SIKÇA SORULAN SORULAR
ŞİRKET KURULUŞLARI
ŞAHSİ FİRMALAR

1. Soru: Yıllık olarak 90.000 TL civarında kar elde etmeyi planlıyorum. Şahsi firmamı yoksa LTD.
ŞTİ.’mi kurmalıyım?
Cevap: Eğer yıllık kazancınız 100.000 TL’yi geçmiyorsa gelir vergisi açısından şahsi firma
kurmanız daha avantajlı olacaktır.
2. Soru: Şahsi firmaya başka bir ortak alabilir miyiz?
Cevap: Şahsi firma adında anlaşılacağı üzere sadece bir şahsa ait olan firmadır. Bu nedenle
kanuni olarak başka bir ortak dahil edemezsiniz.
3. Soru: Kuruluş maliyeti açısından hangi şirket türleri daha az maliyetle kurulur.
Cevap: Şirket türleri olarak en az maliyetle ve en kısa sürede kurulan şirket türü şahsi
firmalardır. Limited ve Anonim şirketlerde kuruluş maliyeti Ticaret Siciline kayıt yaptırıldığı
için noter ve harç masrafları yüzünden şahıs şirketine daha fazladır.
4. Soru: Şahsi firmalar için ilk kuruluşta sermaye beyan etmek veya ödemek zorunda mıyım?
Cevap: Şahsi firma kuruluşunda herhangi bir sermaye koyma zorunluluğu yoktur.
5. Soru: Şahsi firmada piyasa ve kamu borçlarına karşı kendi mal varlığım ile sorumlu muyum?
Cevap: Şahsi firmada firma sahibi tüm borçlara karşı sınırsız mal varlığı ile sorumludur.

LİMİTED ŞİRKET
6. Soru: Limited Şirket kurarken unvan ile ilgili bir sınırlama var mı?
Cevap: Limited Şirket unvanları belirlenirken İlk üç kelimesinin aynı olarak bir başka şirket
tarafından kullanılmaması gerekiyor. Eğer şirketin yabancı ortağı yoksa başka bir dilde anlamı
olan yabancı kelimelerin şirket unvanında kullanılmasına izin verilmiyor. Ayrıca şirketin ana
faaliyetine ilişkin bir kelime mutlaka unvanda yer almalıdır.
7. Soru: Limited Şirkette kuruluş sırasında en az ne kadarlık bir sermaye koymak gerekir?
Cevap: Limited Şirketlerde en az 10.000 TL Sermaye taahhüt etmek gerekiyor ve bu
sermayenin şirket kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içerisinde şirketin banka hesaplarına
yatırılması gerekiyor.

8. Soru: Limited Şirketlerde piyasa ve kamu borçlarına karşı kendi mal varlığım ile sorumlu
muyum?
Cevap: Limited Şirkette piyasa borçlarına karşılık koyulan sermaye kadar, kamu borçlarına
karşı sınırsız mal varlığı ile sorumlu olursunuz.
9. Soru: İkametgahı şirketin kurulacağı ilden başka bir ilde olan şirket sahibi şirket kurabilir mi?
Cevap: Şirketin imza yetkilisi ortağı veya şirketin müdürünün ikametgahının bulunduğu il
dışında başka bir ilde şirket kuruluşu yapamazlar.
10. Soru: Özel Anaokulu veya Kreş açmak için ticaret odası kaydı ve vergi dairesi kaydı yeterli
oluyor mu?
Cevap: Kreş veya anaokulu açmak için ticaret odası ve vergi dairesi kaydı yaptırmak yeterli
değildir. Bu tür kurumların kuruluş ve faaliyetine ilişkin ayrı yönetmelikler bulunmaktadır. Bu
yönetmelikte; kurucuda aranan şartlar, kuruluş müdüründe aranacak nitelikler ve kuruluş
binasında aranacak şartlar gibi bazı kurallar yer almaktadır. Bu yönetmelikteki kural ve
şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
11. Soru: Şirket ana sözleşmesine birden fazla faaliyet yazabilir miyiz?
Cevap: Evet. Limited şirket ana sözleşmesine bir çok konuyu içeren faaliyet ekleyebilirsiniz.
ANONİM ŞİRKET

