VERGİ KONTROL LİSTESİ
GELIRLER:

GELIRLERIN DOĞURDUĞU GIDERLER:

Ücretten alınan gelir vergisi belgesi
Şunlar hakkında belge
İşsizlik parası / çocuk bakımı yardımı / kısa çalışma parası
Hastalık parası / annelik parası
Emekli maaşı alınması halinde (mesela yaşlılık, malullük,
dul aylığı, özel sigorta emeklilik aylığı)
emeklilik bildiriminin ilk defa alınması halinde
yıllık emeklilik bildirimi
Varlık oluşturan ödemeler

Sendika primleri
Kaza sigortası ve mesleki hukuk koruma sigortası
Başvuru masrafları (mesela fotokopi, posta ve
yol masrafları, başvuru dosyaları)
Ev, işyeri - harici görev arası sürüşler			
Mesafe-km, sürüş sayısı
toplu transfer, mesela işyeri otobüsü
yüksek km halinde (TÜV-raporu / Egzoz muayene 		
raporu (ASU) / Km bilgisi içeren bakım faturaları)
Otomobil kaza masrafları
Seyahat masrafları: Yol masrafları, götürü iaşe masrafları
(mesela şoför, inşaat işçisi, harici görev)
Şirket arabası (duruma göre seyir jurnali, ek ödemeler
mesela yakıt)
İş gereçleri (mesela bilgisayar, alet edevat, iş elbisesi,
mesleki yayınlar)
Çift ev idaresi (kira, kira yan masrafları,
gerekli eşya, ikinci ev vergisi)
Vergi danışmalık masrafları
(mesela ücret vergisi beyanname doldurma yardımı dernekleri üyelik primi)
Meslek içi eğitim masrafları
(mesela teknisyenlik, ustalık kursu mesela Bafög gibi
doğrudan tasnif edilebilen yardımlar çıkarılmak üzere)
Çalışma odası
Meslek icabı taşınma masrafları
Kış istihdamı kesintisi

KIRA GELIRLERI:
Kira, yan masraflar, kira yardımı hesaplaması
(kira sözleşmesi, hesap dekontu)
Satış sözleşmesi, noter masrafları, komisyoncu ücreti,
gayrimenkul alım vergisi
İnşaat ve tamirat faturaları
Kredi faiz belgesi
Bir mimari anıt için özel amortisman, restorasyon

SERMAYE VARLIĞI GELIRLERI:
Yıllık faiz belgesi (mesela yapı tasarruf sandıkları,
bankalar, yatırım fonları, sigortalar)
Faiz vergisinin kesilmesi durumunda vergi belgesi
Faiz vergisi
Hisse senedi / gayrimenkul satışı vb.

ÖZEL MASRAFLAR:
Riester emekliliği
Rürup emekliliği
Yabancı yasal emeklilik sigortalarına ödeme (mesela Türkiye)
Sigorta primleri (mesela özel sağlık sigortası, hayat
sigortası, sorumluluk sigortası, taşıt sigortası)
Bağış belgeleri

ÇOCUKLAR:
14 yaşına kadar: Refakat masrafları, mesela anaokulu,
kreş, bebek bakıcısı, günlük çocuk bakıcısı
18 yaş üstü: Meslek eğitimi ve çıraklık sözleşmeleri,
Yüksekokul kayıt belgesi
Dışarıdaki adres
Okul ücreti (mesela özel okul, yaşlı bakım okulu vb.)
Ücretten alınan gelir vergisi belgesi, sağlık sigortası primi
Yalnız çocuk yetiştiren ebeveyn belgesi
Vergi kimlik numarası

İLK DANIŞMA IÇIN:

İSTISNAI MASRAFLAR:
Hastalık masrafları (mesela ilaçlar, diş hekimi,
gözlük, hastalık sebebiyle ikamet, kür / doğal yöntemler şifacısı...)
Doktora gidiş geliş (gidiş sayısı ve km)
Defin masrafları
Ev işleri masrafları
Engellilik belgesi (engelli kimliği, sosyal bakım dairesinden belge, kaza sebebiyle malulen emeklilik hakkında emeklilik belgesi)
Nafaka ödemeleri: çocuklar / kadın / ebeveyn /
büyük anne-baba
Bakılan kişiler için sağlık sigortası primleri

EV IŞI BENZERI HIZMETLER:
Usta faturaları (sadece işçilik)
Yan masraflar hesaplaması (baca temizleyici, bina
görevlisi)
Ev işleri yardımı için ödemeler
Kamusal yardımlarda ya da KfW kredilerinde teşvik yok

NOTLAR:

V29

Önceki yıla ait vergi beyannamesi ve vergi tahakkuk belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi (evlilerde her iki eş için)

Ücret vergisi beyannamenizi, Vergi Danışmanlığı Kanunu (StBerG) madde 4 No. 11‘e göre
bir üyelik çerçevesinde sınırlı şekilde hazırlarız.

AKTUELL

Lohnsteuerhilfeverein e.V.

