Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Ekspertizi ve Tamamlama Vizesi

Mevzuat Hükümleri
21.12.2000 tarih ve 2000/1821 sayılı” Yatırmlarda Devlet yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında

Müsteşarlıkça görev verilmesi halinde; Kaynak kullanımı Destekleme Primi ihtiva eden teşvik belgesi yat

ADaha Önceki Karar’lara istinaden düzenlenmiş Yatırm Teşvik Belgelerinin tamam
Yukarıda sözkonusu olan 2001/1 sayılı Tebliğin 46/f maddesi gereğince;
1Daha önceki kararlara istinaden düzenlenmiş ve kaynak kullanımı Destekleme P

1. Yatırım süresi sona ermiş olmakla birlikte tamamlama vizesi yapılmamış veya Müsteşarlık kayıtlar
2. Fiziki olarak gerçekleşen veya yatırım süresi devam etmekle birlikte mevcut haliyle tamamlama viz

Müsteşarlık veya müsteşarlıkça görevlendirilen il Valiliği veya Ticaret veya Sanayi Odasınca(sadece san

2-

Kaynak Kullanımı Destekleme Primi, Kaynak Kullanımı destekleme Fonu Kayna

Sözkonusu nakit destek içeren teşvik belgelerine ilişkin tamamlama ekspertizi raporlarının düzenlenmes
-

Kaynak kullanımı Destekleme Primi ihtiva eden teşvik belgelerinde 31.12.1996 tarihinden sonra ya
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredi ihtiva eden teşvik belgel

Tarihine kadar Müsteşarlıkça onaylanmış makine ve tesisat listelerinde yer alan ithal ve yerli makine ve t

Ancak bu yatırmlarda fazladan Kaynak Kullanımı Destekleme Primi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

Bu madde uyarınca gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapılan teşvik belgelerinde asgari sabit yatırım

Müsteşarlıkça veya görevlendirilen kurumlarca yatırım yeri tesbit edilemeyen veya süre uzatımı alamaya
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B-

2000/1821 Sayılı Karara İstinaden düzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatı

2001/ sayılı Tebliğin 46 a ve b maddeleri uyarınca 2000/1821 sayılı Karara istinaden düzenlenen teşvik b
1.
2.
3.
4.

Yatırımların , teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay içinde tamamla
Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen tamamlama vizesi işlemleri , teşvik belgesi müracaatın
Nakit desteği ihtiva etmeyen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırmlarda Valilikçe veya Odaca yapıla
Fon Kaynaklı Kredi ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri ekspertiz raporu ve e

Yukarıda yer alan karar ve tebliğ çerçevesince, müsteşarlık tarafından odamızın tamamlama ve vize işle

Bu çerçevede, odamız üyesi olup olmadığına bakılmaksızın, oda il sınırları içerisinde bulunan firmaların

Odamızın firmalara ait yatırım teşvik belgelerinin tamamlama ekspertizi ve vize işlemlerini yapabilmesi iç

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ilgili servisten edinilebilir.
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