Kararlaştırılacak olan danışma görüşmesine eğer uymakta ise birlikte
getirilmesi gereken evraklar:
Bir önceki senenin gelir vergisi bildirisi
Peşin vergi ödeme bildirisi Elektronik maaş vergisi belgesi (belgeleri)
Yapı tasarrufu kasasının senelik belgeleri
Medeni durumda değişiklik olması durumunda:
Evlenme cüzdanı, ölüm ilmühaberi, boşanma kararı, eşten ayrı yaşama durumunda tam
olarak ayrı yaşanmaya başlanan tarih, bir çocuk dünyaya gelmiş ise doğum ilmühaberi
Yemek parası haricinde kreş ve çocuk bakımı için ödenmiş olan miktarları gösteren senelik
belge. Çocuk bakım masrafları sadece belirli şartlarda vergiden düşürülebilmektedir. Bu
konuda daha detaylı bilgi danışma büromuzda verilecektir.
18 yaşından büyük olan veya vergi denkleştirmesinin yapıldığı senede 18 yaşını doldurun
çocuklarda ocak ayından aralık ayına kadar olan meslek eğitiminden elde etmiş oldukları gelir
hakkında belgeler gerekmektedir. Aynı durum sivil hizmet/ askerlik görevini yapan veya çocuk
okulu bitirdikten sonra iş bulma kurumuna işyeri arayan/meslek eğitimi yeri arayan olarak kayıt
ettirilmiş olan çocuklar için de geçerlidir.
Eğer bütün sene aralıksız olarak çalışmamış iseniz, örneğin işsiz kalmış veya 6 haftadan fazla
istirahatli kalmış iseniz, ödenmiş olan maaş yerine geçen miktarları gösteren belgeler.
İşyerine (belki de birden fazla işyerine) gidip gelme masrafları. Lütfen mesafeyi kilometre
olarak tam tespit ediniz.
İşyerine olan mesafe kilometre olarak ve geceleme masrafları ile birlikte çalışılmış olan
yerlerin listesi, işveren tarafından ödenmiş olan harcırah ve katkı ödemelerinin belgesi
En azından 8 saat çalışılan, devamlı değişen işyerlerinde işverenden alınacak olan belge
(aynı durum meslek olarak şoförlük yapanlar için de geçerlidir)
Meslek odalarına (sendikalar vb.) ödenen aidatların belgesi
İş kıyafetleri, aletler, branş ile ilgili literatür, meslekte ilerleme ve eğitim kursları, çalışma
gereçleri için yapılan masraflar hakkında belgeler
Çift ev geçindirme masrafları (örneğin çalışma yerindeki ikinci ev için ödenen kira), ev
değiştirme masrafları, faturalar ve havale belgeleri
Mesleki açıdan kaynaklanmış olan telefon giderleri
Çalışılmakta olan meslekte ilerleme eğitimi için olan masraflar (örneğin çavuş kursu ücreti)
O anda (daha) çalışmamakta olan meslek için meydana gelen meslekte ilerleme masrafları

Özel sigortalara ödenen aidatlar, örneğin: Hastalık sigortası, ölüm yardımı kasası, hayat
sigortası, sorumluluk sigortası, araç sorumluluk sigortası, bakım sigortası, mesleki maluliyet
sigortası, kaza sigortası
Meslek hukuku da içerisinde sigortalı ise hukuki koruma sigortaları. Bütün sigortalar için
ödenene aidatlar ayrı ayrı hesap dekontları ile kanıtlanacaktır.
Üzerinde „Vorlage für das Finanzamt laut §10a EStG“ kaydı bulunan riester emekliliği belgesi
Rürup emekliliği belgeleri
Ustalar için ödenen masraflar veya ev ile ilgili diğer hizmetler için yapılan masraflar (temizlikçi,
bahçıvan, çocuk bakıcısı), havale kanıtı ile birlikte (örneğin çamaşır makinesi tamiratı,
bahçıvan, şahsi ev değiştirme masrafları, tadilat masrafları vb.). Bu gibi masraflar ancak fatura
üzerinde çalışma ücreti ayrıca gösterilmiş ise ve fatura nakit olarak ödenmemiş ise vergiden
düşürülebilmektedir
Ev yönetiminden/ Ev sahibinden alınan, içerisinde usta masrafları (örneğin kalorifer bakımı)
veya ev bakımına yakın hizmet masrafları (örneğin ev bakıcısı/merdiven temizliği vb.)
masraflarının bulunduğu yan masraflar hakkındaki belge
Vergi danışma masrafları (üyelik aidatları, vergi danışmanı faturası, branş ile ilgili literatür,
bilgisayar programları)
Kamu yararına veya dini hizmetler için yapılan bağış makbuzları veya ilgili ödemelerin kesildiği
banka dekontları, partilere ödenen aidatlar ve bağışların belgeleri
Çocuk parası alma hakkı bulunan çocuklar da dâhil olarak vücutsal engellilik durumu kanıtları
(Bakım dairesinden gelen belge veya kimlik)
Bakmakta olduğunuz şahısları bakıma muhtaç olduklarını kanıtlayan belge. Üzerinde „H“ veya
bakım derecesi basamağını (en az 4) gösteren ağır engelli kimliği
Almanya’da yaşamakta olan aile bireylerine veya yaşam partnerine ödenen nafaka: Aile
bireylerinin bakıma muhtaç olduğunu lütfen kanıtlayınız: Özel maaş vergisi belgesi kopyası,
emeklilik geliri bildirisi, iş bulma kurumundan, hastalık kasasından alınan ödemelerin bildirisi
Dış ülkede yaşamakta olan aile bireylerine ödenen nafakalar: Nafaka ödeme belgesi ile
bakıma muhtaç olduğu kanıtlanacaktır (gerekli formlar danışma merkezimizden temin
edilmektedir)
Ayrı yaşanmakta veya boşanılmış olan eşe ödenen nafakalar (gerekli durumda yapılan
ödemeler Ek/Form U ile kanıtlanacaktır, form bizden temin edilebilir)
Kendiniz tarafından karşılanmış ise hastalık kasasından ödenmiş olan katkı payları da dâhil
olarak hastalıktan dolayı meydana gelen masraflar, takma dişler, gözlük, sağlık uzmanı
masrafları ve bu gibi hizmetler için meydana gelen yolculuk masrafları
Kira geliri durumunda: Kira sözleşmesi, yan masraflar hesabı, ödenmiş olan borç faizleri,
tadilat masrafları faturaları vb.
Emeklilerde: Emeklilik geliri bildirisi

