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Muamele vergisi kanunu 

(Resmî Gazete ile neşir re ilâm: •> VJU 1 <):;]- Sayı: 1SH2 re 6 VfIT 1!):U- Saı/ı:1H(i(i) 

No. Knhııl tarihî 
1860 21 - VII -1931 

Yert/iııiıı ıııerzııa 

BİRİNCT MADDE — Türkiye dahilinde: 
A - Kuvvei muharrike kullanan sınaî müesseselerin senevi .on hin liralık ciro 

f evkindeki manmlâtı ; 
B - Ecnebi memleketlerde imal olunup Türkiycye ithal olunan maddeler; 
C - Bilûmum sigorta şirketlerinin, bankaların, bankerlerin yapmış oldukları 

muameleler dolayısile prim, komüsyoıı, faiz, iskonto ve aciyo gibi her ne nam ile 
olursa olsun aldıkları meblağlar; 

Bu kanun mucibince muamele vergisine tabidir. 

İstisnalar 
İKİNCİ MADDE — Aşağıda vazıh maddeler ve muameleler muamele vergi

sinden müstesnadırlar: 
A - İmal, ithal, alım satım veya ihracı ve yahut bunlardan yalnız birisi Devlet 

inhisarı altında bulunan maddeler ( İma l , ithal, alını ve satım dolayisile ) ; 
B - Metre murabbaı 25 liradan vukarı kıvmetteki sark halıları ( i tha l dolavi-

s i l e ) ; 
C - Şeker (imal ve ithal dolayisile) ; 
D - Türkiye mahsulâtını işliyen tasirhaneler, tasir fabrikaları ve pirina fabri

kalar ı ; 
E - Maddei iptidaiyesi ne olursa oLun bilûmum ip ve iplik fabrikaları ( imal 

dolayisile ) ; 
P - Kuru yemişleri ve hububatı ve diğer nebatî ve hayvauî mahsulâtı kabuk 

ve çöplerinden ve pamuğu çekirdeğinden ayıran ve temizliyen ve tasnif eden mü
esseseler ( bu işlerinden dolayı ) ; 

(j - ( iümrük ithalât tarife kanuni I e veya sair kanunlarla gümrük resminden 
muaf olan maddeler ( i tha l dolayisile - gümrük ithalât tarife kanunu ve diğer 
hususî kanunla i' mucibince, hususî muamelelere tabi tutulmak itibarile gümrük 
resmi teminata raptedilen maddelere aitnmamele vergileri hakkında aynı mua
mele ta tbik olunur) ; 

I I - Alelûmum matbaa mamulât i ; 
1 - Sefarethanelerle siyasî memurlarave sair zevata ait olup gümrük tarife ka

inimle veya sair kanunlarla gümrük resminden muafiyeti kabul edilen eşya (ithal 
dolayisile ve mütekabiliyet şart i l e ) ; 

J - Demir sanayiine mensup bilûmum imal ve tamir müesseseleri ( imalât do
layisile ) ; 

K - Türkiye dahilinde imal olunup ecnebi memleketlere ihraç olunan bilû
mum maddeler (imal dolayisile - yedinci maddedeki şerait da i res inde) ; 

L - Eleksiz un fabrikalarile ekmek, tuğla, kiremit ve hizar fabrikaları ; 
M - İ thalât tarife kanunu veya diğer hususî kanunlarla, memlekete gümrük 

ithalât resminden muafeıı girmesine müsaade olunan bilûmum emtia ve mevadın 



- 2 6 9 -
memleket dahilinde imal edilen mümasil ve muadilleri ( imal dolayis i le) ; 

N - Mükerrer sigorta muameleleri; 
0 - Hayat sigorta primleri; 
P - Her nevi maden eevherlerile yıkanmış veya yıkanmamış maden kömürleri 

ve kok ve briket ( istikrar, tathir , izabe ve tasfiye veya imal dolayisile ) ; 
R - Trikotaj , mücevherat, ı tr iyat ve sunî veya tabiî ipek mensucat ve çora]) 

fabrikaları hariç olmak üzere en az beş beygire kadar ( beş dahil ) kuvvei nıu-
harrikesi olan küçük sanayi ve hırfet müesseseleri. 

