GLOBAL Business Sevices
ABD’de Şirket Kurulumu
Amerika’da EB-5 Green Card Vizesi ve E-2 Yatırımcı vizesi almak, PayPal hesapları açmak 1 veya şirket kurulumunu
herhangi bir nedenden dolayı Amerika’da yapmak isteyenler için Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Şirket kurulumu için farklı alternatifler kullanmaktayız. Müşterilerin istekleri doğrultusunda belirlenen eyaletlerde
normal şirket kurulumu yanında Delaware 2offshore kapsamlı şirket yapılandırmaktayız.
Amerika’da şirket kurmak, şirket ofis adresi ve 1 yıllık ofis kirası, banka hesabı açmak, PayPal hesabı açmak,1.yıl
legal vergiler3, Şirket adına banka hesabı 4açılması, EIN & SSN & ITIN Numaraları Alımı 5 ve 6 aylık ofis-işyeri kira
kontratı ve Ofis-Call centre Tlf karşılama-doküman saklama-kargo gönderimi ve bilgilendirme hizmetlerini
kapsayan komple çalışma yapılmaktadır.
Şirket kurma işlemleri bittikten sonra aşağıdaki belgeler ilgili firmanın adresine gönderilir.
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PayPal ; internet bankacılığı sistemi ile oluşturulmuş sanal banka hesaplarıdır. Online olarak internet üzerinden karşı tarafın
sadece mail adresini girerek para transferini gerçekleştirebileceğiniz 1 milyar dolarlık para hacmi olan dünyanın en büyük para
transfer sistemi ile para kazananların sayısı hızla yükselmektedir. Paypal’dan para çekmek mümkün olmadığı için paypal
bozdurma adı altında online alım-satım iş kolu gelişti bu süreçte. Paypal üzerinden Banka hesabına transfer edilen paralardan
transfer ücreti alınmamaktadır..
2016 yılında BDDK lisansı alamayan PayPal Türkiye faaliyetleri durdurma kararı alınca 100 binlerce kullanıcı ve PayPal
üzerinden ödeme alan birçok kurum zor durumda kaldı. En iy alternatif çözüm Amerika da şirket açarak tekrar PayPal
kurulumu yapmaktır. Amerika’daki bir bankada bir hesabınız varsa bu hesaba doğrudan para aktarma imkanı veriyor.
Amerika’da PayPal hesabı açmak için gerekli olan şirket kurulumu, şirket ofis adresi ve banka hesabı açmak için tüm işlemleri
yapmaktayız.
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Fortune 500'e ait firmaların %60'ının yer aldığı (Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, Cargill, Coca-Cola, Ford,
General Electric, Google, JP Morgan Chase, ve Wal-Mart vb.. gibi büyük global şirketlerin yer aldığı)Delaware eyaletinde
şirket kurulumunun avantajları; 1.Hiçbir eyalette olmadığı kadar Delaware mahkemelerindeki hakimler, hem de avukatlar
davaların çözümlenmesi için en kısa sürede aksiyon alabilmektedirler. 2. Şirket kuruluşundaki yasal kısıtlamaların
olmaması(Delaware şirketlerinde bir kişi hem şirket sahibi, hem direktör hem de genel kurul üyesi olabilir. Diğer eyaletlerde
bu her görev için farklı bir kişiyi görevlendirmeniz gerekebilir. Bu da fazladan evrak işi ve zaman kaybı demektir.)3. Melek
Yatırımcılar ve VC yatırımcıları Delaware şirketlerine yatırım yapmaya daha yatkınlardır.4. Gizlilik; Eğer şirketinizin yönetim
ekibini gizli tutmak istiyorsanız Delaware eyaleti, şirket yöneticilerinin isimlerini halka arz etmez. 5. Hızlı kurulum
(Delaware’de 1-2 günde LLC veya Corp sahibi olabilirsiniz. Bu hızda başka hiçbir eyalet garantili hizmet vermemektedir.6.
Vergi(İşletmeniz hiç iş yapmasa dahi senelik vergi ödemek zorunda. Delaware için bu rakam her sene 1 Haziran tarihinde
ödenen $300 iken diğer eyaletlerde $800 ‘ye kadar çıkabilmektedir. Ayrıca Delaware’da LLC şirketlerine senelik vergi
beyannamesi zorunluluğu olmamakta, ve bu eyalette iş yapılmıyorsa eyalet vergisi ödenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.)
7.Ayrıca şirketinizin Delaware’de kurulmuş olması, başka eyaletlerde genel merkezinizin olmasını, veya kendinizi başka bir
eyalette kurulmuş bir şirket olarak göstermenizi engellemez. Hatta web sitenizde Delaware’den bahsetmenize gerek bile yok
ve bu durum tamamen yasal ve etik.
3
Şirket Vergileri ve Fatura İşlemleri; Delaware ‘de şirketiniz kurulu olduğu her sene 1 Haziran’da Delaware eyaletine vergi ve
senelik servis ücreti ile birlikte ($300+$400)$700 ödeniyor. Bunlar dışında beyan ettiğiniz oranda ve senelik kazancınız
üzerinden federal corporate tax ödemeniz gerekmekte. Bu verginin hangi eyalette olduğunuz ile bir ilgisi yok ve direk IRS
tarafından net kazancınız üzerinden vergilendirilirsiniz.
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Amerika’da Banka Hesabı açmak; ABD bankacılık kanunlarına göre registered agency adresiniz ile banka hesabı
açamıyorsunuz. Biz Registered Agency üzerinden 6-12 aylık kira sözleşmesi karşılığı sanal ofis kira sözleşmesi ile ve SSN veya
ITIN numaranız ile tüm bankalarda (Bank of America ve Valley Bank gibi) online hesap açabiliyoruz. Banka hesabı açmak için
Amerika’ya gitmenize-gelmenize gerek yok. Talep edenler için legal Offshore Bankalarından da hesap açabiliyoruz.
5
EIN & SSN & ITIN Numaraları Alımı; Amerika da her şirketin vergi numarası olmalıdır. Employer Identification Number
(EIN) — Türkiye deki vergi numarası olarak düşünebilirsiniz- Eğer Social Security Numaranız (SSN)- TC kimlik no gibi
düşünebilirsiniz- var ise Employer Identification Number (EIN) numaranızı alabiliyoruz .Ayrıca SSN numarası olmayanlar için
Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) numarası mevcut. Aslında bu numaranın şirket ortaklarından birisi
tarafından alınması önemli, çünkü şirket adına banka hesabı açarken, şirketin bir sorumlusunun SSN veya ITIN numarasını
istiyorlar.

