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hk,

Aralarında Birliğimiz üyesi olan teknik müşavirlik ve mühendislik firma|arının da bulunduğu, kamu yatırımlanndan
uluslararası ihaieye çıkarılanlann (yerlive yabancı firmalarayn ayrı veya birlikte iştirakine açık) ihalesini kazanan
firmalar, uzun bir süredir T.C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve firmanın damga

vergisive harçlardan muaf tutulmasını sağlayan "Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi'almaktadırlar.

Diğer taraftan, son zamanlarda süresi sona eren belgelerin süre uzatımiarı ile ilgili olarak firmalarının söz konusu
Be|ge için Genel Müdürlüğünüze yapmış oldukları süre uzatım müracaatlarının hiç bir işlem yapılmadan bekleti|diği
bu nedenle firmaların önemli ölçüde mağduriyet yaşadıklan Birliğimiz üyesi firmalar tarafından Birliğimize
iletilmektedir.

Bu sıkıntının teknik müşavirlik ve mühendislik firmalarına ait belgelerinin süre uzatım uyqulamalarının yürürlükteki
tebliğe uyqun olmadığı vönündeki bir görüş doğrultusunda ortaya cıktığı anlaşılmaKadır. Bugüne kadar süre uzatım

işlemleri, mevcut belgenin süresinin bitimini müteakip firmaların ihale makamından aldığı, söz konusu işin devam
ettiğine dair bir yazı

ile müracaatı üzerine yerine getirilmekte

idi.

Tebliğ yorumlanırken süre uzatım|arının Müteahhitlik (sadece yapım işleri için) hizmetlerine uygulanabileceği, teknik
müşavirlik ve mühendislik hizmetleri sunan şirketlere ilişkin süre uzatımlarının Tebliğ'de ayrıca yer almadığı,

dolayısı ile belgenin süresinin azami24 ay olabileceği, bu süreye ilaveten süre uzatımı verilemeyeceğinin ileri
sürüldüğü anlaşılmaktadır. Teknik Müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin de 24 aydan daha uzun bir süre devam

edebileceği, yapım işleri gibi ilave süre uzatımına ihtiyaç göstereceği herkesçe bilinmektedir. Bunun yanında
İdareierin teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini de taahhüt edilen hizmetler kapsamında değerlendirdiği göz
önüne alındığında bu firmaların da müteahhitlik tanımının içinde dikkate alınmasının gerektiği düşünülmelidir.
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Yukandakilere ilaveten, bir belgenin kapatılması, taahhüt edilen işin tamamlanması şartına da bağlı olduğundan
belge süresi sonunda tamamlanmayan projeier için alınan belgelerin durumunun şu anda belirsiz olduğu
anlaşılmaktad ır,

Mevcut uygulamanın en azından mevcut belgeler için devam etmesi gerekmektedir. Aksi durumda, teknik
müşavirlik şirketleri için ceza gündeme gelebileceğinden konunun mahkemeye gitmesi de gündeme gelecektir. Bu

sıkıntıyı yaşayan ve mağdur duruma düşen birçok üyemiz bulunmaktadır.

Firmaların bu belirsizlikten kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilebilmesiiçin ilgiliTebliğ'de gereklideğişikliklerin
aciien yapılarak teknik müşavirlik ve mühendislik firmalarının Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin de
süresi kadar uzatılmasına imkan sağlanmasının büyük önem

az ettiğini,

pğe

konu ile ilgili olarak sizlerle bir araya

gelerek daha detaylı bilgi vermeye hazır olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Munis ÖZER
Yönetim Kurulu Başkanı
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