
Vergi beyanınız mı?
Biz yapıyoruz!
• makul fiyat
• Basit çözüm
• Rahat, hızlı yardım
• Adanmış danışmalık

Üye ol, vergiden tasarruf et
Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. (Steuerring)  1969 yılından beri gelir vergi-
si yardım derneği olarak üyelerine hizmet vermektedir. Sizin için gelir vergisi alanında uzmanlaştık. Uzman 
danışmanlarımız ile doğrudan yakınınızda bulunuyoruz, üye aidatlarımız adil şekilde sınıflandırılmıştır ve 
şeffaftırlar,  bireysel ve kapsamlı danışma hizmeti veriyoruz. Kendiniz karar verin – üye olun!

Özet olarak hizmetlerimiz
• Vergi durumunuzun bireysel ve nitelikli analizi

• Gelir vergisi beyanınızın hazırlanması ve muhtemel vergi sonucunun tespit edilmesi

• Yasal yetkiler dahilinde yıl boyunca vergi danışma hizmetleri

• Vergi sınıfı seçimine yönelik danışma hizmeti

• Vergi daireleri  kararları ve aile sandıklarının (Familienkasse) kararları ve diğer başkaca kararlarının kontrolü

• Çocuk parası haklarının kontrolü ve çocuk parası başvuruları

• Yaşlılık güvencesine yönelik vergi danışmanlığı (Riester ve Rürup emekliliği)

• Emekli aylıklarının, işyeri emekli aylıklarının vergilendirilmesine yönelik danışmanlık, (Yaşlılık Gelirleri Yasası)

• Sermaye varlığı gelirlerinde vergi danışmanlığı, örneğin muafiyet başvurusu ve denkleştirme vergisi için

• Zanaatkar hizmetleri, ev işleri benzeri hizmetler, bakım masrafları v.s. için vergi indirimi başvuruların 
yapılması.

• Gelir vergisi kartında vergiden muaf meblağ işlenmesi için başvuru

• Hatalı vergi tahakkuk kararlarına ihtiraz işlemlerinin yürütülmesi

• Vergi mahkemeleri huzurunda davaların yürütülmesi



Kimlere danışmanlık hizmeti verebiliriz
Dernekler hukukuna göre sadece üyelere danışmanlık hizmeti verebiliriz. Gelir vergisi yardım 
derneği olarak, kimlere danışmanlık hizmeti verebileceğimizi tam olarak saptayan  yasal bir 
danışmanlık yetkisine tabiyiz (Vergi Danışmanlığı Yasası madde 4 sayı 11). Şayet aşağıdaki 
guruplardan birisine dahilseniz sizi üye olarak kabul edebiliriz:

• Çalışan
• Memur
• Askerlik görevini sivil hizmetlerde yapanlar
• Meslek eğitimi görenler

Sadece aşağıda belirtilen gelir türlerine sahip olanlara danışmanlık hizmeti vermeye yetkiliyiz
• Serbest meslek olmayan çalışma artı normal emeklilik ve işletme emekliliği,
• Yasal ve özel emeklilikler ve nafaka ödemeleri.

Eğer bu durum söz konusu ise, o zaman size aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti verebiliriz:
• Kira ve icar gelirleri (örneğin bir dairenin kiraya verilmesi)
• Sermaye varlıklarından elde edilen gelirler (örneğin faiz ve kar payı gelirleri)
• Başkaca gelirler (örneğin kiraya verilmiş konut mülkiyetinin özel satış işleri),

Bu gelirlerin toplamının 18.000 Euro’yu ya da (gelir vergileri birlikte saptanmış çiftlerde) 36.000 Euro’yu geç-
memesi gerekir. Genel olarak karlar ve katma değer vergisine tabi gelirler söz konusu olamaz.

Üyelik
Gerçi kalitenin bir fiyatı vardır, ancak sizin için bunu ödenebilir yapmak istiyoruz. Böylece vergi halkasının yıllık 
aidatı sosyal açıdan kademelendirilmiştir ve brüt yıllık gelirlerinize göre saptanmaktadır. Aşağıdaki tablo sizi 
aidat kade-melendirilmeleri hakkında bilgilendirmektedir. Gelir vergisi beyanını birlikte veren çiftlerde brüt 
yıllık gelirler birlikte hesaplanır – çiftin her ikisi de üye olur.

01.01.2022 den itibaren geçerli

•  Devlet memuru olarak emekli olanlar
• Emekliler
• Nafaka alıcısı

Aidat sınıf Üyenin brüt 
yıllık geliri

Brüt üyelik
aidatı

01        10.000 € ya kadar 60 €

02     15.000 € ya kadar 75 €

03     20.000 € ya kadar 90 €

04   25.000 € ya kadar 105 €

05   30.000 € ya kadar 120 €

06   35.000 € ya kadar 135 €

07   40.000 € ya kadar 150 €

08   45.000 € ya kadar 165 €

09   50.000 € ya kadar 180 €

10   57.500 € ya kadar 200 €

11   65.000 € ya kadar 220 €

12   75.000 € ya kadar 240 €

13        85.000 € ya kadar 260 €

14      100.000 € ya kadar 280 €

15      125.000 € ya kadar 300 €

16      150.000 € ya kadar 350 €

17      200.000 € ya kadar 400 €

18      200.000 € üzerinde 450 €

Bir kerelik kayıt ücreti 14 €



Kontrol listesi
Burada, Steuerring’deki danışmanlık görüşmenize getirmeniz gereken en 
önemli belgeler listelenmiştir.

İhtiyaç duyacağımız diğer dokümanları şahsi görüşme sırasında belirleriz ve bunlar 
sonradan teslim edilebilir.