GLOBAL Business Sevices
Dijital kaşe / imza elektronik ortamda oluşturduğunuz belge veya e-posta gibi unsurlara ekleyebileceğiniz bir
kimlik doğrulama aracıdır. Bu kaşe gönderilen içeriğin güvenilir olduğunun kanıtıdır.
Certificate of Formation: Delaware’de bulunan limitet şirketin resmi kuruluş belgesi.
Apostil Belgesi: Apostil, resmi bir belgenin başka bir ülkede kullanabilmesini sağlayan, uluslararası kabul görmüş
belgedir. Türkiye dahil olmak üzere 100’den fazla ülkede apostil belgesi ile şirket varlığınızı kanıtlayabilirsiniz.
Şirket kurulum belgesi apostilli olarak gönderilir.
Belgelerin maille online Kopyası: Şirkete dair tüm belgeler mail ekinde gönderilir.
Belgelerin Basılı Kopyası: Şirkete dair tüm belgelerin basılı olarak adresinize gönderimi.
Kurulum sonrası şirketinize verilecek EIN numarası ile hemen Amerika PayPal hesabınızı açabilirsiniz ancak satışa
başlamak için banka hesabı açmayı beklemenizde fayda var.
Kurulu şirketlerin EIN numarası olduğu için ITIN numarası gerekmez. Bu numara şirketi olmayan ama para kazanan
ayni zamanda sosyal güvenlik numarası olmayan yabancılar için geçerlidir. EIN numarası alımını biz sağlamaktayız.
Amerika’da kurduğunuz firmadan fatura keserken ve yollarken, herhangi bir onay, mühür veya imza almanıza
gerek yok. Excel’de veya fatura programında hazırladığınız faturayı, müşterinize e-mail atarak, veya postalayarak
gönderebilirsiniz.
Amerikan vergi sistemi tamamı ile beyan üzerine kuruludur. Ancak bu noktada aklınıza farklı yollar gelmesin,
çünkü IRS’in sistemi vergi beyanınız sonrası şüpheli bulduğu hesapları otomatik olarak denetlemeye geliyor. Eğer
sistemde bir yanlış bulmuşlar ise, faturasını da önceden keserek sürpriz bir davet mektubu yollayabiliyorlar ve
suçsuzluğunuzu açıklayana dek suçlu muamelesi görüyorsunuz. Ayrıca kestikleri cezalar can yakıcı seviyede oluyor.
Amerika’da gelir vergilerinizi ödediğiniz ve IRS ile problem yaşamadığınız sürece şirketiniz varlığını sorunsuz
sürdürecek; şartları sağladığınızda Green Kart ve vatandaşlık yolu açacaktır…

