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Swa Numarası : 67
KAZANÇ VERGİSİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN TADİLİNE DAİR KANUNUN YİR
Mİ YEDİNCİ MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKIN DA (3/38) NUMARAU BAŞVEKALET TEZKERESİ
VE MALİYE VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI
Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet
Muamelat Müdüriyeti
Tahrirat Şubesi
Adet
6/5102

24. 11 . 1928

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Kazanç Vergisi Kanununun bazı maddelerini
muaddil Kanunun yirmi yedinci maddesinin tefsiri
talebine dair Maliye Vekâletinden yazdan teşrinisa
ni 1927 tarihli ve (15466/120) numaralı tezkerenin
musaddak sureti leffen takdim kılındı.
Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını ri
ca ederim efendim.
Başvekil
İsmet
Başvekâleti Celüeye
Hulâsa :
İtasına mecbur oldukları
beyannameleri vermüyen ikinci
kısım kazanç vergisi mükellefini hakkında
Kazanç Vengi Kanununun bazı maddelerini mu
addıil kanunun yirmi yedinci maddesinde bir bina
dahilinde icrayı ticaret edip icrayı ticaret eyledikleri
mahallerin icarei seneviyelerine göre vergiye tabi
tutulacak erbabı ticaretin her senei maliyeye takad
düm eden Kânunusani ayı zarfında hükümetçe ih
zar ve bilabedel tevzi edilecek olan beyannameyi
pulsuz olarak mensup olduğu maliye tahakkuk ida
resine itaya mecbur oldukları gösterilerek tevzi edlilen beyannameyi imlâ ve ita etmeyenler hakkında
olunacak muamele zikr ve tasrih edilmemektedir.
Her ne kadar gerek asıl Kazanç Vergisi Kanununun
ve gerek salifülarz muaddil kanunun dokuzuncu
maddesinde jitaya mecbur oldukları beyannameyi
miadında vermeyen mükelleflerin vergileri Kanunun
yirm'i altıncı maddesine tevfikan tebeyyün ve bu su
retle tebeyyün ettirilen verginin ilk defasında iki kat
olmak üzere, tekerrürü vukuunda aledderecat zamaîm icrası suretiyle tahsili edileceği gösteriitaiş ve bu
maddede «İtaya mecbur oldukları beyannameyi mi
adında ita etmeyen mükellefler kaydı» mutlak ola
rak zikr edilmiş isede maddei mezkûreden bahsedi
len yirm'i ikinci maddenin muhtevi olduğu kuyut ve

şuruta nazaran ahkâmı kazançlarım beyanriame itasiyle bildirmeye mecbur olan mükelleflere mâbihüttatbik görülmesine ve esasen Kazanç Vergisi1 Kanunu
aslîsinde ikinci kısım mükellefler için beyanname
vermek mecburiyeti olmadığı halde kanunu mezkû
run bazı mevaddını muaddil salifülarz kanunun yir
mi yedinci maddesiyle bu kısım mükellefle dahi berveçhimaruz bedeli icarları için beyanname itasiyle
mükellef tutulmuş bulunmalarına nazaran zikrolunan dokuzuncu madde ahkâmının bunlar hakkında
da tatbiki mucibi tereddüt görüldüğünden keyfiye
tin Büyük Millet Meclisince tefsiri esbabının istikmal buyurulması arz olunur efendim.
3 Teşrinisani 1927
Maliye Vekili
Saraçoğlu
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
21 . 12 . 1927
Maliye Encümeni
9 Karar Numarası
3/38 Esas Numarası
Maliye Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Kazanç Vergisi Kanununun bazı maddelerini
muaddil Kanunun yirmi yedindi maddesinin tefsiri
talebine dair Başvekâletin 28 Teşrinisani 1927 tarih
ve (6/5104) numaralı tezkeresi Encümenimize hava
le buyurulmakla Maliye Vekil Şükrü Beyin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu.
Filhakika muaddil yirmi yedindi maddede icarei
seneviyelerine göre vergiye tabi tutulacak erbabı ti
caretin kendilerine tevzi olunacak beyannamelerinin
imlâ ve ifaya mecbur oldukları zikr edilmiş ise de
bu mecburiyete riayet etmeyenler hakkında yapıla
cak muamele tasrih edilmemiş bulunduğundan ev
velâ verginin ne yolda tahakkuk ettirileceği, saniyen
hükmü kanunu infaz için nasıl bir ceza tatbik olu
nacağı ciheti muhtacı hal görülmüştür.
Muaddil dokuzuncu madde ile yirmi ikinci mad
dei asliyenin hükümlerine gelince dokuzuncu mad
de de (haya mecbur oldukları beyannameyi miadın
da vermeyen mükelleflerin vergileri kanunun yirmi
ikinci maddesine tevfikan tebeyyün) denilmesine ve
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yirmi likinci ımiaıdddi alslliıye üsle münhıaismrain kaızaınçllaırııraı
beyamtniame titaisı ısuremiıyle bMirmıeye mecbur olan mü
kelleflere mâbihüttatbik ahkâm Ve kuyudu muhtevi
bulunmasına göre 'icarei seneviyeleri üzerimden ver
giye tabi tutulacak erbabı ticaret bu iki madde muktezasının tatbiki muvafık olmadıktan başka bu su
retle tatbiki halinde mükellefiyetle ceza arasında bir
nispet ve adalet bulunamayacağı teemmül edilmiş
ve bu ikinci sınıf mükellefin miadında beyanname
lerini vermedikleri takdirde verginin sureti tarhını
ve cezasını tayin edecek ahkâma da İhtiyaç derkâr
bulunmuş olduğuna binaen tefsir tarikine ıgidilrneyerek Maliye Vekili Beyefendinin teklifi ile muaddil
yirmi yedinci maddeye bir fıkra tezyili tensip edil
miş ve fıkra bilihzar takdim olunmuştur. Bermucibi
havale Bütçe Encümenine tevdi kılındı.
Maliye Encümeni Reisi
Gümüşhane
Hasan Fehmi
Kâtip
Balıkesir
Recaii
Aza
Amasya
İsmail Hakkı

