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Gerekli Belgeler

Ilk Randevuya Getirmek 

© Bir önceki yıla ait vergi Bildirimi

© Bir önceki yılın gelir vergisi tahakkuku / Ön 

     ödeme Bildirimi

© Kimlik belgesi veya Pasaport 

© Vergi danışmanlık maliyetleri

Gelir Belgeleri
© ücretten alınan gelir vergisi 
belgesi
© Emeklilik belgeleri / Emeklilik 
ayarlama bilgilendirmeleri /  
Emeklilik bilgisi bildirimleri         
© İşsizlik maaşı miktarına dair 
belge

  örn. : Hastalık parası, Annelik parası,
Ebeveyn parası, Geçiş dönemi parası © yabancı 
ülkeden gelir belgesi 

© kiraya verilmiş daireler 
mesele: Kredi faizleri, Kira gelirleri, 
Kira sözleşmesi, NKA

© Faiz ve diğer sermaye gelirleri hakkında vergi 
beyannameleri ve gelir belgeleri 

Çocuklar

© Vergi Kimlik Numarasi 

©  Çocuk bakım giderleri

      sözleşme, hesap bildirimi

© Eğitim sözleşmesi 

       örn. : öğrenci belgesi / Okul elgesi /BAföG 

© ödenen okul parası 

Özel Giderler 
© Seyahat giderleri 

(işveren dokümanı, iadeler 
© Çift konut yönetimi 

  örn. : İkinci ev kira sözleşmesi ve ödeme  

  belgeleri
© taşınma masrafları (is yüzünden)
© başvuru maliyetleri 

© Bir çalışma odası için yapılan masraflar 

© Iş kıyafetleri, kipatlar için faturalar / Belgeler 

© Meslek birlikleri yardımları (Sendikalar)
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Özel Baskılar

© Sigorta Belgeleri 

 örn. İşgörmezlik ve mesleki maluliyet
sigortaları, kaza ve (otomobil sorumluluk sigortası, 
hayat ve emeklilik sigortası gibi tedarik giderleri

© Bağışlar / Yardımlar

© Bireysel emeklilik (Riester emekliliği) ve özel 

    yaşam boyu gelir emekliliği ödeme bilgileri 

   (Rürup veya temel emeklilik)

Zanaat hizmetler

© örn. baca temizleyici, elektrikçi, camcı (fatura ve 
ödeme belgesi gerekir) 

© Ev hizmetleri, örn. bahçe işleri, ev işleri, bakım 
hizmeti, özel taşınan taşınma giderleri
(fatura ve ödem belgesi gereklidir)

© Ev sahibinden hizmet faturalari
© Sağlık harcamaları

        örn.: İlaç tedavisi, Gözlük, diş doktoru, Kur giderleri, 

        Hastanede yatış cenaze masrafları Maluliyet 

       derecesinin kanıtı,/ ağır engelli kimliği

Diğer Belgeler 

© Banka Hesabı (IBAN)

© Sermaye nin etkin yararlarının kanıtı 
© kararları 

 örn. : z.B. kayıp   

        değerlendirme bildirimi,ispat

© Kiralamadan elde edilen yatırım geliri 
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