12. Soru: Anonim Şirkette kuruluş sırasında ne kadar sermaye taahhüt etmeli ve ne kadarını
ödemeliyim?
Cevap: Anonim şirketlerde kuruluş sırasında en az 50.000 TL sermaye taahhüt edilmeli ve
bunun ¼ ‘ü kuruluş sırasında 12.500 TL olarak bankaya bloke ettirilmesi gerekiyor.

VERGİ

13. Soru: Aylık veya dönemsel olarak hangi vergilerden sorumluyuz?
Cevap: Aylık olarak: KDV, Muhtasar, 3 Aylık geçici vergi, Yıllık gelir veya kurumlar vergisi
14. Soru: KDV oranı yüzde kaç ve oranlar değişiklik gösterir mi?
Cevap: Genel KDV oranı %18’dir. Bu oran mal veya hizmetin niteliğine göre değişmektedir.
Örneğin: Tekstil %8, Gıda %8 Temel Gıda %1, Danışmanlık %8 vs. gibi.
Bazı zamanlarda bu oranlar geçici olarak devlet tarafından artırılıp veya azaltılmaktadır.
15. Hangi durumlarda stopaj(muhtasar) vergisi çıkmaktadır?
Cevap: Eğer işyeriniz kira ise Brüt kira üzerinden %20 stopaj çıkmaktadır. Ancak işyeri sahibi
eğer bir ticari şirketse kira faturası keseceğinden stopaj söz konu olmamaktadır.
Mali Müşavirlik, avukatlık ve mühendislik hizmeti aldıysanız gene bu hizmetler nedeniyle %20
stopaj ödemekle yükümlü oluyorsunuz. Ayrıca çalıştırdığınız her bir işçi için damga vergisi ve
stopaj ödemekle yükümlüsünüz.

16. Soru: Şahsi firmalar için ne kadar veya hangi oranda gelir vergisi alınmaktadır?
Cevap: Şahsi firmalar için artan oranlı gelir vergisi sistemi uygulanmaktadır. Bu oranlar 2020
yılı için şöyledir;
KAR
VERGİ ORANI
22.000 TL ye kadar
%15
22.000 TL- 49.000 TL arası
%20
49.000 TL-120.000 TL arası
%27
120.000 TL-600.000 arası
%35
600.000 TL-…...000 TL arası
%40
17. Soru: Ticari faaliyette bulunacağımdan firma kuruluşu için ilk nereye başvuru yapmam
gerekiyor?
Cevap: Eğer şahsi olarak firma ticari faaliyette bulunacaksanız, ticari faaliyetinizin başladığı
10 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmeniz gerekmektedir. Limited Şirket kuruluşu için ise
ilk olarak ticaret sicilinde kuruluş işlemini tamamlamış olmanız ve devamında 10 gün içinde
bağlı bulunduğunuz vergi dairesine işe başlama bildirgesi vermeniz gerekmektedir.