Mükellef >'( teklif mahalli 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Sınaî müesseseler, sigorta şirketleri, bankalar, banker

ler ile Türkiyeye i thalât ta bulunanlar muamele vergisini vermekle mükelleftirler. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Sınaî müesseselerin, sigorta şirketlerinin, bankala
rın ve bankerlerin muamele vergisi imal ve muamelenin yapıldığı kaza varidat 
idaresince, ithalât muamele vergisi de vergiye tabi maddelerin ithal edildiği güm
rük idaresinin bulunduğu kaza varidat idaresince tahakkuk ettirilir. 

Yeı-tjiııii) matrah re nisbeti 
BKŞİNCİ MADDE, — Muamele Yergisinin matrah ve nisbeti: 
A) Sınaî müesseselerde vergiye tabi her nevi mamul âtın satış kıymetinden 

aşağıda yazılı tenzilât yapıldıktan sonra kalan miktar vergiye matrah ittihaz edi
lir. Vergi nisbeti bu suretle bulunacak kıymetin yüzde altısıdır. 

Maliye ve tkt ısa t vekâleti erine e müşte ıeken her sanat şubesi için mamul mad
deler içerisinde bulunan iptidaî maddelerin nisbetlerini ihtiva eden bir cetvel tan
zim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur. 1931 malî senesinde yapılacak olan 
tenzilât bu cetvelde yazılı iptidaî maddeler kıymetlerinin ipekli ve dabağat ma-
mulâtında yüzde yirmisi ve diğerlerinde yüzda kırkıdır. 

Cetvelde maddei iptidaiye nisbeti gösterilnüyen manniratla un fabrikaları ma-
nıulâtmm satış kıymetinden ancak % de yirmisi tenzil olumu'. 

1932 ve müteakip seneler için maddei iptidaiye tenzilât nisbetleri her senenin 
bütçe kanuni I e tayin olunur. 

B) î tha lâ t mevadı için bunların orijinal faturadaki kıymetlerine nakliye, si
gorta ve gümrükten ihraçlarına kadar iht iyar olunan bilumum masarif ve resim
ler ilâve olunmak suretile elde edilen kıymetin yüzde altısıdır. 

C) Sigorta şirketleri, bankalar ve bankerler için birinci maddenin (C) fıkrası 
mucibiııice aldıkları bilumum mebaliğiıı yüzde iki buçuğudur. 

Verginin tahakkuku 

ALTINCI MADDE — Sınaî müesseseler imal ettikleri mevattan her ay içinde 
peşin veya veresiye suretile satt ıklarının ve satılmak üzere komisyoncuya veya 
kendi şubelerine gönderdiklerinin nevi ve miktar ve satış fiyatlarını ve beşinci 
madde mucibince bu kıymetlerden tenzili lâzım gelen miktar lar ı bildiren bir be
yannameyi ertesi ayın nihayet on beşinci günü akşamına kadar mensup oldukları 
varidat idaresine vermeğe mecburdurlar. 

Bu mamulâttan, sınaî müessesenin deposuna gönderilmiş olanların beyanna
meye ithali mecburî olmakla beraber bunların satılmadıkça vergileri t ahakkuk 
ettirilmez. 

Y E D İ N C İ MADDE — Mamıüâtını münhasıran harice çıkaran müesseseler için 
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muamele vergisi tahakkuk ettirilmez. Manıulâtmı memleket dahilinde satıp bir 
kısmını gerek bizzat ve gerek ihracat tacirleri vasıtasile ihraç eden müesseselerin 
ikinci maddenin K fıkrasında mezkûr istisnadan istifade edebilmeleri için alâ
kadar varidat idaresinden, ihraç edecekleri maımılâtın nevini, miktarını , kapları
nın nevini ve adedini, markalarını ve hangi gümrükten ihraç edileceğini gösterir 
bir nakliye tezkeresi almaları ve bu tezkere tarihinden itibaren altı ay zarfında bıı 
mamulâtm tamamen, ihraç edildiğini gösteren gümrük idaresi vesikasını varidat 
idaresine ibraz etmeleri mecburidir. 

