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ALMANYA’da bu 
yükümlülüğü her 
yılın sonunda yerine 

getirmek, kanuni açıdan 
zorunlu mudur? Elbette 
değildir, gönüllülük esası 
geçerlidir. Ancak yapılan 
bir hesaba göre, zorunlu 
olsun veya olmasın, vergi 
denkleştirmesi yapanlar 
ortalama 900 euro vergi 
iadesi alabiliyor. Vergi 
iadesi miktarını nasıl 
artırabileceğinizi, sizler için 
araştırdık. 

1) FATURALARI 
SAKLAYIN Öncelikle şunu 
belirtmeliyiz; sigortalı çalışanlar 
31 Aralık 2017 tarihine 
kadar vergi denkleştirmesi 
yapmak suretiyle karlı çıkabilir. 
Yıllık kazancı 2017’de 
yüksek olanlar, meslek icabı 
yapacakları harcamalarını 
yüksek tutmaları halinde, aynı 
yıl için alacakları vergi iade 
miktarını artırabilir. Ama her 
şeyden önce, yapacağınız her 
türlü harcamanın faturasını 
saklamalısınız.  

2) MESLEK GİDERLERİ 
Vergi açısıdan yapacağınız 
tasarrufunuz, aslında vergiye 
tabi gelirinize bağlı. Alman 
Maliyesi, tüm çalışanlara yıl 
başına bin euro tutarında 
meslek giderini dikkate alıyor. 
Bazı çalışanlar, meslek gideri 
olarak belirlenen bu miktarın 
altında harcama yaparken 
bazıları ise ev ve işyeri 
arasındaki yol masrafı, mesleki 
gelişim kursu veya iş icabı 
ev taşıma nedeniyle meslek 
giderleri bin euroyu aşabiliyor. 
Ofise alacağınız kalem, defter 
gibi malzemelerin yanı sıra, 
büro mobilyası, bilgisayar, 
evrak çantası veya işinizle 
ilgili kitaplar için yapacağınız 
harcamaları da vergiden 
düşebilirsiniz. 

3) AMORTİSMAN 
SÜRELERİ Dikkat: Alman 
Maliyesi, satın alacağınız 
her iş malzemesi için en 
fazla 487.90 euroyu gider 
olarak dikkate alıyor. İşlem 
vergisi dahil bu miktarın 
üzerindeki giderinizi, söz 
konusu malzemenin kullanım 
süresince amorti edebilirsiniz. 
Örneğin dizüstü bilgisayar için 
3 yıl, akıllı telefon için beş 
yıl, ofis mobilyası için 13 yıl 
amortisman süresi geçerlidir. 

Amortisman nedir? 
Amortisman, işletmelerin sahip 
olduğu duran varlıkların (bir 
yıldan fazla kullanım süresi 
olan taşıt, bina, makineler, 
demirbaş eşyalar vb.) zamanla 
aşınma, yıpranma ve eskime 
dolayısıyla değerlerinde 
meydana gelen azalışın 
duran varlığın değerinden 
düşülmesi işlemidir. Mesleki 
gelişim amaçlı eğitimler de 
mesleki gider olarak vergiden 
düşülebilir. 2018’den itibaren 
952 euronun altındaki iş 
malzemeleri, tek parça olarak 
vergiden düşülebilecek.

4) VEDA KUTLAMASI 
Yeni yılda işyerini değiştiren 
veya emekliliğe ayrılan sigor-
talılar, işyerinde yapacakları 
veda kutlaması için yapacakları 
harcamaları, mesleki gider ola-
rak vergiden düşebilir. Ancak 
dikkat edilmesi gereken husus, 
veda partinize davet edeceğiniz 
kişilerin sadece iş arkadaşla-
rınız, müşterileriniz veya iş 
ortaklarınızla sınırlı kalmasıdır. 
Eş, dost veya akraba veda 
kutlamasına davet edilmemeli, 
aksi takdirde söz konusu vergi 
kolaylığından yararlanamazsı-
nız. Kutlama için yapacağınız 
her türlü alışverişin ve harca-
manın faturasını saklayıp vergi 
denkleştirmesine mesleki gider 
belgesi olarak eklemelisiniz.

Vergi denkleştirmesi
YAPAN KARLI ÇIKAR
Yılın sonu yaklaştıkça, vatandaş olarak devlete karşı bazı yükümlükle-
rimizin veya görevlerimizin de yerine getirilmesi zamanı geliyor. Kast 

ettiğimiz yükümlülüklerimizden birisi de vergi denkleştirmesidir. 