18. Soru: E-tebligat şifresi almak zorunda mıyız?
Cevap: Şirketinizin açılış tarihi itibari ile e-tebligat şifresi almak için ilgili vergi dairesine dilekçe
ile başvurmanız gerekmektedir. Eğer bu sürede başvuru yapmazsanız V.U.K. hükümlerince
ceza uygulanacaktır.
19. Soru: Ortağı olduğum Limited Şirketten hangi durumlarda para çekebilirim?
Cevap: Limited Şirkette ortak veya yönetici ortakların para çekebilmeleri için bazı şartların
olması gerekir. Bunlar;
-Kar dağıtımı
-Şirketteki mesailerinden dolayı ortak ve yönetici ortağa huzur hakkı bordrosu düzenlenmesi
ile
-Yasal faiz işletilmesi şartıyla şirketten borç alınması
20. Soru: Huzur hakkı bordrosu düzenlenerek şirketten para alırsak vergisel boyutu nedir ve sgk
primi ödenmesi gerekir mi?
Cevap: Eğer bir şirkette ortak veya yönetici ortaksanız şirketteki çalışma ve mesainizden
dolayı huzur hakkı bordrosu düzenlenerek maaş alabilirsiniz. Bu alacağınız ödeme stopaja
tabidir. Stopaj oranı ise artan oranlı olarak %15 den başlayıp %40’a kadar uzanmaktadır.
Huzur hakkı bordroları sgk primine tabi değildir.
21. Soru: Yurtdışından ithal ettiğimiz mallar için kdv ödememiz gerekiyor mu?
Cevap: Yurtdışından eğer bir ticari mal ithal ediyorsanız bunun için bazı mal ve ürünler için
hem gümrük vergisi hem de malın niteliğine göre gümrükte kdv ödemeniz gerekmektedir. Bu
kdv ödenmeden ürünleri gümrük sahasından çıkartamazsınız.
22. Soru: Eğer bir mal veya ürünü Türkiye’ye getirmeden başka bir ülkeye satışını yaparsam kdv
ödemem gerekir mi?
Cevap: Eğer bir mal veya ürünü Türkiye’ye getirmeden satışını yaparsanız buna transit ticaret
denir. Transit ticarete konu mal veya hizmetler kdv’nin konusuna girmemektedir. Bu nedenle
kdv sorumluluğunuz bulunmamaktadır.
23. Soru: Vergi borçlarımı taksitlendirmek istesem bu mümkün müdür?
Cevap: Şirket vergi borçlarınızı her zaman taksitlendir şansınız bulunmaktadır. Bunu
taksitlendirme için iki yol bulunmaktadır. Birincisi sürekli yürürlükte olan taksitlendirme
kanunu ile toplam borcunuzun %25 ini peşin ödeyerek 18 taksit yapabilirsiniz.
İkincisi ise belli aralıklarla çıkan af kanunu kapsamında yapabilirsiniz. Son yıllarda ülkemizde
bu kanun ortalama dört yılda bir çıkarılmaktadır. Af kanunu kapsamında geçmiş borçlarınızın
faizlerinin büyük bir bölümü silinmekte olup cazip taksit seçenekleri ile taksitlendirme
yapılmaktadır.

24. Soru: Vergi levhası olmayan esnaf muaflığı olan kişilere ödediğim paraları nasıl gider
yazabilirim?
Cevap: Vergi kanunlarında bazı kişilere esnaf muaflığı tanınmıştır. Bu kişilerden alınan
hizmetler için gider pusulası düzenleyerek stopaj ödemeniz gerekmektedir. Bu şartla
yaptığınız ödemeleri gider olarak yazabilirsiniz.
25. Soru: Mal ihracatı yapmak için neler yapmam gerekiyor?
Cevap: Mal ihracatı yapmak için şahsi firmanız varsa önce ticaret odasına sonra ihracatçılar
birliğine kayıt olmanız gerekmektedir.
Limited şirketiniz varsa sadece ihracatçılar birliğine kayıt olmanız yeterli olacaktır.
26. Soru: İhracat yapmak için gümrük müşaviri ile çalışmam zorunlu mu?
Cevap: İhracat yapmak için bir gümrük müşaviri ile sözleşme yapmanız zorunludur. Gümrük
müşaviri gümrükten çıkacak mal ile ilgili yasal GÇB düzenleyip bunu online sistem üzerinden
Gümrük Bakanlığı sistemine yüklemektedir. Bu GÇB olmadan malınızın gümrükten çıkmasına
izin verilmemektedir.
27. Soru: Kdv iadesi hangi durumlarda alınır?
Cevap: Eğer yurtdışından veya yurtiçinden satın aldığınız mal ve hizmetler için kdv ödeyip bu
mal veya hizmeti yurtdışına ihracatını gerçekleştirdiyseniz bu ödediğiniz kdv’yi devletten geri
alabilirsiniz.
28. Soru: KDV iadesinden elde ettiğimiz tutarları hangi şekilde alabiliriz?
Cevap: KDV iadesinden kaynaklanan iade tutarlarını isterseniz nakit olarak veya vergi ve sgk
borçlarınıza mahsup ederek geri alabilirsiniz. Ancak nakit iade için her yıl belirlenen tutarı
aşan durumlarda yeminli mali müşavir kdv iade raporu istenmektedir.
29. Soru: KDV iadesine başvurmamız için belli bir süre var mıdır?
Cevap: KDV iadesi zaman aşımı iki yıldır. Eğer kdv iadesinden doğan alacağınız bulunuyorsa
bunu iki yıl içinde talep etmeniz gerekmektedir.
30. Soru: İmzaladığımız ticari sözleşmeler için damga vergisi ödemek zorunda mıyız?
Cevap: İmzalanan sözleşmeler için 15 gün içinde vergi dairesine binde 9,48 oranında damga
vergisi ödemeniz gerekmektedir.