Bu mecburiyete riayet etmiyonlerden maımılâtın fabrikadan çıkarıldığı zaman 
tahakkuk ettirilmiş olan vergisi defaten tahsil olunur. 

SEKİZİNCİ MADDE — İthalât esbabı veya bunlar namına harekete mezun 
vekilleri veya komiisyoncııları, ithalât maddeleri gümrük ambarından veya antrepo
dan çıkarılmazdan evvel alâkadar varidat idaresine bir beyanname vemeğe 
meebudurlar. Bu beyannamede eşyanın nevi, mahiyeti, evsafı, orijinal fatura-
larındaki kıymeti ile eşyanın gümrükten çıkarılmasına kadar ihtiyar olunan bil
ûmum masarif ve resimler ve bunların yekûnuna göre tahakkuk etmesi icap eden 
vergi miktarı gösterilir ve gümrük idaresine verilen ithalât beyamıamesile orjinai 
faturanın gmürüktne musaddak bir sureti beyannameye raptolunur. 

DOKUZUNCU MADDE — Sigorta şirketlerde bankalar ve bankerler bir ay 
zarfında yapmış oldukları muameleler dolayısile aldıkları mebaliği ve bunlara ait 
verg' miktarını ertesi ayın nihayet onuncu günü aksanıma kadar mensup oldukları 
varidat idaresine bir beyanname ile bildirmek mecburiyetindedirler. 

Sigorta şirket ve idarelerinin, sigorta muamelelerinden aldıkları m e -
baliğe ait beyannameler, taallûk ettiği ay zarfında her nevi sigorta mua
melelerine mahsus musaddak ( kayit ) defterlerine geçirilmiş olan prim ile si
gortacıların kendi lehlerine aldıkları diğer meblâğlar yekûnundan yine o ay içinde 
musaddak (fesih ve iptal) defterlerine geçirilmiş meblâğlar mecmuu indirilmek su
reti] e ve sigorta muameleleri haricindeki muamelâttan aldıkları mebaliğe ait be
yannamelerde muhasebe kayit larından alınarak tanzim olunur. 

İtiraz 
ON E N C E MADDE — Sanayi müesseseleri mamulâtma ve ithalât mevadına ait 

olup 6 inci ve 8 inci maddelerde yazılı beyanname ve faturalarda münderiç kıymet 
ve miktarların doğruluğuna varidat memurluğunca kanaat hasıl olmadığı takdir
de sanayi maımılâtının ve ithal edilmek istenilen mevaclın vergisi hakkında 12 ve 14 
üncü maddeler mucibince muamele ifa olunmakla beraber ihtilaflı olan kıymet 
ve miktar farkına isabet eden vergi yalnız ithalât mevadı için müessese veya ticaret
hanesi olmıyanlar hakkında teminata raptedilerek malın satılmasına veya gümrük
ten çıkarılmasına müsaade edilir. 

Bu gibi ahvalde kıymet ve miktar ın tayini beyannamenin verildiği tar ihten iti
baren on gün zarfında ticaret odası tarafından ve ticaret odasının bulunmadığı 
yerlerde belediye taraf ından intihap olunmuş yeminli üç kişilik ehli vukufa tevdi 
olunur. Ehli vukuf, ihtilaflı muamelenin tevdii tarihinden itibaren on gün zarfın
da ka ra r ittihazına ve kara r ı a lâkadar varidat idaresine tahr i ren bildirmeğe mec
burdur. 

Ehli vukuf karar ı , beş gün zarfında alâkadar mal sahibine veya vekiline veya 
komüsyoncusuna tahr i ren tebliğ olunmakla beraber, bir sureti de mahallinin en bü 
yük mal memuruna gönderilir. 
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Ehli vukuf karar ına gerek mükellef, gerek en büyük mal memuru tarafından 
tebliğ tarihinden itibaren yedi gün zarfında itiraz edilebilir. 

