BU BEYANNAMADE TALEP EDİLEN BİLGİLER EN GEÇ

(FORM V.D.1)

…………….. TARİHİNE KADAR BEYAN EDİLEREK

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

DAİREMİZE İADE EDİLMESİ YASA GEREĞİDİR.

*İlgili yıldaki tüm yurtiçi ve yurtdışı gelirler ve giderleriniz ile
hesaplarınız bu beyannameye dahil edilmelidir.

Dosya No:……

*Bu beyanname tüm gelirleri kapsayacak şekilde

(Bu beyannamede talep edilen tüm bilgiler verilmelidir. İlgili olmayan kısımlar boş kırılmayıp ''Hiç'' kelimesi yazılacak veya çizgi çekileceltir)

düzenlenmiş olup, sadece sizi ilgilendiren

………………….

kısımların tam olarak doldurulması yasa gereğidir.

Değiştirilmiş Şekliyle 24/82 Sayılı Gelir Vergisi

Ancak sizinle ilgili olmayan kısımlar boş bırakılmayıp

Yasası'nın 25. Maddesine İstinaden Düzenlenen

çizgi çekilmek veya ''HİÇ'' yazılmak suretiyle doldurulacaktır.
*Dairece ikinci bir tarhiyata neden olmamak ve ceza
işlemine tabi tutulmamak için işlemine tabi tutulmamak
için gerçeği yansıtması gerekmektedir.

……….YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

*Beyannamede yeterli yer bulunmaması halinde ek

…………. Gelir Vergisi Dairesi Müdürlüğüne

sayfa kullanılabilir.
GELİR VE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TABLO 1.

KİMLİK,ŞAHSİ DURUM VE İŞE AİT BİLDİRİM

YÜKÜMLÜNÜN
Kimlik Kartı No:….….. Uyruğu:………….. Kıbrıs'ta ikamet edip etmediği: Evet/Hayır Yaşı:……….…....................................
Esas işi veya mesleği:………..(Parakenteci/Toptancı/İthalatçı/İmalatçı) İş yeri adresi:
İşletme şahsi mi? Ortaklık mı? …………....Emekli Kamu görevlisi olup olmadığı: Evet/Hayır. Hangi görevden emekli olduğu:………………………..
Emekliye ayrılış tarihi:……………………………….…………. Şimdiki işi veya mesleğe başlama yılı:………………………..……………………………………..
TABLO 2

MEDENİ HAL, AİLE DURUMU VE ÇOCUKLARA AİT BİLDİRİM

YÜKÜMLÜNÜN
Erkek mi yoksa Kadın mı olduğu:……...... Bekar mı evli mi, dul mu, boşanmış mı olduğu….…….
Eşinin ismi:

Eşinin meşguliyeti ve gelir kaynağı:………………

Karı kocanın beraber mi yaşadığı: Evet/Hayır/İkamet Adresi:………………………………………..
Gelirin elde edildiği ilgili yılda doğanlar dahil yıl içinde 16 yaşından küçük, 27 yaşına kadar okuladevamlı olaak giden çocukların.
(Bedenen veya aklen malül bulunan 16 yaşından büyük çocuklar ile evlenmemiş ve geliri olmayan kız çocukları ve yedek subaylık dışında
askerlik yapan çocuklar dahil)
Adı ve Soaydı

Doğum Tarihi

TABLO 3

Varsa Kendi geliri okula gidiyorsa devam ettiği
(burslar dahil)
okulunun adı ve adresi

Ödenen Maişet ve tahsil masrafı TL.

İKAMETGAHA AİT BİLDİRİM

Yükümlünün konutu kendisine ait ise veya başkalarının bedelsiz olarak oturmalarına izin verdiği evi varsa,bunların
Konutun bulunduğu
Tapu Kayıt
Şekli
İktisap Yılı
Maliyet
Kıymetın 4%
adres
Kıymeti

TABLO 4

Kimin ikamet ettiği

HİBELERE AİT BİLDİRİM

Takvim yılı içerisinde size para eşya taşınmaz mal olarak hibe yapanın
Adı ve Soyadı

Adresi

Size Akrabalığı

Hibenin Nev'i

Hibenin parasal miktarı TL.

BEYAN:Gerçek dışı, eksik veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında cezalar uygulanır. Bu beyannamede belirtmiş olduğum
tüm bilgilerin gerçek veta tam olduğunu beyan ederim

TARİH:……………………………

İMZA:………………………………………..

