‹cra takibine konu yapılmıﬂ alacakların haricen
tahsilinde “icra harcının” ödenmesi hakkında
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Maliye Bakanl›¤› Vergi Denetim Kurulu taraf›ndan, icra takibine al›nan alacaklar›n, borçlu
ile anlaﬂarak icra müdürlü¤ü d›ﬂ›nda tahsil edilmesi halinde “‹cra Harc›” ödenip ödenmedi¤i
konusu bankac›l›k sektöründe araﬂt›r›lmaktad›r.
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Bu nedenle, konu hakk›nda ilgili mevzuatlar gözönüne al›narak, takibe konu edilmiﬂ alacaklar›n
icra müdürlükleri haricinde tahsil edilmesi halinde icra tahsil harc› ödenmesinin gerekip
gerekmedi¤i, harc›n muhatab›n›n kim olaca¤› hususlar›ndaki de¤erlendirmeler sirkülerin
konusunu oluﬂturmaktad›r.

KONUYA ‹L‹ﬁK‹N MEVZUAT:
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Harçlar Kanunu'na göre; alaca¤›n tahsilinin icra müdürlükleri kanal›yla yap›lmas›
halinde, icra dosyas›n›n bulundu¤u aﬂamaya göre icra harc› al›nmaktad›r. Kanuna
göre;

a
k

Ödeme veya icra emrinin tebli¤i üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde
4,55)
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Hacizden sonra ve sat›ﬂtan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
Haczedilen veya rehinli mallar›n sat›l›p paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan
paralardan (Yüzde 11,38)
Oranlar›nda harç tahsil edilmektedir.
Uygulamada, borçlu, ödeme emrindeki tutar› icra müdürlü¤üne ödedi¤inde, takibin aﬂamas›na
göre hesaplanan tahsil harc› alacak tutar›na eklenerek bulunan toplam tutar borçludan
tahsil edilmektedir. Tahsil harc›n›n düﬂülmesinden sonra kalan tutar takip dosyas›na ödeme
olarak girmektedir.
Ancak uygulamada borçlular ödemelerini zaman zaman icra müdürlükleri d›ﬂ›nda do¤rudan
alacakl›s›na da yapabilmektedir.
‹cra ‹flas Kanunu'nun 15. Maddesinde; “icra harc›n›n borçluya ait oldu¤u” aç›kça hükme
ba¤lanm›ﬂt›r. Yani, ‹cra ‹flas Kanununa göre icra tahsil harc› borçlu taraf›ndan ödenmesi
gereken bir yükümlülüktür.
Vergi mevzuat›nda, icra müdürlü¤ü arac›l›¤›yla yap›lan tahsilatlar düzenlenmiﬂ, ancak borçlu
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ile alacakl› aras›nda haricen gerçekleﬂen tahsilatlarda icra harc›n›n tahsiliyle ilgili olarak
özel bir düzenleme yap›lmam›ﬂt›r.
Harçlar Kanunu'nun “Mükellefiyetle ‹lgili Hükümler” bölümündeki 125. maddesinde
de; “Bu kanunun ilgili k›s›mlar›nda mükellefiyet hakk›nda konulmuﬂ hükümlerin aksine,
özel kanunlarda hüküm bulundu¤u takdirde özel kanun hükmü uygulan›r.” ﬁeklinde konu
hakk›nda aç›klama yap›lm›ﬂt›r.
Vergi mevzuat› bu hüküm ile ‹cra ‹flas Kanunu'nun 15. maddesine at›f yapmaktad›r. Buna
göre, harc›n borçlusu ve muhatab› borçlu taraft›r ve bunu takip sorumlusu da icra
müdürlükleridir.
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SONUÇ:

Borcun haricen tahsil edilmesi halinde icra müdürlüklerinin konuya bir katk›s›n›n
bulunmamas› nedeniyle harç ödenmesinin gerekmedi¤i ileri sürülebilir. Zira harçlar,
kamunun verdi¤i hizmetlerin bir karﬂ›l›¤› olarak tahsil edilmektedir. Bu nedenle, tahsilat
icra müdürlükleri arac›¤›yla yap›ld›¤›nda, iﬂlemin zorluk derecesine göre belirlenen oranlarda
harç tahsil edilmektedir. Bu uygulama, icra tahsil harc›n›n, tahsilat›n icra müdürlükleri
taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesi halinde al›nacak bir bedel oldu¤unu göstermektedir.
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Konuyla ilgili mevzuattan anlaﬂ›laca¤› üzere harc›n muhatab›n›n borçlu oldu¤u konusu
nettir. Ancak, takip konusu alaca¤›n icra müdürlükleri d›ﬂ›nda tahsil edilmesi halinde harç
tahsilinin söz konusu olup olmayaca¤›, tahsil edilecekse ne ﬂekilde tahsil edilece¤i
konusunda uygulama boﬂlu¤u vard›r.
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Haricen yap›lan tahsilatlarda harç ödenmesi söz konusu olacaksa, yap›lacak idari bir
düzenleme ile bunun usul ve esaslar› belirlenebilir, bu konuda ‹cra Dairelerinin görev ve
sorumlulu¤u tespit edilebilir.

Arkan & Ergin
Member of JPA International