İ t iraz, mahallinin en büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği zatın ri
yaseti altında biri en büyük mal memurunca ikisi ticaret odasınca ve biri beledi
yece ve ticaret odası bulunmıyan mahallerde üç âza da belediyelerce müntehap 
beş kişiden mürekkep itiraz komisyonu tarafından on beş gün zarfında tetkik ve 
karara raptolunur. 

Bu karar lar merkezdeki temyiz komisyonu nezdinde temyiz edilebilir. 

ON B İ R İ N C İ MADDE — On beşinci meddede yazılı musaddak muamele ver
gisi defterlerine muamelelerini eksik geçirenlerin veya defterlerinde yazılı mua
mele ve vergi miktar lar ını beyannamelerinde eksik gösterenlerin veyahut musad
dak muamele vergisi defteri tutmry anların vergileri varidat memurluğunea ku-
yut ve vesaik üzerinden, olmadığı takdirde resen tahakkuk ettirilerek esbabı mu-
cibesile beraber ihbarname ile alâkadara tebliğ olunur. 

Bu suretle tahakkuk ettirilen vergiye mükelleflerin, tebliğ tarihinden it ibaren 
on beş gün zarfında itiraz hakkı vardır. 

Bu takdirde onuncu madde mucibince muamele yapılır. 

Verginm tahsili 

ON İKİNCİ MADDE — Sigorta şirketlerinin, bankalar ve bankerlerin, her 
ay için tahakkuk ettirdikleri verginin ertesi ayın nihayet on beşinci günü akşamı
na kadar mal sandığına tediye olunması mecburidir. 

Sınaî müesseseler dahi, vergilerini her ay için tahakkuk ettirmekle beraber ver
gilerini, t ahakkuku takip eden aydan itibaren üç müsavi taksi t te ve üç ayda tedi
ye ederler. Mamulâtını veresiye satmış olan müesseselerin buna tekabül eden ver
gileri ayrıca üç ay daha tecil olunur. 

Yergilerini bu maddede gösterilen müddetler içinde tediye etmiyenlerden yüz
de on ceza alınmakla beraber ayrıca geçmiş müddete ait yüzde dokuz faiz hesap 
olunur. 

15 inci maddede yazılı musaddak muamele defterini tu t tuklar ı ve muamele
lerini bu def tere" doğru olarak geçirdikleri halde beyanname vermiy enlerden ceza 
olarak tahakkuk edecek vergilerinin yüzde onu alındığı gibi geçmiş günler için 
de, verginin aslına ait olmak üzere, yüzde dokuz faiz hesap olunur. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Vergisini saklıyanlardan 11 inci madde mucibince 
resen tahakkuk ettirilip iktisabı katiyet etmiş olan vergiler ve defterlerine vergi
sini noksan yazanlardan itiraz komisyonlarınca aleyhte karar ile iktisabı katiyet 
ederek noksan yazılmış olduğu anlaşılan miktar üzerinden itiraz komisyonunun 
karar ını müteakip on beş gün zarfında bir misli zam ile tahsil olunur. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — İthalâ t eşyasının tahakkuk eden vergileri talep 
vukuunda banka teminatına rapten üç müsavi taksi t te ve üç ayda müeccelen isti
fa edilir. 

Bu takdirde ilk taksit , mal gümrükten çıkarıldıktan bir ay sonra tahsil olunur. 
ATergisini tayin edilen taksitlerde' ödememekte tekerrürü görülen mükelleflere 

bir sene müddetle tecil müsaadesi verilmez. 
10 uncu madde mucibince vaki itiraz neticesinde verilecek karar mükellefin 

aleyhine olursa vergi farkı on gün zarfında ve defaten tahsil olunur. 
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Müteferrîk Jıtik timler 

ON B E Ş İ N C İ MADDE — Sınaî müesseseler, sigorta şirketleri, bankalar ve 
baııke 1er lıer sene kânunusani i] >t i (lasında mahallin en büyük mal memuru tarafın
dan tasdik olunmuş bir veya lüzumuna göre müteaddit muamele vergisi defteri tut
mağa ve birinci madde mucibince vergi mevzuuna dahil olan mevat ve muamelâtı 
ve bunlar için tahakkuk ettirecekleri vergiyi bu defterlere günü gününe kayit et
meğe mecburdurlar. 

