
SORULARINIZA CEVAPLAR 

  

1- 31 Mayıs 2020 vergi denkleştirme işlemi için son tarih mi? 

Vergi denkleştirme işlemlerini kendileri yapanlar ve bilhassa serbest meslekten gelirleri veya 

kira gelirleri olanlar vergi denkleştirme işlemlerini 31 Mayıs`a kadar yapmak zorundalar. 

Eğer bir mali müşavire (Steuerberater) veya vergi denkleştirme derneğine 

(Lohnsteuerhilfeverein) kayıtlı iseler, bu süre yıl sonuna kadar uzatılmıştır. Bu yıla mahsus 

olunmak üzere (Korona virüsü sebebiyle) 2018 yılı vergi denkleştirme işlemi 31 Mayıs 

2020`ye kadar uzatılmıştır. Bu süre içinde yapılan işlemden dolayı gecikme zammı 

gelirse itiraz edilmelidir. 

 

2- Kaç yıl geriye dönük olarak vergi denkleştirme işlemi yapılabilir? 

Ana kaide olarak dört yıl geriye dönük olarak vergi denkleştirme işlemi herkes için 

mümkündür. 

Maliyenin talep etmesi halinde, geçmiş on yılın vergi denkleştirmesi yapılabilinir. 

Eğer Almanca tabiriyle (Lohnersatzleistungen) diye adlandırılan yan gelirler varsa, geriye 

dönük 7 veya on yıllık denkleştirme işlemi yapılabilir. 

Bu yan gelirler nelerdir? Örneğin işsizlik parası (Arbeitslosengeld), Hastalık parası 

(Krankengeld), Kısa çalışma parası (Kurzarbeitsgeld), Ebeveynlik parası (Elterngeld), Soğuk 

hava parası (Schlechtwettergeld), Kur parası (Übergangsgeld) vs- Korona krizinden dolayı bu 

yıl hem kısa çalışma parası hem de iflaslar yüzünden (Konkursgeld) gelecek yıl vergi 

denkleştirmede negatif etki yapacak. 

 

3- Maliyeden faiz alınır mı? 

Geçmiş yılların vergi denkleştirmesini yapan kimseler, eğer iki yıldan fazla geriye dönük 

işlem yaptırırlarsa, aldıkları paranın miktarı ikiyüz eurodan fazlaysa yüzde altı faiz alırlar.  

Örneğin 2015 yılı vergi denkleştirmesini bu yıl yaptıran bir kimse, bin euro geri alsa, buna 

ilaveten 180 euro faizi ile birlikte 1180 euro maliyeden alır. 

Bir de madalyonun öbür yüzü var. Şayet vergi mükellefi maliyeye borçlu çıkarsa, yukarda 

bahsettiğimiz 180 euroyu (ceza) faizi olark geri öder ve ayrıca gecikme zammı olarak da 

(Verspaetungszuschlag) ödemek zorunda kalır. Bunun miktarını geçen yıla ve ödenecek 

paranın meblağına göre maliye belirler. 

 

 



4- Türkiye`ye temelli dönen emekliler maliyeden mektup alıyorlar ve vergi 

denkleştirme işlemine zorlanıyorlar. Neden? 

Son zamanlarda çok sayıda vatandaşımızın yakınları, bize bu soruyu yöneltmektedirler ve 

maalesef çoğu da tren kaçtıktan sonra geliyorlar. Almanya`dan emekli gelirleri olan 

vatandaşlarımız, Türkiye'de yaşamalarına rağmen Alman maliyesinden mektup aldıkları 

takdirde, derhal bir vergi uzmanına başvurarak gerekli işlemlerini yaptırsınlar. Bu iş için 

Almanya`ya gelmelerine gerek yok tabii ki... Vekalet vererek uzmanlara işlemlerini 

yaptırarak, sorumluluklarından kurtulabilirler. İhmal ettikleri için büyük mali kayba uğrayan 

insanları maalesef görüyoruz. 

 

5- Evde yapılan tamirat masrafları hangi şartlar altında vergiden düşülür? 

Vergi denkleştirmede sık sık sorulan bir konu da tamirat masraflarının miktarıdır. 