31. Soru: Kira kontratlarında damga vergisine tabi midir?
Cevap: Kira kontratında eğer kefil yoksa bir yıllık kira tutarı üzerinden binde 1,89, kefil varsa
binde 9,48 damga vergisine tabidir.
32. Soru: Eğer işyerimizin adresini veya faaliyetini değiştirirsek bunu vergi dairesine bildirmek
zorunda mıyız?
Cevap: İşyerinin adresi veya faaliyet gibi konularında değişiklik olursa bunu bir ay içinde vergi
dairesine bildirmek gerekmektedir. Buna uyulmazsa V.U.K. hükümlerince özel usulsüzlük
cezası uygulanmaktadır.
33. Soru: Limited Şirketler yazarkasa kullanmak zorunda mıdır?
Cevap: Yazarkasa kullanma zorunluluğunda şirket türlerine bakılmamaktadır. Buradaki kıstas
eğer yaptığınız faaliyetlerde perakende ticaret varsa mutlaka yazarkasa kullanmak
zorundasınız.
34. Soru: Yazarkasa almanın bir süresi var mı? veya almazsak herhangi bir cezası var mı?
Cevap: Eğer perakende ticaret yapıyorsanız işe başladıktan 30 gün içinde yazarkasa kullanmak
zorundasınız. Eğer süreyi geçirirseniz 2020 yılı için 1.600 TL ceza uygulanacaktır.
35. Soru: Aylık olarak hangi vergileri ne zaman ödemem gerekiyor?
Cevap:
Beyanname Türü

Ödeme Son Günü

KDV beyannamesi:
Aylık Muhtasar beyannamesi:
3 Aylık Geçici Vergi Beyannamesi:

Her ayın 26. günü
Her ayın 26. günü
17 Şubat, 17 Mayıs,
17 Ağustos, 17 Kasım,
25 Mart
25 Nisan

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi:
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi:

36. Soru: İşyerini kapattıktan sonra basılı fatura koçanı ve yazarkasa için herhangi bir işlem
yapmam gerekir mi?.
Cevap: İşyeri kapanışı yapılırken basılı bulunan mali belgeleri vergi dairesine götürüp tutanak
düzenleterek imha ettirmeniz gerekmektedir.
Yazarkasa için ilgili markaya bakan teknik yetkili servise giderek iptal işlemi yaptırmanız
gerekmektedir.

