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Yönetim Kurulu Başkanımız TOBB Ürdün
Heyetinde Yer Aldı
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü,
üyelerimizin ticaretini geliştirmek ve pazar çeşitliliği kazandırmak
noktasında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde
Ürdün’de bir dizi temaslarda bulunduklarını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki 50’nin üzerindeki işadamından
oluşan heyette Karacabey TSO Başkanı Naci Güncü de yer aldı.
TOBB Heyeti öncelikle Ürdün Başbakanı Hani El Mulki tarafından
kabul edildi ve bazı bakanlarla görüşüldü. Türkiye- Ürdün İş
Forumu'nda serbest ticaret anlaşması ile birlikte ticari ilişkilerin
artırılmasına yönelik konular ele alındı. Ürdün Ticaret Odası
Başkanı Nael El Kabariti ve Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile
birlikte Ürdünlü işadamları ile toplantılar yapıldı.
Başkan Güncü, Ürdün ile her alanda ticaret yapılabileceğini
belirterek başta domates ve biber salçası ihracatı olmak üzere
kurulan ilişkiler neticesinde üyelerimize ihtiyaç duyacakları her
konuda destek olacaklarını ifade etti.
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Kayıt Ücretlerimiz Güncellendi
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamında odaya kayıt
ücretlerini yeniden düzenledi. Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, “Yeni yatırım süreçlerinin
kolaylaştırılması, yatırım maliyetlerinin düşürülmesi ve prosedürlerin
en aza indirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir
İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak
üzere tüm kamu kurumları tarafından yatırım ortamının
iyileştirilmesine yönelik olarak bazı düzenlemeler yapılmaktadır”
dedi. Güncü’nün konuyla ilgili açıklaması şöyle; “6728 Sayılı Yatırım
Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun 29796 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında hisse devirleri
harçtan muaf tutuldu ve uygulanmasına kanunun yayımı tarihi
itibariyle başlandı. Aynı kanunda Şirket Sözleşmelerinin ve İmza
Beyannamelerinin Ticaret Sicil Müdürü huzurunda imzalanabilmesi
ve ticaret sicil harçlarının ticaret ve sanayi odalarınca tahsiline ilişkin
düzenleme yapılarak, Gelir İdaresi Başkanlığınca 30.12.2016
tarihinde yayımlanan 16 Seri No’lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde
01.01.2017 tarihinden itibaren Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’na
da ticaret sicil harçlarının tahsiline ilişkin yetki verildi, bu
düzenlemeler ile şirket kuruluşlarında ticaret ve sanayi odaları tek
durak haline dönüştü. 31.01.2017 tarihli ve 29965 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yeni kurulan
sermaye şirketlerine kayıt ücretlerinde indirim imkânı sağlandı. Bu
iyileştirmeler kapsamında bizler de Karacabey Ticaret ve Sanayi
Odası Meclisi olarak yeni kurulacak sermaye şirketlerinin odaya
kayıtları esnasında tahsil edilen kayıt ücretlerinde indirimi
uygulayabilmek üzere Ocak ayı Meclis Toplantımızda; Yeni kurulan
sermaye şirketlerinin 500 ile 650 TL arasında değişen kayıt
ücretlerini sabitleyip 265 TL olarak uygulanması kararını imzaladık.”