Gelir Belgeleri

Serbest olmayan 
çalışmalardan kendini 
geliştirme maliyetleri

İkamet yeri kiralamada 
ilan masrafları

Genel Bilgiler

> Elektronik gelir vergisi beyannamesi(leri)
> Ödenen
  > İşsizlik maaşı miktarına dair belge
  > Hastalık parası, Annelik parası, Ebeveyn parası
  > Geçiş dönemi parası
  > İflas tazminat ödemesi (çalışma ajansı tarafından)
> Tazminat, Tazminat anlaşması / Fesih sözleşmesi > Emeklilik belgeleri / Emeklilik ayarlama   
 bilgilendirmeleri / Emeklilik bilgisi bildirimleri > Kararlaştırılmış satın alma fiyatı emekliliği için   
 noter sözleşmesi
> Kira gelirleri, Kira sözleşmesi, Ödeme dekontu 
> Faiz ve diğer sermaye gelirleri hakkında vergi beyannameleri ve gelir belgeleri 
> Faizlendirilmeyen alacaklarda faiz payları
> Gerçek bölme durumunda alınan nafaka ödemeleri (Ek U)
> Sigorta haklarının denkleştirilmesi ile bağlantılı olarak alınan yardımlar

> Yol masraf belgeleri, kilometre belgeleri > Meslek birlikleri aidatları (Sendikalar)
> Çalışma araçları için faturalar / Belgeler
> Tipik iş kıyafetleri için faturalar / Belgeler 
> Bir çalışma odası için yapılan masraflar 
> Seyahat giderleri (İşveren dokümanı, iadeler)
> Mesleki gelişim masrafları, örn. ustalık veya uzmanlık, mevcut belge olması durumunda   
 eğitim masrafları 
> Kayıt masrafları
> Mesleki gereklilik durumunda taşınma masrafları 
> Çift konut yönetimi (İkinci ev kira sözleşmesi ve ödeme belgeleri) 
> Vergi danışmanlık maliyetleri, örn. gelir vergisi yardım dernekleri aidatları

> Kredi faizleri, Faizsiz alacaklar için faiz payları 
> Bakım giderleri
> Emlak vergisi, su, kanalizasyon, elektrik, çöp toplama ücretleri, ısıtma işletme maliyetleri - bakım,
 yakıt, yan maliyetler gibi (WEG’de)
> Kiracı ile yan maliyetler hesabı

Devamı sonraki sayfada >>

> Kimlik belgesi veya Pasaport - Bir yasal yükümlülük nedeni ile ilk danışmanlık sırasında kimlik  
 tespiti için ibraz edilmeli ve fotokopisi çekilmelidir.
> Vergi numarası, Vergi kimlik numarası 
> Bir önceki yılın gelir vergisi tahakkuku / Ön ödeme bildirimi 
> Gerektiği takdirde ilgili yılın hesap dökümleri
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Olağanüstü giderler

Para değeri taşıyan,
diğer belgeler

> İlaçlar, bireysel ödenmiş doktor ücretleri, gözlük, sağlık sigortası ve yardım yeri faturaları,   
 vasıta giderleri
> Bakım giderleri
> Cenaze masrafları, ölen kişinin serveti hakkında belge 
> Kür giderleri (Kür başlangıcı öncesinde resmi doktor raporu)
> Natüropat giderleri
> Akraba nafakası (ödeme belgeleri, kendi gelirlerine dair belgeler, desteklenen kişinin ücret ve  
 varlıkları, vergi kimlik numarası)
> Engelli kişiler için kimlik belgesi 
> Bakım basamağı veya bakım derecesi raporu

> Zanaat hizmetleri, örn. baca temizleyici, elektrikçi, camcı (fatura ve ödeme belgesi gereklidir)
> Ev hizmetleri, örn. bahçe işleri, ev işleri, bakım hizmeti, özel taşınmalarda taşınma giderleri   
 (fatura ve ödeme belgesi gereklidir)
> Bina yönetimi / kiralayanın gider bildirimleri 
> Yatırım kurumunun varlık hizmetlerinin elektronik olarak iletimine dair belgeleri
> Konut inşa primi başvurusu

Ödeme belgesinden daima banka dekontu veya hesap özeti anlaşılmalıdır.

www.steuerring.de
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Özel giderler

> Hastalık ve bakım sigortası, işgörmezlik ve mesleki maluliyet sigortaları, kaza ve (otomobil)   
 sorumluluk sigortası, hayat ve emeklilik sigortası gibi tedarik giderleri
> Bireysel emeklilik (Riester emekliliği) ve özel yaşam boyu gelir emekliliği ödeme bilgileri (Rürup   
 veya temel emeklilik)
> Bağışlar / Yardımlar
> Kendi mesleki eğitim masrafları (Katılım belgesi, fatura katılım bedeli) 
> Gerçek bölme durumunda ödenmiş olan nafaka bedelleri 
> Sigorta haklarının denkleştirilmesi ile bağlantılı ödemeler 
> Desteklenen veya alan kişinin vergi kimlik numarası

Çocuklar

> Vergi kimlik numarası
> Çocuk bakım giderleri (Sözleşme, Fatura, Ödeme belgeleri)
> Eğitim sözleşmesi / Öğrenci belgesi / Okul belgesi 
> Çocuğun elektronik gelir vergisi beyannamesi(leri)
> Yarı yetim aylığı belgesi 
> Çocuk parası iptali belgeleri 
> Teşvikli okullar için ödenmiş okul parası 
> Özel sigortalı çocuklarda sağlık ve bakım sigortası aylıkları