37. Soru: Vergi borçlarımı nasıl öğrenebilirim?
Cevap: Vergi borçlarınızı şahsi firmanız varsa kendi e-devlet üzerinden veya limited şirketiniz
varsa vergi dairesi şifresini kullanarak öğrenip aynı zamanda ödeme yapabilirsiniz.
38. Vergi borçlarımı hangi bankalardan ödeyebilirim?
Cevap: Vergi borçlarınızı devlet kurumu olan bankalardan ödeyebilirsiniz. Ziraat Bankası,
VakıfBank, Halkbank, Vakıf katılım ve Ziraat Katılım

SGK
39. Soru: İşyeri sahibi olarak SGK primi ne şekilde olmaktadır?
Cevap: Eğer şahsi firma sahibi veya Limited şirket ortağı iseniz Bağ-Kura tabi olarak prim
ödemeniz gerekmektedir.
40. Bağkur primi ödemek için çalışma iznimin çıkmasına gerek var mı?
Cevap: Şahsi veya limited şirketi kurulduktan sonra otomatik olarak bağkur primi tahakkuk
etmektedir. Bağkur primi çalışma izninden bağımsız olarak her ay borç olarak tahakkuk
etmektedir.
41. İşçi çalıştırmadan önce SGK’ya ne zaman bildirim yapmak gerekir?
Cevap: İşçi çalıştırmadan en geç bir önce SGK müdürlüğüne gidip işyeri işe başlama bildirgesi
vermeniz gerekmektedir. Eğer işyeri bildirgesini zamanında vermezseniz asgari ücretin 2 katı
tutarında ceza düzenlenir.
42. Çalışacak için ne zaman bildirim yapmak gerekir?
Cevap: Çalıştıracağınız işçiler için işe başlama tarihinden 1 gün önce sgk ya online olarak işe
başlama bildirgesi vermek zorundasınız. Eğer bu bildirimi zamanında yapmazsanız asgari
ücret tutarında ceza düzenlenir.
43. Bağkur borcumu sildirme gibi bir işlem mümkün mü?
Cevap: Normal şartlarda bağkur borcunu sildirme gibi bir işlem söz konusu değildir. Ancak
bazı zamanlarda çıkarılan af kanunları ile geriye dönük olarak tüm borçların silinmesi
mümkün olmaktadır. Bu borçlar silinirken gün sayılarınızda silineceği için emeklilik
durumunda bu silinen günler hesaba dahil edilmeyecektir.

44. Soru: Part time çalışan için ne kadar sgk primi ödemem gerekir?
Cevap: SGK primleri brüt ücret ve çalışılan sigorta günü üzerinden ödenmektedir. Brüt ücretin
% 37,5’i sgk primi olarak her ay ödenmesi gerekmektedir. Örneğin Brüt ücreti 5.000 TL olan
bir işçi bir ayda toplam 10 gün çalışmış olsun. Bu kişi için 5.000/30=166,66 TL günlük brüt
ücret. 166,66 TL*10 gün= 1.666,66(10 günlük brüt ücret)*%37,5=625,00 TL sgk primi
tahakkuk edecektir.
45. Soru: SGK’ya bildirilmesi gereken genel bildirimler ve süreleri nelerdir?
Cevap:

➢
➢
➢
➢
➢

BİLDİRİMLER
İşe Başlama:
İşçi İşe Giriş Bildirgesi:
İşçi İşten Ayrılış Bildirgesi:
İş kazası Bildirim Süresi:
Aylık E-Bildirge:

SÜRELER
İşe başlamadan 1 Gün öncesinde
İşe başlamadan 1 gün önce
10 Gün içerisinde
Olay tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde
Her ayın 26. günü sonuna kadar muhsgk bildirimi ile beraber

