ya
sine göre vergi tevkif a tın a tâbi menkul kıymet
pılan işlerden elde edilen ticari kazançlar (İh
faiz ve temettüleri;
raç edilmek üzere Türkiye'de satınaldıkları ve
ya imal ettikleri malları Türkiye'de veya Tür
7. Menkul kıymet satışından elde edilen
kiye'den satmaksızm yabancı memleketlere kazançlar hariç olmak üzere sair kazanç ve irat
lar.
sevk ve irsal edenlerin bu işten doğan kazanç-
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