Vergi beyanınız mı?
Biz yapıyoruz!
•
•
•
•

Şeffaf 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 vergisi 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
Devlet memuru olarak emekli olanlar
Emekliler
Nafaka alıcısı

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 13.000 Euro’yu ya da (gelir vergileri birlikte saptanmış çiftlerde) 26.000 Euro’yu geçmemesi
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 kademelendirilmeleri hakkında bilgilendirmektedir. Gelir vergisi beyanını birlikte veren çiftlerde brüt yıllık gelirler birlikte
hesaplanır – çiftin her ikisi de üye olur.

Aidat sınıf

Üyenin brüt yıllık geliri

Azami aidat

150.000,00 € üzerinde

350 €

12

150.000,00 €’ya kadar

310 €

11

130.000,00 €’ya kadar

258 €

10

80.000,00 €’ya kadar

235 €

09

73.000,00 €’ya kadar

202 €

08

62.000,00 €’ya kadar

181 €

07

50.000,00 €’ya kadar

160 €

06

45.000,00 €’ya kadar

145 €

05

41.000,00 €’ya kadar

125 €

04

33.000,00 €’ya kadar

101 €

03

28.000,00 €’ya kadar

87 €

02

20.000,00 €’ya kadar

72 €

01

12.000,00 €’ya kadar

55 €

Bir kerelik kayıt ücreti

14 €

01.01.2016‘den itibaren geçerli

Brüt üyelik aidatı

Kontrol listesi
Burada Steuerring‘deki ilk danışmanlık görüşmesine beraberinizde getirmeniz gereken önemli
belgeler listelenmiştir.
Başkaca ihtiyaç duyduğumuz evrakları sizinle kişisel görüşmede belirledikten sonra bunları sonradan
iletilebilirsiniz.

Genel veriler

> Yasal bir zorunluluktan dolayı ilk danışmada nüfus cüzdanı veya pasaportun kimlik tespiti
için ibraz edilmesi ve fotokopisinin çekilmesi gerekir.
> Vergi numarası, vergi kimlik numarası
> Bir önceki yılın gelir vergisi tahakkuku / ön ödeme bildirimi
> İlgili yılın banka hesap çıktıları

Gelir belgeleri

> Elektronik vergi bildirimi (bildirimleri)
> Ödenmiş olan
> işsizlik parası
> sigorta tarafından ödenen hastalık parası, analık parası, çocuk bakım parası
> geçici ödemeler
> iflas sırasında ödenen paralar (ajanstan iş için ödenen)
> Tazminat, tazminat sözleşmesi / iş mukavelesinin bozulması
> Emeklilik bildirimleri / emeklilik uyarlama bildirimleri / emekliliğin alındığı bildirimleri
> Kira gelirleri, kira sözleşmesi, ödeme giriş belgeleri
> Vergi bildirimleri ve faiz ve diğer sermaye gelirleri üzerinden kazanç dökümü

Serbest meslek olmayan
çalışmaların reklam
masrafları

> Yol masrafları belgeleri, kilometre bildirimi
> Meslek birlikleri (sendikalar) aidatları
> İş malzemesi belgeleri / makbuzları
> Tipik meslek kıyafetleri belgeleri / makbuzları
> Bir çalışma odası için yapılan harcamalar
> Seyahat masrafları (işveren tasdik belgeleri, iadeler)
> Meslekte ilerleme eğitimi harcamaları (örneğin ustalık veya uzmanlık için)
> İş başvurusu masrafları
> Çifte ev idaresi (ikinci evin kira sözleşmesi ve ödeme belgeleri)
> Vergi danışmanlığı masrafları (örneğin gelir vergisi yardım dernekleri aidatları)

Konutları kiraya
vermek için reklam
masrafları

> Kredi faizleri
> Konut bakım masrafları
> Emlak vergisi, su, atık su, çöp toplama, kalorifer işletme masrafları (bakım, yakıt, yan gider
dökümü (Kat irtifaklı binalarda))
> Kiracı ile yan gider hesaplaşması

Çocuklar

> Çocuk bakım masrafları (sözleşme, fatura, ödeme belgeleri)
> Meslek eğitimi sözleşmesi / tahsil belgesi
> Çocuk için yapılan elektronik vergi bildirimi (bildirimleri)
> Çocuk parasıyla ilgili kaldırma bildirimi
> Teşvik edilen okul için ödenen okul parası
> Özel sigortalı çocuklarda hastalık ve bakım sigortası primleri
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Özel masraflar

> Yaşlılık bakım harcamaları (hastalık, bakım, kazanç, çalışamazlık, kaza ve taşıt mesuliyet
(zorunlu), yaşam ve emeklilik sigortası)
> Özel yaşlılık sigortası (Riester Emeklilik Sigortası) ve özel ömür boyu emeklilik sigortası
(Rürup veya temel sigorta) için mevcut olan belgeler
> Bağışlar / hediyeler
> Kendi meslek eğitimi masrafları (katılım belgesi, fatura, katılım ücreti)

Olağandışı masraflar

> İlaç, tarafınızdan ödenmiş doktor masrafları, gözlük gibi hastılık ile ilgili masrafların hastalık
sigortası kurumu ve yardım yeri ile hesaplaşılması , yol masrafları
> Defin masrafları
> Kur masrafları (kura başlamadan önce resmi doktor raporu)
> Doğal tedavi masrafları
> Aile mensuplarına nafaka (ödeme ile ilgili belgeler, kendi gelirlerinin belgesi, desteklenen
kişilerin gelirleri ve malvarlıkları)
> Engelli kişiler kimliği
> Bakıma muhtaçlık kademesi ve bakım derecesi kanıt belgesi

Parasal değeri olan
diğer evraklar

> Zanaatkar ödemeleri (örneğin bacacı, elektrikçi, pencere doğramacısı), fatura ve ödeme
belgesi gerekli
> Ev idaresine yakın hizmetler (örneğin bahçe çalışmaları, ev yardımları, bakım hizmeti)
fatura ve ödeme belgesi gerekli
> Ev idaresinin / kiraya verenin yan gider hesaplaşması
> 2016’ya kadar olan Ek VL
> Konut yapı pirimi başvuru belgesi
Ödeme belgesi olarak her zaman bankanın ödeme dekontu veya bir hesap çıktısı anlaşılmalıdır.
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