46. Soru: Şirketlerin yabancı uyruklu çalışanları covid-19 kapsamında sgk kısa çalışma ve eksin
gün ücret desteğinden yararlanabilirler mi?
Cevap: Çalışanların uyrukları yabancı olsa bile hem kısa çalışma ödeneğinden hem de eksik
gün çalışma desteğinden yararlanabilirler.
47. Soru: Şirket sahibi 1. Derece yakınlarını kendi şirketindeki mesailerinden dolayı sgk’lı olarak
beyan etmek zorunda mıdır?
Cevap: Kendi şirketinizde çalışan anne, baba veya kardeşiniz dahi olsa sigortalı olarak
çalıştırmak zorundasınız. Aksi takdirde yapılacak denetimlerde bu husus tespit edilirse ceza
almanız söz konusu olabilir.
48. Soru: Sigorta ve bağkur primlerimi zamanında ödersem devlet tarafından herhangi bir destek
sağlanıyor mu?
Cevap: Eğer bağkur veya sgk primlerinizi zamanında her ay düzenli olarak öderseniz brüt
pirim tutarı üzerinden %5 indirime hak kazanmış olursunuz.
Örneğin; 2.943,00 TL Brüt asgari ücret üzerinden 147,15 TL indirim kazanmış olursunuz.

49. Soru: Limited şirket ortakları ve Anonim şirket ortakları arasında bağkur mükellefiyeti
açısından farklılık var mı?
Cevap: Limited şirkette tüm ortaklar, Anonim Şirkette Yönetim Kurulu üyeleri bu
görevlerinden dolayı bağkur primlerine tabidir.

50. Soru: Bir işyerinde sgk’lı olarak çalışıyorsam sahibi veya ortağı olduğum şirket için bağkur
primi ödemem gerekir mi?
Cevap: Eğer bir işyerinde SGK’lı olarak çalışıyorsanız, kendi şirketiniz için bağkur primi
tahakkuk etmeyecektir. Eğer buna rağmen bağkur primi tahakkuk etmişse dilekçe ile
sildirmeniz mümkündür.

İŞYERİ RUHSATI

51. Soru: Tüm şirket türleri için belediye işyeri ruhsatı çıkarmak zorunlu mu?
Cevap: 9207 sayılı yönetmeliğe göre yabancı uyruklu şirketlerin çalışma izni alması
zorunludur. Bakanlar Kurulunun çıkarmış olduğu yönetmeliğe göre işyerlerinin belediye işyeri
ruhsatı alması zorunludur.
52. Soru: Belediye ruhsatı almak için hangi belgeler gerekmektedir?
Cevap:

ŞAHIS FİRMASI

LİMİTED VEYA A.Ş.

Başvuru Formu

Başvuru Formu

Vergi Levhası

Vergi Levhası

Kira Kontratı

Kira Kontratı

Kimlik Fotokopisi

Ticaret Sicil Gazetesi

Adi Ortaklıklarda Noterden Adi Ortaklık
Sözleşmesi

İmza Sirküleri

Oda Kayıt Belgesi

Faaliyet Belgesi

Ustalık Belgesi (gerekli işlerde)

Ustalık Belgesi (gerekli işlerde)

Tapuda konut gözüküyorsa kat maliklerinin
tamamından alınacak muvafakatname

Tapuda konut gözüküyorsa kat maliklerinin
tamamından alınacak muvafakatname

Yabancı uyruklular için çalışma izin belgesi

Yabancı uyruklular için çalışma izin belgesi

53. Soru: Belediye iş yeri ruhsatı alma süreci nasıl işlemektedir?
Cevap: İşyeri sahibi veya imza yetkili müdürü yabancı uyruklu ise çalışma iznine başvurmak ve
çalışma iznini sahip olmak gerekir.
Daha sonra ilgili belediye ruhsat başvurusu için gereken evrakları temin edip başvuru
yapmanız gerekmektedir.
Başvurunuzda herhangi bir eksiklik tespit edilmezse belediye denetim ekipleri tarafından
işyerinize fiziksel bir ziyaret yapılacaktır. Bu ziyarette belediye ekipleri işyerinizin fiziki ve
sistemsel olarak gerekli yeterliliği sahip olup olmadığına bakacaklar nihai karar bu ziyaretten
sonra verilecektir.
Yapılan ziyaret neticesinde işyerinizin faaliyet konusuna ve metrekaresine göre ruhsat harcı
yatırmanız istenecektir.
Son aşama olarak ruhsatınız belediye tarafından size teslim edilecektir.
54. Soru: Başka bir işyerinde çalışmamdan dolayı şahsıma ait bir çalışma izni ile Limited şirketime
belediye ruhsatı alabilir miyim?
Cevap: Başka bir şirkete ait çalışma izni ile kendi şirketinize çalışma izni çıkartamazsınız.