Mazbata Muharriri
Gaziantep
Ahmet Remzi
Aza
Beyazit
Şefik
Aza
İçel
Mehmet Emin

Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Bütçe Encümeni
Mazbata Nd: 35
Esas No : 3/38
!

Bütçe Encümeni Mazbatası
Kazanç Vergisi Kanununun bazı maddelerini muaddil 21 Mayıs 1927 tarihli ve 103*8 numaralı Kanu
nun yirmi yedinci maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâletin 28 Teşrinisani 1927 tarihli ve (6/5İ04) nu
maralı tezkeresi Maliye Encümeni mazbatasiyle 'bir
likte encümenimize havale buyurulmakla tetkik ve
müzakere olundu.
27 Şubat 1926 tarihli ve 755 numaralı Kazanç
Kanununun 27 nci maddei asliyesinde idarei seneviyelerine göre vergiye tabi tutulan ikinci kısım, mükelle
fin beyanname itasından müstesna tutulmuş idi. Bilâ'hara salifülarz 1038 numaralı Kanun ile tadil olu
nan bazı mevad meyanında mezkûr 27 nci madde da
hi tadil edilmiş ve şekli tadile nazaran icarei seneviyelerine göre vergiye tabi tutulan kısım mükellefinin,
her senei maliyeye takaddüm eden Kânunusani ayı
zarfında Hükümetçe ihzar ve 'bilâbedel tevzi edilecek