ABD’de Şirket Kurulum Paketleri
Global Business - A Plus Services
Şirket Kuruluşu+ Yasal Adres + New York Manhattan’da Ofis + Tlf. No
+ Banka Hesabı + PayPal Hesabı + Call Centre

799 USD x 6 Ay
aylık

Şirket Kuruluşu
EIN numarası
SSN numarası
ITIN numarası
New York Manhattan’da Ofis Adresi
6 aylık Ofis kira sözleşmesi
Prestijli ve merkezi iş adresi.
Toplantı Odası
Görüşme Odası
Ofis Ekipmanlarını Kullanma
İkram hizmetleri
Banka Hesabı
PayPal hesabı
Belgelerin adrese gönderimi
Telefon Numarası Tahsisi

Kayıt ve bilgi için
manager@global-distributor.com

Call Centre Tlf Arayanları karşılama
Görüşme Kayıtları
Telefon Raporlaması
IVR Anonsu
Tele-Sekreterlik
Voice Mail
Faks alma ve yönlendirme
Posta –kargo-Kurye Yönetimi
Not Alma-Bilgilendirme-Raporlama
1.yıl Vergi Ödemesi
1.yıl Legal –State-Eyalet Ödemeleri
Kredi Kartı ile ödeme
Stopaj Yerine KDV
Belgelerin Kargo Gönderimi
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Global Business - A Plus Services
Şirket Kuruluşu+Yasal Adres + Ofis + Tlf. No +Banka Hesabı + PayPal Hesabı+Call Centre

499 USD x 6 Ay
aylık

Şirket Kuruluşu
EIN numarası
SSN numarası
ITIN numarası
6 aylık Ofis kira sözleşmesi
Banka Hesabı
PayPal hesabı
Belgelerin adrese gönderimi
Telefon Numarası Tahsisi
Call Centre Tlf Arayanları karşılama
Görüşme Kayıtları
Telefon Raporlaması

IVR Anonsu
Tele-Sekreterlik
Voice Mail
Faks alma ve yönlendirme
Posta –kargo-Kurye Yönetimi
Not Alma-Bilgilendirme-Raporlama
1.yıl Vergi Ödemesi
1.yıl Legal –State-Eyalet Ödemeleri
Kredi Kartı ile ödeme
Stopaj Yerine KDV
Belgelerin Kargo Gönderimi

Kayıt ve bilgi için manager@global-distributor.com

Global Business - B Plus Services
Şirket Kuruluşu+Yasal Adres + Ofis + Tlf. No +Banka Hesabı +Call Centre