Bazı  okurlarımız yılda örneğin onbin euro evlerinde tamirat işçilik masrafları olduğunu ve  

maliyenin en çok yıllık altıbin euro ile sınırlı olarak bu paranın yüzde 20`si olan 1200 euroyu 

gönderdiğini dile getiriyorlar. 

Bizim önerimiz, eğer gerçekten altıbin eurodan fazla işçilik masrafi ödeyenler varsa, bu 

masrafların bir kısmını gelecek yıl ödeyerek alacakları paranın hepsini iki yıla bölmenin 

sayesinde almalarını salık veririz. Ödemeler kesinlikle peşin olmamalıdır iş yapan firma veya 

şahsın banka hesabına havale edilmelidir ve havalenin banka dekontu ile kanıtlanması 

sağlanmalıdır. 

Evinizde yapılan tamiratlar ve tadilatlar yüzünden masraflar belirtilen miktarları geçecekse 

şimdiden iş yapan firmalarla anlaşarak ödemelerin bir kısmının diğer yıla kalmasını sağlayın 

veya yapılacak işleri ertelemek suretiyle de bu imkan oluşturulabilir. Burda açıkça belirtmek 

isteriz ki, kira geliri olmayan evlerde tadilat ve tamirat için işçilik geçerli olurken, kullanılan 

malzemelerin faturası geçersizdir. 

 

6- Okuyan çocuklar kaç auro kazanabilirler? 

Okuyan çocuklar için 25 yaşını doldurana kadar çocuk parası (Kindergeld) alınabilir. Haftada 

20 saati geçmemek şartıyla kazanılan paranın miktarı ne olursa olsun, çocuk parasına zararı 

olmaksızın okuyan çocuklar para kazanabilirler. Yeri gelmişken değinmekte fayda var. 25 

yaşını doldurduğu halde, okuyan çocukların yıllık gelirleri onbin eurodan aşağı ise, aileleri 

tarafından bakım gösterilerek maliyeden para almak mümkündür.   

 

7- Ev satımında ne zaman spekülasyon vergisi verilmez? 

Satışa çıkarılan evde kendisi oturan kimseler, oturdukları süreye bakılmaksızın istedikleri 

fiyata satabilirler ve meydana gelen kardan spekülasyon vergisi vermezler. 

Şayet satılan ev kirada ise ve on yıl dolmamışsa, yapılan kardan spekülasyon vergisi ödenir. 

 

 



8- Ayrı ayrı evde oturan evliler birlikte vergi denkleştirmesi yapabilir mi? 

Almanca tabiriyle (Ehegattensplitting) yani vergi denkleştirmede beraberlik tabelasının 

kullanılması için ana kural olarak aynı evde oturmaları idiyorlar ve an yılda birkaç gün aynı 

evde (Anmeldung) kayıtlı olması gerekir. Münster Malimahkemesinin (Finanzgericht Münster 

22.2.2017 AZ: 7K 2441/15 E) verdiği karara göre uzun süredir ayrı yaşayan evli çift sanki 

ayrılmamış gibi beraber izne gidiyorlar ve ortak oğullarıyla ilgileniyorlardı. Hatta beyin 

annesinin vefatından sonra aynı evde yaşamayı düşünen eşleri, aynı çatı altında yaşıyormuş 

gibi telakki ederek vergi muafiyetinde aile için avantajlı olan kısma onay vermiştir. (Kaynak: 

Der Steuerzahler Nisan 2018, s.70) 

 

9-  Her ikisi çalışan eşler yılda kaç defa vergi sınıfını değiştirebilirler? 

Prensip olarak yılda bir kez vergi sınıfı değiştirilebilinir. İstisnai hallerde bu yılda iki kez de 

yapılabilinir. 

Örneğin çalışan bayanın hamile olması halinde, hamileliğin başından itibaren veya daha 

önceden 4 veya 5 olan vergi sınıfının 3`e değiştirilerek, daha fazla net maaş alması sağlanılıp, 

sonra da daha fazla çocuk yetiştirme parası (Elterngeld) alması menfaatinedir. Eşinden 5 veya 

4. sınıfla fazla kesilen verginin geri alınması mümkündür. 

 

 