ON A L T İ N C İ MADDE — On beşinci maddede ya/ıl ı muamele vergisi defterle
rinin, evrakı müsbitelerile birlikte iki se ıe müddetle muhafazası mecburidir. Ta
hakkuk senesi geçtikten sonra bu defterler ancak Maliye müfettişleri veya mahal
lin en büyük maliye memuru veya en büyük maliye memurunun tahakkuk ya
pan memurdan maada tevkil edeceği zal taraf ından tetkik olunabilir. Mükellefler 
bu memurlara, müracaatlarında defterlerini ibraza mecburdurlar. Bu mecburiyete 
riayet ctmiyenler hakkında sulh mahkemelerince (50) liradan (200) liraya kad;ır 
para cezası hükmolunur. 

ON Y E D İ N C İ MADDE — Bu kanunla uhtelerine mevdu vazifeleri bu kanun 
ahkâmına p;ö\v ifa etmiyen memurlarla ehli vukuf ve komisyon azaları hakkında, 
memurin muhakemat kanununa tabi olmaksızın Türk ceza kanunu hükümleri tat
bik olunur. 

ON S E K İ Z İ N C İ MADDE — İşbu kanun mucibince vergi tarhile mükellef olan
larla, ehli vukuf ve itiraz komisyonu reis w azaları, vazifeleri dolayısile muttali 
olacakları ticarî esrarı başkalarına ifşa ("demezler. 

ITilâfında hareketi sabit olanlar, yüz l iradan beş yüz liraya kadar para cezasile 
beraber bir haftadan üç aya kadar hapis ile tecziye olunurlar. 

Muvazzaf memurların işbu cürümleri tekerrür ettiği halde bir daha Devlet hiz
metinde istihdam olunmazlar. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Khli vukuf ile memur olunyan komisyon aza
larına verilecek ücret Maliye vekâletince takdir ve ita olunur. 

Y İ R M İ N C İ MADDE — Bu kanunda yazılı olan vergi ve cezalaı tahsili emval 
kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — Muamde vergisi hakkındaki 21 mayıs 1927 tarih 
ve 1039 numaral ı kanun ile ?> üncü maddesinin tadiline ve zeyline dair olan 1578 
ve 1698 numaralı kanunlar ve bunlara müteallik bilcümle hükümler mülgadır. 

Y İ R M İ İ K İ N C İ MADDE — Bu kanun neşri tarihliden 15 gün sonra mute
berdir. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına Adliye, Dahiliye, Maliye 
ve İkt isat vekilleri memurdur. 

B İ R İ N C İ M U V A K K A T MADDE — Bu kanunun meriyeti tarihinden evvel 
imal edilipte aylık tahakkuk beyannamesi verilmemiş ve vergisi tahakkuk ettiril
memiş bulunan maddeler bu kanun ahkâmına göre muamele görür. 

İKİNCİ M U V A K K A T MADDE — Sınaî müesseselerden teşviki sanayi kanu
nu mucibince prime müstahak olanların 1927, 1928 malî seneleri muamele vergileri 
borçlarından bu kanunun meriyeti tarihine kadar primlerle mahsup edilmek üzere 
tecil ve henüz tahsil veya mahsup edilmemiş olan miktarlarile hazinenin 1928, 1929 
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ve 1930 senelerinden sınaî müesseselere olan prim tahsisatları kayıtları mütekabi
le*] terkin olunmuştur. 

Sanayi ve Maadin Bankası emrine geçmiş seneler prim mukabili olarak veril
miş olan bir milyon lira mezkûr bankanın sermayesine ilâve edilmiştir. 

29 temmuz L931 

Cumhuriyet Reisliğine nazdan tezkerenin tarih ve 
numarası : 26-VII-1931 ve L/il 
Hu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhuriyet h'eisliğndrn (/elen tez
kerenin tarih ve numarası : 29 -VII -1931 ve i/jif> 
Hu kanunun müzakerelerini gösteren zahılların Cilt Sayfa 
eilt ve sayfa numaraları : 25 İti S üncü devre 
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