449 USD x 6 Ay
aylık

Şirket Kuruluşu
EIN numarası
SSN numarası
ITIN numarası
6 aylık Ofis kira sözleşmesi
Banka Hesabı
Belgelerin adrese gönderimi
Telefon Numarası Tahsisi
Call Centre Tlf Arayanları karşılama
Görüşme Kayıtları
Telefon Raporlaması

IVR Anonsu
Tele-Sekreterlik
Voice Mail
Faks alma ve yönlendirme
Posta –kargo-Kurye Yönetimi
Not Alma-Bilgilendirme-Raporlama
1.yıl Vergi Ödemesi
1.yıl Legal –State-Eyalet Ödemeleri
Kredi Kartı ile ödeme
Stopaj Yerine KDV
Belgelerin Kargo Gönderimi

Kayıt ve bilgi için manager@global-distributor.com

Global Business - C Plus Services
Şirket Kuruluşu + Yasal Adres + Banka Hesabı

349 USD x 6 Ay
aylık

Şirket Kuruluşu
EIN numarası
SSN numarası
ITIN numarası
Banka Hesabı

Kayıt ve bilgi için manager@global-distributor.com

1.yıl Vergi Ödemesi
1.yıl Legal –State-Eyalet Ödemeleri
Kredi Kartı ile ödeme
Stopaj Yerine KDV
Belgelerin Kargo Gönderimi
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PayPal İşlemleri
Onaylanmış bir PayPal hesabınızın olması demek, PayPal’a kimliğinizi kanıtlayan birkaç detayı bildirmeniz
anlamına gelir. Bu da hiç şüphesiz potansiyel müşterileriniz karşısında daha çok güvenilirliğe sahip olmanız ve
ayrıca PayPal’ın Satıcı Koruması (Seller Protection) altına girmeniz demek oluyor. 6

E2 YATIRIMCI VİZESİ
Yatırımcı (E2) vizesi Amerika’da iş yapmak isteyenler arasında en popüler vize çeşitlerinden birisidir. Yatırımcı,
Amerika’daki yeni veya hâlihazırda mevcut işletmeye önemli bir miktarda yatırım yaptığını veya yapmakta
olduğunu göstermek zorundadır. Vizenin şartı olarak, yatırım yapılması gereken azami miktar kanunda
belirtilmese de, yapılacak işin mahiyetine ve böyle bir işin başarılı olarak kurulmasına yetecek kadar sermaye
göz önüne alınmak suretiyle, niteliksel/kalitatif bazda bir değerlendirme yapılır. Yapılacak işin tipine göre,
yatırım miktarı önemli ölçüde değişebilir, ancak genel olarak $80,000 – $100,000’in altında bir yatırımla E-2
vizesi almanın çok zor olacağını söyleyebiliriz.7
E-2 yatırımcı vizesi süreçlerinde; Global Business partneri “Share Fund” firmaların ABD’deki yatırımlarına
%50 ortaklık ile Yatırım-Vize işlemlerini yapılandırabilmektedir.
EB-5 yatırımcı Vizesi; Regional Centers (Bölgesel Yatırım Merkezleri) tarafından geliştirilen yatırım
programları sayesinde, ABD ekonomisinin canlandırılması, işsizliğin önlenmesi, program kapsamında belirtilen
projelere yabancı yatırımcıların tevsik edilmesi amacıyla yabancı sermayeyi getiren kişilere ve ailelerine
ABD’de daimi ikametgah hakkı (greencard statüsü) ve sonrasında vatandaşlık hakkı imkanı sağlanır.8

