
  

 

SİRKÜLER         İstanbul, 13.01.2017 

Sayı: 2017/015        Ref: 4/015 
 

 

Konu: 

TİCARET SİCİLİ HARÇLARININ SADECE TİCARET VE SANAYİ ODALARI İLE 

TİCARET ODALARI TARAFINDAN TAHSİL EDİLECEĞİNE DAİR HARÇLAR 

KANUNU SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR   

 

6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanunu’nun 132. maddesine eklenen üçüncü fıkra ile ticaret 

sicili harçlarının Odalarca tahsiline ilişkin düzenleme yapılmış olup, 77 Seri Numaralı Harçlar 

Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmış, 

söz konusu Tebliğin 4. maddesinin son fıkrasında Gelir İdaresi Başkanlığı’na verilen yetkiye 

istinaden, 15 Numaralı Harçlar Kanunu Sirküleri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına, 16 Seri 

Numaralı Harçlar Kanunu Sirküleri ile İstanbul Ticaret Odası hariç diğer tüm ticaret odaları 

ve ticaret ve sanayi odalarına ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiş 

bulunmaktadır. 

 

Bu defa, İstanbul Ticaret Odası’na da 9/1/2017 tarihinden itibaren ticaret sicili 

harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiştir.  

 

Bu kapsamda, yetkilendirilen ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odaları bünyesinde 

bulunan ticaret sicili müdürlüğü işlemlerine ilişkin olarak ticaret sicili harçları sadece 

söz konusu Odalar tarafından tahsil edilecek olup, vergi dairelerince bir tahsilat 

yapılmayacaktır. 

 

Diğer taraftan, 77 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin 4. maddesinde yer alan 

usul ve esaslar çerçevesinde ilgili vergi dairesine ticaret sicili harçlarının tahsili 

hususunda başvuruda bulunmaları şartıyla, bu sirkülerin yayımı tarihinden sonra 

kurulacak ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarının da bünyelerinde bulunan 

ticaret sicili müdürlüğü işlemlerine ilişkin ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda 

yetkili olacakları belirtilmiştir.  
 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EK: 

17 Numaralı Harçlar Kanunu Sirküleri 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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Ticaret sicili harçlarının tahsili hakkında.
Tarih: 
06/01/2017
Sayı: 
HK-17/2017-1

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Harçlar Kanunu Sirküleri / 17

 

Konusu                 : Ticaret sicili harçlarının tahsili

Tarihi                    : 6/1/2017

Sayı                        : HK-17/2017-1

İlgili Kanunlar     : 492 sayılı Harçlar Kanunu

 

6728 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun 132 nci maddesine eklenen üçüncü fıkra ile
ticaret sicili harçlarının Odalarca tahsiline ilişkin düzenleme yapılmış olup, 77 Seri No.lu Harçlar
Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmış, söz
konusu Tebliğin 4 üncü maddesinin son fıkrasında Başkanlığımıza verilen yetkiye istinaden, 15
No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına, 16 Seri No.lu Harçlar Kanunu
Sirküleri ile İstanbul Ticaret Odası hariç diğer tüm ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarına
ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiş bulunmaktadır.

Bu defa, İstanbul Ticaret Odasına da 9/1/2017 tarihinden itibaren ticaret sicili harçlarının tahsili
konusunda yetki verilmiştir.

Bu kapsamda, yetkilendirilen ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odaları bünyesinde bulunan ticaret
sicili müdürlüğü işlemlerine ilişkin olarak ticaret sicili harçları sadece söz konusu Odalar tarafından
tahsil edilecek olup, vergi dairelerince bir tahsilat yapılmayacaktır.

Diğer taraftan, 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan usul ve
esaslar çerçevesinde ilgili  vergi dairesine ticaret sicili  harçlarının tahsili  hususunda başvuruda
bulunmaları şartıyla, bu Sirkülerin yayımı tarihinden sonra kurulacak ticaret odaları ile ticaret ve
sanayi odalarının da bünyelerinde bulunan ticaret sicili müdürlüğü işlemlerine ilişkin ticaret sicili
harçlarının tahsili konusunda yetkili olacağı tabiidir.

Duyurulur.

 

 

                                                                                                  Adnan ERTÜRK

http://www.gib.gov.tr/ticaret-sicili-harclarinin-tahsili-hakkinda-0


                                                                                                  Gelir İdaresi Başkanı 


