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2978 Sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı : 2.3.1985 Sayı : 18682) 

Kanun No. Kabul tarihi 
3158 27 . 2 .1985 

MADDE 1. — 2978 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 1. — Tam ımüekîief.yete tabi olup ücret geliri elde edenler, emekli, maluliyet, dul ve yetim maaşı 

alanlar 31e bunların eş ve çocukları ve bakmakla yüYümlü oldukları kimselerin; kamu idare ve müessese
leri, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinden (Kurumlar 
Vergisi Kanununun 7 tnci maddesi üe vergiden muaf tutulmuş kurumlar dahil) aşağıda yazılı mal ve hizmet 
alımları vergi iadesine tabi tutulur. 

a) Dayanıklı tüketim malları alımları, 
b) Yıiyecek içecek giderleri (sigara ve alkollü içkiler hariç), 
c) İkâmet edilen konuta ait yakacak giderleri, 
d) Her türlü giyim giderleri, 
e) Sosyal güvenlik kurumlan veya işverenler tarafından karşılanmayan sağlık giderleri, 
f) Eğitim ve öğretim, anaokulu, kreş giderleri, 
g) Vekâlet ücretleri, 
h) Mesken olarak kullanılan konutların kira bedelleri, 
i) Ulaştırma giderleri. 
Yukarıda sayılan mal ve hizmet alımları fatura, serbest meslek makbuzu, kamu idare ve müesseseleri ta

rafından verilen belgeler ve birden fazla bağımsız bölümü muhtevi binalarda münhasıran ortak yakacak gi
derlerinden müstakil birim başına isabet eden gider! gösteren belgelerle tevsik edilir. 

Belirtilen bu belgeler dışında vergi iadesine konu harcamaları tevsik edici belgeleri ve bu belgelerde yer 
alması gereken bilgileri tayin ve tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Vergi iadesi konusuna giren mal ve hizmet çeşitlerini tespit etmeye, yukarıda yazılanlar dahil kapsamı 
gemşletaıeye ve daraltmaya, birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan tam mükellefleri kanun kapsamına alma
ya ve kapsam dışına çıkarmaya, iade usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — 2978 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hesap ve oranlar 

Madde 3. — Vergi iadesi aylık olarak hesap edilir. 
Vergi iadesi, 2 nci madde hükmü de dikkate alınarak mal ve hizmet alımları tutarına; 

25 000 liraya kadar % 20, 
50 000 liranın; 25 000 lirası içim % 20, 

aşan kısmına % 15, 
100 000 liranın; 50 000 lirası için % 17,5 

aşan kısmına °/0 10, 
100 000 liradan f azlasının ; 160 000 

lirası için % 13,75, aşan kısmına % 5, 

Nispeti uygulanarak hesaplanır. 
Bu maddede yazılı tutarları iki misline kadar, oranlan ise yansına kadar artırmaya, artınlmış tutar veya 

oranlan yukarıda yazılı sınırlara kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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MADDE 3. — 2978 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü, beşinci, alnoıcı ve dokuzuncu fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi ladesinin ödenmesinde ayhk dönemler esas alınır. Şu kadar ki, sosyal güvenlik kurumlarından 
emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar için vergi ladesinin Ödenmesinde üçer aylık dönemler esas alı
nır. Birinci dönem Ocak - Mart aylarını, ikinci dönem Nisan - Haziran aylarım, üçüncü dönem Temmuz -
Eylül aylarım, dördüncü dönem Ekim - Aralık aylarım kapsar. Vergi iadesinin ödeme dönemlerini bir aydan 
nz olmamak üzere, çalışan ücretli sayısını da dikkate almak kaydıyla işyeri itibariyle tespite Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. Bu yetki, sosyal güvenlik kurumlarından ayhk bağlananlar için de aynı şekilde kullanılabilir. 

Vergi Dairesi, bir dönemin vergi iade beyannamesine göre çıkaoı iadeyi, vergi İade beyannamesinin veril
diği tarihten itibaren beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar işverene öder. 

İşverenîerce lıesaben veya nakden alınan vergi iadesi, iademin alındığı tarihten itibaren en geç on gün 
içinde hak sahiplerine nakdetn ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen vergi iadeleri müteakip ilk işgününde vergi 
dairelerine geri verilir. Bu suretle ödenmeyen vergi iadeleri vergi iade dönemini takip eden altı ay içinde baş
vurmaları şallıyla ücretlilerin kendilerine veya kanunî mirasçılarına vergi dairelerince ödenir. 

Götürü usulde vergilendirilen ücretliler, bir ödeme dönemine ait vergi iadesi için ertesi ödeme dönemin
de mal ve hizmet alımlarına aıit vesikalar ve bir vergi iade beyannamesi ile birlikte bağlı oldukları vergi dai
resine başvururlar. İade edilecek meblağ vergi dairesince hesaplanır ve takip eden ay içinde ücretliye ödenir. 

MADDE 4. — Bu Kanunun 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1.4.1985 tarihinde yürürlü
ğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cilt Birleşim Sayfa 

13 62 48 
65 146 
66 209:230,233:236 

I - Gerekçeli 256 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 66 ncı Birleşim tutanağına bağ
lıdır. 

II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür. 
III - Esas No. : 1/646. 


