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EKONOMİ BAKANLIGI
(Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü)
İlgi

: 19/11/2015 tarihli ve 10475851-045.03-133628 sayılı yazınız.

Yatının teşvik belgesine istinaden devlet desteği ile alınan menkul malların haczedilmesi
halinde mahcuz hakkında herhangi bir kamu alacağının bulunup bulunmadığı hususu ile
bunların mükellefinin satıştan önce Gümrükler Genel Müdürlüğünden ve ilgili kurumlardan
sorulması, alınacak cevaba göre ihale bedelinden öncelikli ödenmesi gereken vergiler ile ihale
alıcısının tabi olacağı vergilere artırma ilanında ve şartnamede yer verilmesi, böylece kamu
alacağının sürüncemede bırakılmaması hususu ekli yazı ile icra ve iflas dairelerine
duyurulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim.

Ek: 8244/42392 sayılı yazı (3 sayfa)

* Bu evrak, 5070 sayılı Kanun hükümleıine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.
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yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatmmlar ile stratejik yatmmların özendirilmesi, bölgesel
gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için yatırımlarda devlet destekleri sağlanmaktadır.
Yatının teşvik belgesi sahiplerine tanınan bu destekler arasında gümrük vergisi, katma değer
vergisi muafiyeti ve iadesi, sigorta primi ve faiz desteği bulunmakta olup bu imtiyazların
sürdürülmesi için teşvik belgesi sahibine devir, satış, kiralama ve ihraç hususlarında bazı
mükellefiyetler yüklenmiştir. Bu kapsamda 5 yılını doldurmamış makine ve teçhizatın izinsiz
olarak satılması halinde bunlar için tahsil edilmeyen gümrük vergisi, katma değer vergisi,
varsa indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan
desteklerin ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınması gerekmektedir.
Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, yatırım teşvik belgesine istinaden devlet
desteği ile alınan menkul malların haczedilmesi halinde, mahcuz hakkında herhangi bir kanıu
alacağının bulunup bulunmadığı hususu ile bunların mükellefinin satıştan önce Gümrükler
Genel Müdürlüğünden ve ilgili kurumlardan sorulması, alınacak cevaba göre ihale
bedelinden öncelikli ödenmesi gereken vergiler ile ihale alıcısının tabi olacağı vergilere
artırma ilanında ve şartnamede yer verilmesi, böylece kamu alacağının sürüncemede
bırakılmaması ve tahsilinde zamanaşımına uğratılmaması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin yargı çevrenizdeki icra ve iflas dairelerinde görevli
personele tebliği ile bilgileri açısından icra mahkemelerine duyurulmasını rica ederim.

Ek : 1) Yargıtay Kararlan (2 sayfa)
2) İlgi yazı ve ekleri
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