A- GELİR BİLDİRİMLERİ
1-TİCARİ KAZANÇLARA AİT BİLDİRİMLER
(a)Ticari faaliyetin veya faaliyetlerin nev'i:………………………………………………….
(b)Yıl içinde ticari faaliyetlerden elde edşlen NET KAZANÇ:……………………………………………….TL
NET ZARAR:………………………………………………… TL
(c )Yıl soundaki mal veya malzeme stokunun maliyeti değeri toplam: ………………….….……..TL
(d)İşyerinizde personel çalıştırdınız mı?........................................... Kaç kişi:……………………
2-TARIMSAL KAZANÇLARA AİT BİLDİRİM

(Bu beyannamede talep edilen tüm bilgiler verilmelidir. İlgili olmayan kısımlar boş kırılmayıp ''Hiç'' kelimesi yazılacak veya çizgi çekileceltir)

A-TARIM KAZANÇLARI
Alınan ürünün
nevi

Etkili ağaç
miktarı

Ekili/veya
ekilen arazi
miktarı

(1) Elde edilen
brüt gelir TL

Ürünün miktarı

Gelir ile ilgili yapılan masraflar (2)
arazi
kirası

gübre
TL

tohum TL sürme TL biçme TL dış işçilik TL

Not:
Özellikle dışa yapılan işçilik ve kira ödemeleri için makbuz veya gider pusulası
eklenmelidir.Ayrıca kiranın kime ödendiği belirtilmelidir.Aksi halde bu giderler
yükümlünün geliri kabul edilecektir.

1)Brüt Gelir Toplamı:……...….TL
2)Gider Toplamı:………………...TL
NET KAZANÇ/ZARAR:……………………

Stopaj yoluyla ödenen gelir vergisi:…………………………
(Kesinti yapan kurumdan alınan belge eklenecektir.)
B-HAYVANCILIK KAZANÇLARI
Beslenen
hayvan nev'i
(büyük
baş,küçük baş)

Hayvan
miktarı

Alınan yavru
miktarı

Gelir ile ilgili yapılan masraflar (2)
(2) Hayvan
ürünlerinden
alınan gelir
Yem TL
İlaç TL
süt,yün v.s. TL

(1)Hayvan
satışlarından
alınan gelir TL

Dış işçilik
TL

Not:

1)Brüt Gelir Toplamı:……...….TL

Özellikle dışa yaptırılan işçilik ödemeleri için makbuz veya gider pusulası
eklenmelidir,aksi halde bu giderler yükümlünün geliri kabul edilecektir.

2)Gider Toplamı:………………...TL

Alış TL

NET KAZANÇ/ZARAR:……………………

Stopaj yoluyla ödenen gelir vergisi:…………………………
(Kesinti yapan kurumdan alınan belge eklenecektir.)
3- ÜCRETLERE AİT BİLDİRİMLER
İşverenin adı,soyadı veya
ünvanı

İşverenin
adresi

Yıl içinde
çalışma süresi
(1)

Emeklilik maaşı:…………………………....…TL,

Para ile temsil edilen her Toplam (1+2) Brüt
türlü menfaat (2)
maas veya ücret

Maaş veya ücret üzerinden
kesilen gelir vergisi

Sosyal Sigortalardan alınan emeklilik maaşı:……………TL

İlgili yılda/Kıdem tazminatı alınmışsa miktar:…………..….…………..TL

İhtiyat Sandığı alınmışsa miktarı:…………………..…...……TL

4-SERBEST MESLEK KAZANÇLARINA AİT BİLDİRİM
(a) Mesleki faaliyetin veya faaliyetlerin nev'i:…………………………………..……………………………………………………..………………………………...
(b)Yıl içinde serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen NET KAZANÇ:……………...………………………………………………..………………TL
NET ZARAR:……………….……….…………………..…………..……………………..TL
(C ) Yıl sonundaki mal malzeme stokunun maliyet değeri toplamı (varsa):……….……………….……………...…………….....……………..TL
(d)İşyerinizde personel çalıştırdınız mı?................................ Kalfa……………………………...…….. Çırak…………..…………………………..

5-TAŞINMAZ MAL SERMAYE İRATLARINA AİT BİLDİRİM
Malın nevi
(ev,dükkan,arazi
tabii kaynak imtiyaz
hakkı vs.)

Emlakın
bulunduğu
adres

Kiracının adı,soyadı

Kira
süresi

Alınan Kira
TL

Mal için yapılan
masraf TL

Net gelir TL

Ödenen gelir vergisi
sopaj TL

Satış Tarihi

Satış bedeli veya Rayiç
bedeli (TL) (hangisi
fazla ise)

Ödenen gelir vergisi
stopajı (TL)

6-TAŞINMAZ MAL SATIŞ KAZANÇLARINA AİT BİLDİRİM

(Bu beyannamede talep edilen tüm bilgiler verilmelidir. İlgili olmayan kısımlar boş kırılmayıp ''Hiç'' kelimesi yazılacak veya çizgi çekileceltir)

Satılan malın Nevi

Satın Alanın adresi

Satın Alanın Adı

7-TAŞINIR MAL SERMAYE İRADLARI
A- FAİZ TEMETTÜ GELİRLERİ
Gelirin Nevi

Gelir saglayanın adı soyadı
Banka hesap senet
Elde edilen brüt gelir
veya ünvanı
veya temettü belge no

Ödenen gelir vergisi stopajı

B-MOTORLU ARAÇLAR İLE ZİRAİ ARAÇLARIN İŞLETİLMESİNDEN VEYA KİRALANMASINDAN ELDE EDİLEN GELİR
Kira veya
Kime kiralandığı veya işletildiği
Elde edilen
Aracın Nevi
Yapılan masraf
işletme
(isim adres)
brüt gelir
süresi

