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2. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Odamız 2. Meslek Komitesinde yer alan, “Tarımsal ve Hayvansal Ürünlerin Yetiştirilmesi
ve İşlenmesi, Toptan-Perakende Ticareti” ile uğraşan üyelerimizin sektörleriyle ilgili
sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara ortak çözüm yolları bulmak amacıyla 8 Nisan 2014
tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 25 komite
üyesi katılmıştır.
Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri:


Ahmet Şallı



Mustafa Şeker

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Asil Üyeleri:


Mustafa Günindi: Komite Başkanı



Mehmet Uyan: Komite Başkan Yrd.

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir:
Sorun 1: Vergi Kaydı Tespit Sorunu
Açıklama: Toptan sebze meyve alımı yapan bazı kişilerin vermiş olduğu vergi numarası
kapatılmış olabilmektedir. Sebze meyve komisyoncuları, müşterilerinin vergi kaydının faal
olup olmadığını bilemedikleri ve kontrol edemedikleri için müşteriye güvenerek verilen vergi
numarasına fatura kesmektedir. Ancak Maliye, vergi numarası faal olmayan müşteriye mal
satıldığından dolayı satan esnafa cezai müeyyide uygulamaktadır. Bu noktada sorumluluğun
tamamen esnafa yüklenmesi esnafları sıkıntıya sokmaktadır. Esnafların, müşterinin vergi
numarasının faal olup olmadığını hızlı bir şekilde öğrenebilecekleri (online vb.) bir sistem
olmadığı için, esnaflardan bu sorumluluğunun kaldırılması gerekmektedir.
Çözüm önerileri: Vergi kaydı kontrolüyle alakalı gerekli girişimler ilgili devlet kurumlarına
ivedilikle yapılacaktır. Bu duruma çözüm olarak önerilerimiz ise;


Vergi kaydı kontrolü için komisyonculara ve ilgililere eskiden olduğu gibi online
kontrol için izin verilebilir.



Bunun olmaması halinde ise, online vergi kaydı kontrolü için kullanılan sistemi
Maliye Bakanlığı sadece Konya Ticaret Odasının kullanımına açabilir. Böylece
esnaflar Odamıza sormak suretiyle vergi kaydı ile ilgili bilgi alabilir.
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Sorun 2: Yeni Hal Projesi Sorunu
Açıklama: Konya Büyükşehir Belediyesi, yapılacak yeni hal için hal esnafından projelerini
sunmalarını istemiştir. Esnafın bu süreçte birebir yer alması ve Konya’mıza yakışır Avrupa
standartlarında bir hal yapılması için Avrupa’daki iyi uygulamaların ziyaret edilmesine yönelik
bir hibe desteği var mıdır?
Çözüm Önerileri: Konya’mıza yakışır Avrupa standartlarında bir hal yapılması için
Avrupa’daki iyi uygulamaların ziyaret edilmesine yönelik nerelerden hibe ve kredi
alınabileceği Odamız tarafından araştırılıp gerekli bilgilendirme ilgililere yapılacaktır.
Sorun 3: K Belgesi Sorunu
Açıklama: Bazı firmalar K1 Belgesi için tamamlanması gereken tonaj limitini
tamamlayamadıklarından belgeleri iptal olmasın diye K2 Belgesine geçmek durumunda
kalmışlardır. Ancak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı daha sonra yayınladığı bir
genelge ile tonajını tamamlayamayıp K1 Belgesi iptal olan firmalara af getirmek sureti ile
yeniden belgelerini canlandırmalarına imkân vermiştir. Belgeleri iptal olmasın diye K1’den K2
Belgesine geçmek durumunda kalan bazı firmalar, tekrar K1 belgesine geçmek istediklerinde
ise yeniden K1 belgesi ücretiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu ücreti tekrar ödememek için
aftan yararlanmak istediklerinde de bu imkân kendilerine verilmemektedir. Dolayısıyla bu
konuda bazı esnafların mağduriyetleri söz konusudur.
Çözüm önerileri: Bu konuda Odamız İç Ticaret Servisi Müdürlüğü tarafından, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Bakanlıktan
gelecek cevap beklenmektedir.
Sorun 4: Katma Değer Vergisi Oranı Sıkıntısı
Açıklama: Basit usul vergi sistemine tabi mükellefler, halden aldıkları mal için %8 KDV
ödemektedirler. Basit usuldeki %8’lik KDV’nin yüksek olmasından dolayı basit usule tabi
mükellefler zaman zaman kayıt dışına çıkmakta ve normal vergi mükellefi gibi davranarak
%1’li KDV oranı ile sebze meyve almaktadır. Dolayısıyla maliyenin vergi kaybı olmakta ve
faturayı kesen esnafa vergi müfettişleri ceza kesmektedir. Bu sorunun giderilmesi için basit
usuldeki bu KDV’nin de %8 den %1-3’e düşürülmesi ya da basit usul verginin sonlandırılması
gerekmektedir.
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Çözüm Önerileri: Üyelerimiz, müşterilerine fatura keseceklerinde müşterilerinin basit
usul vergiye tabi olup olmadığını öğrenebilmeleri için eskiden olduğu gibi, üyelerimize online
kontrol imkânı verilmelidir.
Basit usul vergiye tabi esnafların KDV oranlarının düşürülmesi noktasında ise Odamız, ilgili
bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunacaktır.
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