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İLK TİCARİM HESABINA İLİŞKİN BEYAN/TAAHHÜTNAME 

İşbu sözleşme ekinde ibraz ettiğim Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi kapsamında 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9.maddesinin 10. fıkrasındaki hükümden (ayrı bir 

işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet 

kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik 

ortamlar üzerinden satanlara yönelik muafiyet kapsamında) yararlanmak üzere adıma 

İlk Ticarim Hesabı açılmasını ve ilgili hesaba gelecek tutarlar üzerinden 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9.maddesinin 10. fıkrası kapsamında aşağıda yer verilen 

şartlar ve usullerde vergi kesintisi yapılmasını rica ederim. 

Bu kapsamda 

1. İlk Ticarim Hesabı’nın ibraz ettiğim Esnaf Vergi Muafiyeti belgesi kapsamında 

ticari grupta açılan vadesiz bir hesap olduğunu, 

2. İlk Ticarim Hesabı’na gelen hasılatımdan hesaba geçtiği işlem anında vergi 

kesintisi yapılacağını, yapılan vergi kesintilerinin yasal süresi içinde vergi 

dairesine beyan edilip ödeneceğini, 

3. İlk Ticarim Hesabı’na yatırılacak tutarların tamamının muafiyet kapsamındaki 

hasılat tutarları olacağını, Bankanızın bu konuda herhangi bir araştırma ve 

inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını ve bu hususta Banka’nıza herhangi 

bir itirazda bulunmayacağımı, 

4.  3. maddede belirtilen yollarla hesaba gelen tutarların tümünden vergi kesintisi 

yapılacağını, herhangi bir sebeple iade edilen tutarlara ilişkin kesilen vergilerin 

Bankanızca iade edilmeyeceğini, iadeler için vergi dairesine başvurmam 

gerektiğini, 

5. Vergi kesintisinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9.maddesinin 10. 

fıkrasında belirtilen oranda yapılacağını, bu oranın bir ve üzeri işçi 

çalıştırılmam durumunda farklılaştırılacağını, 

6. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayın son gününe kadar 

nezdimde bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırıldığına ilişkin tevsik edici 

belgeleri Banka’nıza ibraz etmem gerektiğini, istihdama ilişkin Bankanız 

şubesine verdiğim beyanın dikkate alınacağını,  

7. İstihdam durumuna ilişkin değişikliği Banka’nıza bildirmediğim takdirde eksik 

ya da fazla yapılan vergi kesintisine ilişkin Banka’nızdan hiçbir hak ve talepte 

bulunamayacağımı, 

8. İlk Ticarim Hesabı’na yatan hasılat tutarı üzerinden ayrıca Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında vergi kesintisi yapılmaması 

gerektiğinden bu konudaki takibin tarafımca tarafından yapılacağını, 

9. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9.maddesinin 10. fıkrası kapsamından 

hesabın açılışını izleyen yıllarda da faydalanılması için belirlenen yıllık azami 

hasılat tutarının Bankanızca takip edilmeyeceğini, söz konusu tutar aşılsa bile 

hesap açık kaldığı sürece vergi kesintisinin yapılmaya devam edeceğini, yıllık 

azami tutarın aşılması halinde izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek 
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usulde vergilendirmeye tabi olmam gerektiğini ve bu konuda Bankanızın 

herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, 

10. Esnaf Vergi Muafiyeti belgesinin geçerlilik süresinin dolmasına ilişkin takibin 

Bankanızca yapılmayacağını, Esnaf Vergi Muafiyeti belgesinin geçerlilik 

süresi dolsa dahi talimatım olmadan hesabımın kapatılmayacağını, bu 

doğrultuda Bankanız tarafından vergi kesintisinin yapılmaya devam edeceğini, 

bu sebeplerle Bankanıza herhangi bir kusur atfetmeyeğimi veya zarar 

talebinde bulunmayacağımı, 

11. Kanunda yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit 

edilmesi hâlinde de muafiyetten faydalanamayacağımı ve vergi dairesince 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin, vergi ziyaı cezası kesilmek 

suretiyle gecikme faiziyle birlikte tarafımdan tahsil edileceğiniKanundaki 

koşulların ihlali sebebiyle gündeme gelebilecek vergi ve vergi ziyaı cezası ile 

gecikme faizi/zammı tutarları açısından Bankanızın herhangi bir sorumluluğu 

bulunmadığından, bu konuda Bankanızdan hiçbir surette bir talepte 

bulunmayacağımı, 

12. İlk Ticarim Hesabı’na Şube kanalından kasadan nakit para yatırma işlemi 

yapılamayacağını, 

13. İlk Ticarim Hesabı’na kendime ait diğer hesaplarımdan para aktarma(virman) 

işlemi yapamayacağımı, 

14. Bankada yalnızca bir adet İlk Ticarim Hesabı açabileceğimi, 

15. İlk Ticarim Hesabı’nın tek kişilik olarak açılabileceğini, 

16. İlk Ticarim Hesabı’nın sadece 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 

9.maddesinin 10. Fıkrası kapsamında kullanılabileceğimi, bu kapsamdan 

çıkması halinde hesabı kapatacağımı, hesabın başka bir hesap türüne 

dönüştürülemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
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