
KAPASİTE RAPORU HAZİRLATAN iSLETMENİN DİKKAT|NE..

L- Kapasite raporu ; Üretim yapan imalatçı firmalara yönelik düzenlenmektedir.

2- Burdur Ticaret ve Sanayi Odası; Eksper tarafından hazırlanan Ön Kapasite Raporu

verilerini TOBB gönderir. TOBB onay vermesi halinde Kapasite Raporu onaylanır.

Kapasite Raporundaki bilgilerin doğruluğunu sadece İşletme sahibi ile Ekspertizbilir.

3- Vergi denetimlerinde, Vergi Denetmeni; üretiminizi ve üretim sarf giderlerini Kapasite

raporu ile karşılaştırır. Üretim ile Kapasite raporu arasında olumsuz fark var ise Vergi

Dairesitarafından ceza-i müeyyide çarptırılabilirsiniz. Bu sebeple; Kapasite raporu

bilgileri gerçeği yansıtmalıdır.

4- Kapasite raporu aldıktan sonra; üretiminizi ve giderlerinizi artıracak bir makina teçhizat

almış iseniz kapasite raporunu yeniletmeniz gerekmektedir,

5- Kapasite Raporu ile Burdur Bilim, Sanayi Müdürlüğü'ne müracaatla "Sanayi Sicil Belgesi"

alınır. Bu beigenin avantajları ve Kayıt sistemi şöyledir:

sanavi sicil Belsesinin sağladığı Favdalar

ihraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.

Elektrik faturalarını %20 indirimli olan Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.

Kamu ihale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı destek ve kredilerden faydalanırlar.

Sanayi Sicıl Bilgi Sistemi (Sanavi Sicil Beleesi)

1. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliYetlerine

başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olması zorunludur. Her üretim

yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.

2. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir.

veriliş tarihi itibariyle sanayi sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır.

3. Kanunun 4. Maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri,

yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir aY iÇinde

Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.

4. Kanunun S.maddesi gereği sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin Yer aldığı Yıllık

ışıetme ceşellerini yılsonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne)vermek

zorundadırlar,

5. Kanunun 2. ,4. ve5. Maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen sanayi iŞletmeleri

hakkında kanunun 9. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır,

6. yanlış beyanda bulunanlara kanunun 11. Maddesi uyarınca idari para cezasl uYgulanmaktadır,

7. yapılan denetimlerde firma adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi görevli Personele ibraz

etmeyenlere idari para cezası uyguianacaktır.
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