bir beyannameyi imlâ ve pulsuz olarak mensup ol
duğu Maliye tahakkuk idaresine itaya mecbur olma
ları kabul edilmekle beraber 'bu 'beyannameyi doldu
rup vermeyenler hakkında ne suretle muamele oluna
cağı müphem kalmıştır.
Vakıa Kazanç Vergisi Kanununun muaddil doku
zuncu maddesinde itaya mecbur oldukları 'beyanna
meleri miadında vermeyen mükelleflerin vergilerinin
yirmi ikinci madde mucibince tebeyyün ettirileceği
yani 'beyannamenin miadında verilmemesinden naşı
kazancın tahakkuk idarelerince resen tahkikatı hari
ciye ve idariye ile bulunacak emsaline kıyasen ve
emsal bulunmayan ahvalde takdir suretiyle tespit olu
nacağı ve bu suretle tebeyyün ettirilen vergilerin ilk
defasında iki, müteakip senede tekerrürü halinde üç
ve yine bunu takip eden üçüncü sene tekerrür ettiği
takdirde beş kat tahsil olunacağı ve mütevali suret
te üç defa beyannamesini vermeyen mükelleflerin
Kazanç Vergisi 'beş kat yerine bir kat olarak tahsil1
edilmek şartiyle ticaretgahlarının altı ay müddetle ve
hilâ hüküm set olunabileceği muharrer isede bu hü
kümleri muaddil yirmi yedinci maddede münderiç
olup oturdukları mahallin idarei seneviyelerine göre
vergiye tabi olan erbabı ticaret ve sanat hakkında da
tatbiki beyanname mahiyetlerindeki farka nazaran
muvafikı adalet olamayacağı ve yirmi yedinci mad
denin mezkûr hükümlerin dairei şümulü haricinde
kalması lâzım geleceği encümenimizce de teemmül
edilerek bu hususta Maliye Encümenince tanzim kılı
nan fıkrai müzeyyele dairesinde keyfiyetin mütalâası
tensip kılınmış ve gerek Maliye Vekâleti tezkeresinde,
gerek Maliye Encümeni mazbatasında izah olunduğu
veçhile yirmi yedinci madde mucibince tevzi olunan
beyannamelerini vaktinde doldurup tahakkuk idarele
rine vermeyen mükellefinin vergilerinin ne yolda ta
hakkuk ettirilmediği ve kanunun tenfizi için hangi
ceza müeyyidesinin tatbik olunacağı hususlarından
vergilerin kimler tarafından ne suretle tebeyyün etti
rileceğine müteallik hükümde ittifak ile ve kanunun
tenfizi için bir ceza müeyyidesi lâzım olup olmadığı
esasında azadan Salih ve Haydar ©urdur), MÜkerrem
(İsparta), Niyazi Asım (Kütahya), Nafi Atuf (Erzu
rum), Ali Şuurî (Balıkesir) 'beylerin reylerine mukabil
ekseriyetle Mâliye Encümeni noktai nazarına iştirak
olumıp şekilde bazı tadilât icrasiyle ihzar kılınan lâ
yihanın Heyeti Celileye arzına karar verilmiştir.
4 Şubat 1912*
Reis
Reisvekili
Edirne
iBurdur
Şakir
Salih Vahit

Mazbata Muharriri
Gaziantep
Ali Cenanı
Erzurum
Naifi Atuf
Blaziz
Hasan Tahsin
Bursa
Muhlis
Samsun
Adil
Niğde
Möhmet Atâ

Kâtip
Kütahya
Niyazi Asım
İsparta
Mükerrem
Balıkesir
Ali Şuurî
Tokat
Şevki
(Kırşehir
Yahya Galip
Yozgat
Süleyman Sırn

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Adliye,
Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri, memurdur.
Bütçe Encümeninin Tjuüli
Kazanç Vergisi Kanununun bazı maddelerini muad
dil 31 Mayıs 1927 tarihli ve 1038 numaralı Kanunun
27 nci muaddil maddesine bir fıkra tezyiline dairi
Kanun Lâyihası
Birinci Madde — Kazanç Vergisi Kanununun ba
zı maddelerini muaddil 21 Mayıs 1927 tarihli ve 1028
numaralı Kanunun 27 nci muaddil maddesine aşağı
daki fıkra tezyil olunmuştur :

Maliye Encümeninin Teklifi
Kazanç Kanununun Muaddıil 27 nci Maddesine
Müzeyyel Kanun
Madde 1. — Kazanç Vergisi Kanununun 27 nci
maddesine muaddil atideki fıkra tezyil edilmiştir:
«Tevzi olunan beyannamelerini muayyen müddet
zarfında imlâ ve ita etmeyen mükelleflerin ticaretha
nelerinin icar bedelleri 'komisyonları tarafından hari
cî tahkikat ve emsaline kıyasen tayin olunur. Bu tak
dirde tahakkuk edecek vergilerine cezaen yüzde on
beş zammedilir.»
Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
di*,
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«•Hükümetçe tevzi olunan beyannameyi her senei
maliye Şubatı gayesine kadar doldurup mensup oldu
ğu maliye tahakkuk idaresine vermeyan mükellefle
rin ticarethanelerinin icar bedelleri üçüncü fıkrada
mezkûr heyetler tarafından resen takdim ve bu suretle
tahakkuk edecek vergilerine cezaen yüzde on beş zammoîunur.»
İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir.
ÜÇüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya
Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri memur
dur.
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