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BÎBJÜSTCl MADDE — Bina ve arazi vergilerinden başka vergilerin bulunmuş
matrahları üzerine tahakkuk memurluğunca verginin miktarı tahakkuk ettirildik
ten sonra aşağıda yazılı sebebler varsa tahsilat komisyonları kararile mükellefin
haczi caiz mallarının alacak ve haklarının borcu ödemeğe yetecek miktarı üzerine
ihtiyatî haciz konabilir: ,
I - Mükellefin Türkiyede belli ikametgâhı yoksa,
I I - Mükellefin A7ergisini vermemek için mallarım gizlemeğe, kaçırmağa veya
kendisi kaçmağa hazırlandığı yahud mal kaçırdığı veya kendisi kaçtığı anlaşılırsa.
Tahakkuk ettirilen vergi önce mükellefe tebliğ edilmemiş ise ihtiyatî haczin kon
duğu sırada ve haciz kararile birlikte vergi de tebliğ olunur.
Mükellefin ikametgâhı belli değilse bu tebliğ hukuk usulü muhakemeleri kanu
nuna göre yapılır.
Î K Î N C Î MADDE — Mükellef, ihtiyatî haciz kararının tebliği gününden on gün
içinde birinci maddede yazılı şartlara uygun olmadığına dair tetkiki itiraz komis
yonlarına yazılı itirazda bulunabilir.
Komisyon itiraz işlerine başka işlerden önce bakar. Haczin tatbikmda haczi caiz
olmayan malların haczinden dolayı mükellefler o yerin en büyük malmemuruna her
zaman şikâyet yolile müracaat edebilirler.
Şikâyet üzerine en büyük malmemurunun vereceği karar aleyhine tebliğden itiba
ren üç gün içinde tetkiki itiraz komisyonlarına itirazda bulunulabilir, itiraz komis
yonlarının kararları katidir.
Ilaczolunan şeylere karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek her türlü
iddialar genel hükümlere göre tetkik ve hallolunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı hallerde ihtiyatî haciz kaldırılır:
I - Yergi, mükellef tarafından ödenirse,
I I - Tetkiki itiraz komisyonu tarafından haczin kaldırılmasına karar verilirse,
I I I - Yerginin terkinine dair verilmiş olan karar katileşmişse.
DÖRDÜNCÜ JMADDE — Mükellef 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun
17 nci maddesinde teminat sayılan şeylerin birisini vererek veya bir gayrimenkul
ipotek ederek ihtiyatî haczin kaldırılmasını, haciz kararı veren komisyondan iste
yebilir. • Komisyon bu istek üzerine her işten önce bir karar verir. Bu kararlar aley
hine üç gün içinde tetkiki itiraz komisyonlarına itiraz edilebilir.
B E Ş Î N C İ MADDE — Haksız olarak konmuş veya yolsuz tatbik edilmiş ihtiyatî
haciz yüzünden doğan zarar ve ziyan Hazinece ödenir.
Hazine ödediği para için müsebbiblere rücu eder.
A L T I N C I MADDE — Hususî kanunlarında müruru zaman müddetleri yazılı ol
mayan vergi ve resimler ile bunların munzam kesirlerinin tamamı ve taksitli ise her
taksiti, tahsilinin taallûk eylediği malî yılı takib eden yıldan başlamak üzere beş
yıl sonra müruru zamana uğrar.
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Borçlu yabancı memlekette ise bu müddet on yıldır.
Usulüne göre verilen kararla mükellef in haczi caiz malları, alacak ve hakları üze
rine konulan hacizler müruru zamanı keser.
Âkidlerle sair muamelelerden doğan Hazine alacakları umumî hükümlere tâbidir.
Y E D İ N C İ MADDE — Eski senelerde tahsil edilib kanunî sebebler dolayısile
reddi icab eden vergiler, mükelleflerin vergi borçlarına munzam kesirlerde bir
likte mal dairelerince mahsub edilmek suretile reddedilir. Ancak bütçeden redde
dilen paralar arasında hususî idarelerle belediyelere aid olan kısımları red ve
mahsub olunduğu senede bu idareler nam ve hesabına tefrik edilecek hisselerden
Hazinece tevkif ve mahsub edilir.
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun hükmü yürümeğe başladığında 6 ncı
maddeye göre beş yılı bitirmiş olan vergi alacaklarının bu kanunun neşri tarihinden
itibaren üç yıl daha takib ve tahsiline devam olunur.
Bu kanunun hükmü yürümeğe başladığında müruru zaman müddetini tamamla
mamış olanların geri kalan müddeti üç yıldan aşağı ise bu müddet üç yıla doldu
rulur. Kalan müddet üç yıl ve daha çok ise beş senenin bitiminde 6 ncı madde hük
müne göre muamele yapılır.
S E K Î Z Î N C Î MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun hükümlerini Maliye vekili yürütür.
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