BANKACILIK İŞLEMLERİ

55. Soru: Şirket için banka hesabı nasıl açılır?
Cevap: Nihai olarak en doğru ve güncel bilgiler başvurulacak bankadan alınacak olsa da
önemli konular şu şekildedir;
Banka hesabı açılırken yabancının ilgili nüfus müdürlüğü kaydının olması gerekir.
Üstteki kayda istinaden İkametgâh Belgesi alınmalıdır. İkametgah Belgesi’ni, e-devlet
üzerinden almak mümkündür.
Diğer önemli şart yabancı kimlik numarasının var olmasıdır.
Gereken ek belgeler;
Limited ve anonim şirketler için banka başvurusunda imza sirküleri, vergi levhası,
ticaret sicil gazetesi gerekmektedir.
Şahıs şirketlerinde sadece vergi levhası ve imza beyannamesiyle işlem yapılır.
Bazı banka şubeleri ortakların pasaportlarını talep edebilir.
Talep edilecek evrak listesine farklı bankalar farklı eklemeler yapabilir.
56. Soru: Geçici Koruma Kimliğine sahip yabancılar Türk bankalarında hesap açabilirler mi?
Cevap: Geçici koruma kimliğine sahip yabancılara Türk bankaları hesap açmaktadır. Fakat
bunu her banka yapmamaktadır. Hatta aynı banka ait bir şube hesap açılışı yaparken diğer
şubeleri hesap açılışı yapmamaktadır. Bu gibi sorunları bankanın genel müdürlüğü ile iletişime
geçip çözebilirsiniz.

57. Soru: Şahsi şirket sahibiyim ve mevcut bir banka hesabım var. Yeni bir banka hesabı
açtırmama gerek var mı?
Cevap: Eğer şahsi şirketiniz varsa mevcut banka hesabınızı kullanabilirsiniz. Fakat ilerleyen
süreçte şahsi olarak bilanço defterine geçebilirsiniz. O zaman ayrı bir banka hesabı açtırarak
şahsi firmanızın para hareketlerini bu ayrı hesap üzerinden takip etmeniz gerekmektedir.
58. Soru: Limited şirketime ait ödemeleri veya gelen transferleri şahsi hesabım üzerinden
yapabilir miyim?
Cevap Limited şirketinize ait tüm ödeme ve tahsilatlar için şirketin kendi banka hesabını
kullanmanız gerekmektedir. Hatta vergilerinizi bile şirketin kendi hesabından ödemeniz daha
doğru olacaktır.
59. Soru: Yurtdışından şirketimin bankasına gelen döviz bazlı için tahsilatlar için bankalarda
herhangi bir sorun yaşar mıyım?
Cevap: Yurtdışından şirketinizin banka hesabına eğer bir döviz türünde para geldi ise banka
bu paraya bloke koyabilir. Banka bu gelen ödemeye ait fatura, sözleşme veya resmi bir
doküman isteyebilir. Devamında banka uygun görürse paranızın blokesini kaldıracaktır.
60. Soru: Yurtdışından mail ithal edeceğim ve döviz bazlı ödeme yapacağım. Buna istinaden belli
bir bankada hesap açtırmak zorunda mıyım? Böyle bir zorunluluk var mı?
Cevap: Yurtdışından yapacağınız ithalatlara ilişkin herhangi bir banka ile çalışma zorunluluğu
yoktur. Sadece Türkiye’de şirketinize ait bir banka hesabınızdan ödeme yapmanız
gerekmektedir.

