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U N U T M A Y I N ! 

Vergi işlemlerinizde gerekli bilgi ve belgeler 
 

 Vergi karnesi „Lohnsteuerbescheinigung“ 

(varsa eşinizin de vergi karnesi) 

 Şayet bizde işlemleri yaptırtmadıysanız,  

bir önceki seneye ait “BESCHEID” 

 Evlenme / boşanma / ayrılma tarihi 

 Eşinizin ve çocuklarınızın doĝum tarihi 

 Alınan hastalık/işsizlik/annelik parasının alınan 

kurum tarafından belgesi 

 Eşlerden biri emeklilik parası alıyor ise gelen 

emeklilik parasının bildirisi 

 Yurtdışından alınan emekli gelirleri  

 18 yaşından büyük çocuklar için okul/meslek 

eĝitimi belgesi  

 Çocuklarınıza ait 

IDENTIFIKATIONSNUMMER 

 Çocukların anaokul ve kreş masrafları  

 Türkiye`de veya dış ülkelerde olan bütün 

çocuklar için okul belgesi gereklidir. 

 Faiz / Kar payı gibi gelirlerin belgeleri (Örneĝin 

Merkez bankası) 

 Derneklere yapılan baĝışlar için baĝış belgesi 

 Hastalık/Araba/Hayat/Kaza/Sigortaları /Yurt 

dışı hastalık sigortası için belgeler (Bu sigortalar 

yıllık bürüte orantılı olarak belirlendiĝi için 

bürütün yüksek olduĝu durumlarda 

geçersizdir.) 

 Hastane/gözlük/diş/ilaç masrafları cenaze-defin 

masrafları,vs. (bu masraflar da bürüte ve çocuk 

sayısına orantılı olarak kabul edildiĝi için, az 

miktarlar vergi iadesinde etkili olmamaktadır) 

 Sizde veya aile fertlerinin birisinde bedensel 

veya zihinsel özür var ise, bunun için özürlülük 

kimliĝi veya belgesi 

 Íş yolu uzaklıĝı (tek yön) 

- Íş icabı deĝişik yerlere gitmek zorunda 

kalıyorsanız (montaj veya insaat işçiliĝi gibi) 

veya şöför olarak çalışıyorsanız iş yerinizden 

yılda kaç gün ve günde kaç saat çalıştıĝınıza 

dair bir belge (Bescheinigung über die 

Einsatzwechseltätigkeit/Fahrtätigkeit) 

-  Ìş icabı evinizde bilgisayar kullanmanız 

gerekiyorsa veya bir çalışma odanız var ise 

bunların gerekliliĝi için iş yerinizden bir belge 

ve bunların masrafları. 

- Ìş yerinizin size ulaşması gerektiĝi durumlarda 

telefon masrafları 

- Mesleĝinizde ilerlemek icin eĝitim alıyorsanız 

Kurs ücreti, yol masrafı, Kitap ve gerekli 

malzemelerin faturaları 

-  Çift ev masrafları 

 Türkiye de SGK ya ödenen sigorta  

pirimleri 

 Oturduĝunuz evle iligli tamiratların işcilik 

masrafları (bacacı, asansör bakımı, vs. evin 

yanmasrafları  hesabında bakabilirsiniz) 

 Birinci dereceden akrabalara (Anne/ Baba/ 

Büyükanne/ Büyükbaba/ Kayınvalide/ 

Kayınpeder) yapılan bakım: 

 Bakım yapılan kişiler 65 yaşından genc 

olmaları durumunda sadece -emekli iseler-

çalışamayacak kadar hasta iseler – 6 yaşından 

küçük çocuklara bakıyorlarsa – kabul 

olmaktadır. Aksi halde iş ve işci bulma 

kurumundan iş aradıklarına dair belge  

 Bakıma muhtaç kişiler Türkiye`de yaşıyor 

iseler: 

- Türkiye`den her şahıs için ayrı ayrı vali veya 

kaymakamlıktan bakım belgesi 

- Havale makbuzları ve bunların bakım yapılan 

kişiler tarafından alındıĝına dair Türkiye`den 

gelen ödendi bildirileri 

-  (Bu belgelerin eksikliĝinde bakımların vergi 

dairesi tarafından kabul edilemeyeceĝine dikkat 

ediniz!)  

 Dikkat ! Bakım miktarı 2018 yili için azami 

4.500.- EUR dur. Fakat bunda havalelerin yılın 

içerisinde ilk defa yapıldıĝı ay gözönünde 

bulundurulduĝu için, havalelerin ocak ayından 

itibaren ve en fazla 3 ay aralıklarla yapılmış 

olması gerekmektedir. Örneĝin ilk havale 

Temmuz ayında yapılmışsa kişi başına sadece 

2.250.- EUR kabul edilmektedir.  

 Bakıma muhtaç kişiler Almanya da yaşıyor 

iseler: 

- Kendilerinin yardım aldıklarına dair bir beyan 

(Bu formu bizden temin edebilirsiniz.) 

- Varsa buradaki gelirlerinin belgeleri (Hastalık-

Ìşsizlik-Emeklilik parası belgesi vs.) 

- Havaleler (Aynı evde yaşıyor iseniz havale 

gereksizdir.) 

- Gelirler göz önünde bulundurularak bu kişilere 

2016 senesinde yıllık 8.652.- EUR ya kadar  

2017 senesinde yıllık 8.820.- EUR ya kadar 

2018 senesinde yıllık 9.000.- EUR ya kadar 

2019 senesinde yıllık 9.168.- EUR ya kadar 

bakım yapmak mümkündür. 

- Almanya da yaşayan ve 21 yaşını doldurmuş 

olan çocuklarınız varsa, bu çocuklara çocuk 

parası alınmamışsa ve bu çocukların gelirleri 

yoksa veya çok düşükse bu zaman içerisinde de  

geçimini siz temin etmişseniz, bakım 

gösterebilirsiniz. 

 

► Vergi işlemlerinizi geriye dönük olarak 

4 yıl için, istisnai durumlarda geriye 

dönük 10 yıl için, yaptırtabilirsiniz. 
 
 

Diĝer sorularınızda size her zaman yardımcı olmaya hazırız. 
           Stand: Januar 2019 