6

Onaylanmış bir PAYPAL hesabına sahip olmanız size aynı zamanda hesap kısıtlamalarını da aşma imkânı sağlıyor. Bu
işlemin ardından kendi PayPal hesaplarınız ve bağlantılı banka hesaplarınız arasında para transferleri yapabilirsiniz.
PayPal sizden hesabınızı tamamlamak için hem bir kredi kartı hem de banka hesabı bilgisi istese bile, hesabınızı
onaylatma işlemini yalnızca bir banka hesabı bilgisi ekleyerek yapabilirsiniz.
PayPal Çalışma Sermayesi en ucuz ve en esnek borçlanma seçeneğidir. PayPal kredisi için vade tarihi yoktur ve haftalık
veya aylık ödemeler yapmak yerine, kredinizi, günlük PayPal satışlarınızın sabit bir yüzdesi ile geri ödeyebilirsiniz. Güçlü
günlerde daha fazla daha yavaş günlerde daha az ödeme yaparsınız.
PayPal Çalışma Sermayesinden elde edilebilecek sermaye miktarı, Hak kazanmak için, şirketinizin PayPal aracılığıyla yılda
en az 20.000 dolar alması gerekir ve ödünç alabileceğiniz maksimum tutar yıllık PayPal satışlarınızın% 18'idir. Örneğin,
firmanız PayPal aracılığıyla aylık 15.000 dolar kazanırsa (yılda 180.000 dolar) ödünç alabileceğiniz maksimum tutarı
32.400 dolar olur.Genel olarak, PayPal Çalışma Sermayesi, daha ucuzdur, ancak uygun olması için bir PayPal tüccarı
olmanız gerekmektedir.
7
E-2 vizesinde; Yatırımın kabul edilebilir olması için sermayenin riskte, yani adanmış ve taahhüt edilmiş olma şartı vardır.
Yatırım yapılacak sermaye, Amerika’ya getirilmiş olmalıdır. Ayrıca yatırım ya ödenmiş olmalı, ya bir güven hesabında
tutulmalı, ya da sözleşme altında olmalıdır.
E-2 yatırımcısının yönetip geliştireceği yatırım kendi kontrolü altında bulunmalıdır. Kontrol, genelde teşebbüste
minimum %50 oranında hissedar olarak addedilebilir/düşünülebilir. Ancak kontrolün azınlık hissesinde bulunduğu nadir
durumlar da olabilir. Bu vize için ya hazır bir işyerini satın alabilirsiniz (Benzinci, restoran vb)veya yeniden is
kurabilirsiniz. Devralınacak-başlatılacak işletmenin karlılığı, çalışanları, büyüme hızı oranları gibi faktörler muhtemel
yatırımın potansiyelinin değerlendirilmesinde önemli rol oynar.
E-2 yatırımcı vizesi başvurusunda, girişimin ekonomik etkisi önemlidir. Ticari girişim gerçek ve aktif olmalıdır İşletme
halihazırda ya da gelecekte ekonomiye önemli katkı yapacak kapasitede olmalıdır. Hedeflenen kapasite genelde
yatırımcının iş operasyonuna başlamasını takiben 5 yılda gerçekleştirilebilir olmalıdır.
8
EB-5 vize programına kabul edilmek için, yeni bir ticari girişime en az 1 milyon dolar yatırım yapılmalıdır. Buna rağmen,
eğer yatırım “Hedeflenen Hizmet Alanı” (kırsal bölge veya işsizlik oranının en az %150 olduğu bir bölge) içinde yapılırsa,
yatırım miktarı en az $500,000 Dolar olabilir.
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•Yapılacak yatırım en az 10 ABD vatandaşına veya “Green Card” sahibine tam-günlük iş yaratmak veya mevcut 10 işin
devamlılığını korumak zorunda. Bunun için de yatırımcıya iki yıllık süre veriliyor. Yani, göçmen yatırımcının, iki yıl içinde
en az 10 kişiyi işe alması beklenmiyor.
•Eğer yatırım, vize programı kapsamındaki “özel bölgesel merkezlerde” yapılmışsa, bu durumda yatırımcının 10 kişiyi
doğrudan ise alması koşulu aranmıyor.
•Yatırımcı, kendisini, eşini ve çocuklarını istihdam ederek “en az 10 iş sahası açma” koşulunu yerine getirmiş sayılmıyor.
•Program çerçevesinde, hemen hemen her eyalette bulunan 450’den fazla özel bölgesel merkez var. Bu merkezlerin
örtüşen faaliyet alanları olduğu gibi, farklılaştıkları faaliyet dalları da bulunuyor.

