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Genel hususlar
	 Kimlik

	 Vergi Kimlik Numarası

	 Önceki yılın Vergi Beyanı

	 Medeni hal değişikliğiyle ilgili belgeler, örneğin 
evlenme cüzdanı

	 Gelir vergisi belgeleri

	 Maaş tazmin ödemeleriyle ilgili belgeler, ör. iş-
sizlik parası, kısa çalışma ücreti, hastalık pa-
rası, ebeveynlik parası, annelik parası, iş yeri 
tasfiye ödemesi vs.

	 Varlık biriktiren ödemeler hakkında dekontlar

	 Konut inşası primine ilişkin başvuru 

	 Kendi evinizde ev işleri hizmetlerine ilişkin de-
kontlar

	 Kendi evinizde zanaatkar hizmetlerine ilişkin 
belgeler (faturalar ve ödeme makbuzları)

	 Yıllık sermaye kazancı belgeleri, ör. faiz, kar 
payları vs.

	 Kiraya verilen gayrimenkuller hakkında her 
türlü doküman, ör. satın alma maliyetleri, borç 
faizleri, kira sözleşmeleri, ek gider faturaları, 
konut ödeneği hesaplamaları vs.

	 Özel satış işlemlerinden gelirler hakkında bel-
geler, ör. gayrimenkul satışı vs.

	 Yurt dışından gelirler hakkında belgeler

	 Kira sözleşmesine ilişkin yan gider faturası

	 Enerji verimli inşaat önlemleri hakkında belgeler

Çocuklar ile ilgili her türlü belge
	 Çocuğun/Çocukların Vergi Kimlik Numarası/

Numaraları

	 Doğum belgesi/belgeleri

	 Çocuk bakım masraflarıyla ilgili belgeler

	 Çıraklık yeri arayışı hakkında belgeler

	 Meslek eğitimiyle ilgili her türlü belge, ör. mes-
lek eğitimi sözleşmesi ve gelir vergisi belgesi 
ya da okul ve üniversiteye devam edildiğine,  
okul ve üniversite harcı ödendiğine dair belge-
ler, BAföG desteği vs.

VLH Danışma Görüşmesi için Kontrol Listesi
Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) gelir vergisi yardım derneği üyelerinin vergi be-
yannamelerini hazırlar ve yıl boyunca gelir vergisiyle ilgili tüm konularda danışmanlık yapar.

VLH danışma görüşmesine hazırlanmak isteyenler bu kontrol listesi sayesinde değerli bir yardım almış olur. 
Bu liste, duruma göre hangi belgeleri, evrakları, makbuzları vs. yanınızda götürmeniz gerektiğini gösterir. Özel 
duruma göre vergi yükünü hafifletmek için icabında başka belgeler de gerekli olabilir. VLH danışmanı bunu 
üyeyle birlikte tespit edecektir.  
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VLH Danışma Merkeziniz:

www.vlh.de Üyelerimize Vergi Danışmanlığı Kanunu (StBerG) Madde 4 Fıkra 11 uyarınca danışmanlık sağlamaktayız.

Emeklilikle ilgili her  
türlü belge
	 Örneğin yaşlılık aylığı, dul ve yetim aylığı veya 

malulen emeklilik gibi yasal emeklilik sigortası-
nın emekli maaşı bildirimi.

	 Örneğin memur veya işletme emekliliklerinde 
gelir vergisi belgeleri

	 Diğer emekliliklere ilişkin belgeler, ör. özel 
emeklilik sigortası, işletme emekliliğine ilişkin 
ödeme bildirileri vs.

Mesleki harcamalar
	 Başvuru masraflarıyla ilgili belgeler

	 İlk iş yerine gidiş-geliş yol masrafları hakkında 
belgeler

	 Çalışma günleri hakkında belgeler

	 İşe bağlı taşınma masrafları hakkında belgeler  

	 İkinci evin idaresi için giderlere ilişkin belgeler 
(mesleki nedenlerle ikinci ev)

	 Çalışma odası giderlerine ilişkin belgeler 

	 Ev ofisi kanıtı

	 İş seyahatleri ve dış görevlerinin giderlerine iliş-
kin belgeler

	 İş ekipmanı giderlerine ilişkin belgeler, ör. iş el-
biseleri, uzman literatürü, aletler vs.

	 Eğitim ve ileri eğitim giderlerine ilişkin belgeler

	 Meslek birliklerine / sendikalara ödenen aidat-
ların makbuzları

	 Vergi danışmanlığı giderleri hakkında belgeler

Özel harcamalar
	 Sigorta primleri, ör. özel sağlık, bakım,  

kaza, mali sorumluluk, emeklilik ve hayat sigor-
tası vs. ile ilgili belgeler

	 Özel emeklilik, ör. Riester ve Rürup emekliliği 
vs. ile ilgili belgeler

	 Bağış belgesi veya 300 Euro'ya kadarki bağış-
larda ödeme makbuzları

Olağan dışı masraflar
	 Nafaka hakkı olan aile üyelerine nafaka ödendi-

ğine dair belgeler

	 Sağlık ve bakım giderlerine ilişkin belgeler, ör. 
tıbbi hizmetler ve dişçi hizmetleri, hastanede 
yatışlar, ilaçlar, gözlükler, kürler, tıbbi tedaviler, 
bakım ve huzurevleri, doktora gidiş-geliş yol 
masrafları vs.

	 İş göremezlik derecesine veya bakım derecesi-
ne ilişkin belgeler, ör. engelli kimliği

	 Cenaze masraflarına ilişkin belgeler (miras 
kapsamında değilse)