Net kazanç

8-DİĞER KAZANÇ VE İRADLAR
A-(Diğer kısımlarda belirtilmeyen gelirler ile 18 yaşından küçük çocuklarının gelirleri beyan edilecektir)
Yapılan masraf tutarı
Gelirin Nev'i
Brüt gelir Tutarı TL
Net gelir tutarı TL
TL

9-TEREKE SAHİBİ OLANLARIN TEREKEDEN GELİR PAYI
Gelirin hangi terekeye ait olduğu

Terekede Hisse oranı %

Dağıtılan ve çekilen
Tereke Gelir payı

Gelirin Kime ait olduğu

Terekenin tasfiye tarihi

Not: Tereke Tasfiye dökümü ilave edilecektir.
B- GELİR İLE İLGİLİ GİDER BİLİMLERİ
GELİR KISIMLARINDA GİDER OLARAK İNDİRİLENLER HAKKINDA BİLGİLER
A- İşyeri veya işyerleri için ödenen kiralar
Mal sahibinin adı-soyadı

Adresi

Mesleği

Kullanma Süresi

Ödenen Kira

B-Alınan borçlar (Borç ve faiz miktarını kanıtlayıcı belge eklenmelidir.)
Borcun kımden alındığı

Hesap no.

Adresi

Borclanma
amacı

Verilen karşılık

Yıl sonundaki borç
miktarı

Tahakkuk eden Faiz TL

C.

ŞAHSİ BİLDİRİMLER

1.ŞAHSİ SOSYAL GÜVENCE KATKILARI
(a)Sosyal Sigortalar için ödenen yıllık iştirak payı miktarı……..….TL Sigorta No:……………....………………………..…………..
(b)Sosyal Sigorta için seçilen gelirin yıllık miktarı……………………………………….TL
(c ) İhtiyat Sandığı için ödenen iştirak payı (varsa)……………………………………….TL
(d)Özel Hayat Sigortası Primleri

………………………………………………………..TL

2.KİŞİSEL HARCAMALAR

(Bu beyannamede talep edilen tüm bilgiler verilmelidir. İlgili olmayan kısımlar boş kırılmayıp ''Hiç'' kelimesi yazılacak veya çizgi çekileceltir)

(a)Özel araba ve Sair Kara ve deniz araçları ile ilgili yapılan ödemeler
Araç Kayıt No.

Aracın
Markası

Beyir Gücü

Alındığı Yıl

Kimden Alındığı

Mal oluş
Miktarı
(TL)

Yapılan tamiratlat (TL)

Maliyet
bedeli

İnşaat
tamamlanmamışsa yıl
Yıl zarfında
sonu maliyeti veya
ödenen taksit
iktisap için ödenen
miktar

Kullanma
Giderleri(TL)

(b)Yıl içinde inşa edilen veya satın alınan bina,arsa,arazi vs. taşınmaz mallar
Nev'i (bina
Bulunduğu yer Hisse Oranı
arsa arazi v.s.)

İnşaatı yapan müteahhidin
veya satanın Adı-soyadıadresi

İnşa veya
alınış tarihi

(c )Varsa özel hayat sigortası için ödenen yıllık primler;
Sigorta Şti. Ünvanı………………………………..Poliçe tarihi…………………. Ana para……………… Ödenen prim miktarı……………………………
(d)Yıl içinde masraflarını karşıladığınız akrabanıza yapılmış olan yardımlar ;
Akrabanızın adı soyadı………………………………………..Size akrabalığı………………….. Yapılan yardım miktarı…………………………………..
(e )İkametgah için yıl zarfında ödenen kiralar veya ikametgah için yapılan diğer masraflar;
1)Mal sahibinin Adı-soyadı:………………………………………………Adresi:…………………...……………………………………………………………………
Ödenen kira……………………………….……………...……………………..Diğer Masraflar…………………………..…….……...………………………………..
2)Mal Sahibi Adı-Soyadı…………………………………...……………...Adresi:……………….……….……………………………..……………………………….
Ödenen kira……………………………….………………………………..Diğer Masraflar……………………..…….…...…………………………………………..
(f) Yıl içinde evlendirme çeyizleme veya sair masraflar için yapılan harcamalar;
Kimin için yapıldığı…………………………………………Tutarı……………………………….TL Kime yapıldığı………………………………………………….
Evlendirme Masrafları…………………………………………….. TL Yapıldığı diğer bağış ve hibeler……………...…………………...……………
(g) Yıl içnde şahsınızın ve ailenizin dış ülkelere gerçekleşirilen özel seyahatler için yapılan toplam harcama ……………………TL
(h) Yıl içinde şahsınızın ve ailenzin her türlü ihtiyaçları ile GEÇİM GİDERLERİ'ni karşılamak için harcanan ortalama miktar

…………………………………TL
D.

DİĞER BİLDİRİMLER

Kullanılan Ödeme Kaydedici cihazın
Firma Kodu:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Sicil Numarası:…………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Beyannameye eklenen bildirim ve belgeler …………..……………………………………………………………………………………………………………..

