
Vergi işlemleriniz için gerekli olan Belgeler 

 
Vergiden harcamalarınızı düşüp daha fazla vergi iadesi almakmı istiyorsunuz? Fazla vergi iadesi 
almak için yapmış olduğunuz harcamaların ispatlanması gerekmektedir. Size önerimiz: Tüm sene 
boyunca yapmış olduğunuz harcamaları not alın ve bunları bir dosya'da toplayın. Vergi-Denkleştirme 
işlemleri için vergi danışmanınıza gittiğinizde bu dosyayı yanınıza alın ve böylece hem zaman'dan 
hemde vergiden kazancınızı sağlayın. 
 
Aşağıda vergi-denkleştirme işleminde gereken belgeler sıralanmıştır. Lütfen kontrol edip sizde 
bulunan adı geçen belgeleri başvuruda yanınızda bulundurun. 

 

□ Bir önceki yıla ait vergi-denkiøştirme sonuçbildirisi □ Ödemiş olduğunuz kilisevergisi 

□ Lohnsteuerkarte'niz, şayet varsa eşinizinde □ 
Şayet işe giderken veya gelirken trafik kazası yapmışsanız, 
ödediğiniz masraflar 

□ 

Bir önceki yıl evlilik yapmışsanız veya çocuğunuz olmuşsa 
veya  alleden bir fert ölmüş ise ve Lohnsteuerkarte'nize 
işlenmemiş ise, evlilik cüzdanını, doğan çocuğun 
Nüfuskağıdını, ölen kişinin ölüm belgesini yanınıza alınız 

□ 
 
 
□ 

Şayet işinizden dolayı başka bir şehire taşınmışsanız, 
taşınma masrafları 
 
Kira ile beraber ödenen Ek masraflar (Nebenkosten) 

□ Yapı tasarruf belgeleriniz 78,-/52,- □ 
Yapmış olduğunuz bağış makbuzları (Carnii, Cemmlyyet 
vs.) 

□ 
Şayet bir yıl içerisinde işsiz kalmışsanız veya hasta 
olmuşsanız, almış olduğunuz işsizlik veya hastalık 
paralan ile ilgill belgeler 

□ 
Boşanmış veya ayrı oturduğunuz eşinize nafaka 
veriyorsanız buların makbuzları 

□ 
18 yaşından büyük çokuklarınız varsa ve bunlar öğrenim 
görüyor ise, öğrenim belgeleri ve çocukların o yıldaki 
kazancını gösteren belgeler 

□ 
Ailenizden bir kişi ruhen yahut bedenen özürlü ise bunu 
gösteren belgeler 

□ 
Çocuğunuz özel okulda okuyorsa, bu okula ödediğiniz 
ücretler 

□ Ev işlerinize bakan yardımcınız varsa, bunun masraflan 

□ 

Sigortalare ödemiş bulunduğunuz primler  
•  Hastalık Sigortası 
•  Hayat Sigortası 
•  Kaza Sigortası 
•  Mesuliyet Sigortası 

□ 
 
 
 
□ 

Kür masrafları (hastalıksigortasının katkılan dahil) ve sağlık 
icin yapmış olduğunuz harcamalar (örneğin: Gözlük, Masaj, 
Diş yaptırma, ilaç vb.) 
 
Çocuk yuvası ve Çocuk Bakımı için yapılan masraflar 

□ 
Eviniz ile işyerinizin arasındaki mesafe. Yani evinizden 
işinize kaç kilometre yol gidiyorsunuz 

□ 
Bakım Belgesi, Anne – Baba, Kaynbaba – Kaynana veya 
Büyükbaba, Büyükannenize yapmış olduğunuz yardımların 
makbuzları ve bunlara ait bakımbelgesi 

□ 
Şayet işverenden harçlik veya yolparası almışsanız ve 
değişik yerlerde çalışmışsanız (örneğin inşaatlarda) 
bunları gösteren belgeler 

□ 
Yalnız ve en az bir çocuk ile beraber yaşıyorsanız, çocuk 
için ödediginiz kreş, bakıcıparası ve buna benzer diğer 
harcamalar 

□ 
Işinizden dolayı başka bir şehirde oturuyorsanız orada 
ödediğiniz kiraların makbuzları ve evinize gelişi/gidişi 
gösteren yol masrafları 

□ 

Ev aldıysanız 
•  Alışfiyatı, komisyon parası 
•  Noter masrafları 
•  Emlek alım vergisi 
•  Noter'de yapmış olduğunuz alım ve satım  
   anlaşmasr 

□ 
Vergi işlemieriniz için malimüşavire vermiş olduğunuz 
ücret 

□ 

Ev aldıysanız 
•  Alışfiyatı, komisyon parası 
•  Noter masrafları 
•  Emlek alım vergisi 
•  Noter'de yapmış olduğunuz alım ve satım  
   anlaşmasr 
Ev alıp kiraya verdiyseniz kira gelirieri ve eve ait tüm  
(faiz, verl, sigorta vs.) masrafların makbuziarı 

□ Eviniz için yapmış olduğunur tamir masrafları 

 
□ 

Sendikalı iseniz sendikaya vermiş olduğunuz aidatlar 

□ Iş kıyafeti veya iş icabı okuduğunuz kitap masrafları □ Faiz gelir ve glderlerinizi gösteren belgeler 

□ Seminer ve ögrenim masrafları □ Emekli iseniz almış olduğunuz emekli maaşının miktarı 

 