ALMAN Sayıştayı, 2018 
yılından itibaren sağlık 

harcamalarında kişilerin 
kendi paylarına düşen miktar 
için farklı bir hesap yöntemi 
geliştirdi. Buna göre, kişilerin 
kendi ceplerinden ödedikleri 
ilaç, doktor tedavisi veya tıbbi 
terapileri ’olağanüstü harcama’ 
kalemi olarak vergiden 
düşebilecekler. Kişilerin 

kendi paylarına düşen sağlak 
harcama miktarı ise tabi olunan 
gelir vergisi grubuna göre 
belirleniyor. Örneğin bir çocuk 
sahibi olan vergi mükellefinin, 
30 bin euroluk yıllık gelirinin 
yüzde 2’si oranındaki sağlık 
harcamalarını kendi cebinden 
ödemesi gerekiyor. Bu miktarın 
üzerindeki harcamaları ise 
vergiden düşülebiliyor. 

Sağlık giderlerine vergi kolaylığı 

HİZMET verdiğim 
danışmanlık 

merkezimde ziyaretime 
gelen Türklerin sorunlarını 
dinlerken, ağırlıklı olarak 
askerlik şikayet konusu 
oluyor ve yetkililerden 
çözüm bekleniyor. 

Avrupa’da doğmuş, 
anaokula gitmiş ve 
hiç aralıksız tahsilini 
Avrupa’da tamamlamış 
gençlerimizden, maalesef 
dövizle askerlik görevi 
için, ikamet edilen ülkede 
en az üç yıl sigortalı 
çalışma şartı aranıyor. 
Oysa Türkiye’de bedelli 
askerlikten yararlanmak 
isteyen yükümlülüklerde 
sigortalı işte çalışma şartı 
aranmıyor. Bu noktada, 
Avrupa’da yaşayan askerlik 
yükümlüleri arasındaki 
iki ayrı grubu birbirinden 

ayırmak gerekiyor.
1) Avrupa’da doğmayan, 

gerek tahsilini tamamlamak, 
gerek çalışmak, gerekse 
dövizle askerlik  yapmak 
amacıyla yurtdışına 
çıkanların önünü kesmek 
için üç yıl çalışma şartı 
konulmuştur.

2) Avrupa’da doğmuş, 
tahsilini burada tamamlamış 
gençlerin durumu farklı 
olmasına rağmen üç yıl şartı 
bu kesim için de geçerlidir. 
Bu Avrupa’da doğmuş 
büyük gençlerimiz için 
büyük bir haksızlıktır. Bu 
haksızlığın giderilmesi için 
üç yıl çalışma şartının yasa 
değişikliği ile kaldırılmalı 
ve bu soruna acilen çözüm 
bulunmalı. Saygılarımla.

Şaban Turhal (Türk 
Danışmanlık Merkezi 

Freising / Münih) 

Dövizle askerlikte üç
yıl şartı kaldırılmalı 
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Celal ÖZCAN / BERLİN

ALMANYA 2.5 aydır yeni 
bir hükümetin kurul-
masını bekliyor. Sosyal 

Demokratlar ucu açık görüşme 
kararı aldı. Üç lider arasında 
ilk görüşme çarşamba akşamı. 
Ancak görüşmelerden önce hem 
CDU/CSU’da, hem SPD’de azınlık 
hükümeti ve erken seçim seçe-
nekleri konuşulmaya başlandı. 

Başbakan Merkel, Berlin’de CDU 
Merkezi’nde basın toplantısı 
düzenleyerek, bu tarntışmalara 
son noktayı koydu. “Hızlı” ve 
“istikrarlı” bir hükümet hedefle-
diğini söyleyen Merkel, hedefin 
büyük koalisyon olduğunu 
vurguladı. 

FARKLI AMA ORTAK YANLAR
Merkel, ne kadar hızlı soru-

suna bir süre vermedi, ancak 

“Dünya bizden işbaşında bir hü-
kümet bekliyor dersem, abartmış 
sayılmam” dedi.

SPD’nin vatandaş sigortası 
olarak adlandırdığı, tek tip sağlık 
sigortası talebini reddeden Mer-
kel, “Biz vatandaş sağlık sigorta-
sından yana değiliz. Rekabetin iyi 
olduğunu düşünüyoruz. Ancak 
sağlık sigortasındaki açıkları da 
ele aldık. Sosyal Demokratlarla 
farklı noktalarımız var ama bir 

çok noktada da buluşuyoruz” 
diye konuştu. Merkel, bununla 
sağlık sisteminde bazı yeniliklere 
gitme konusunda SPD’yle uzla-
şacakları mesajını verdi. Avru-
pa’nın da Almanya’da işbaşında 
bir hükümet bekle- 
diğini belirten Merkel, “ABD 
halen bizim önemli müttefikimiz. 
Avrupa’da Almanya ve Fransa’ya 
merkezi bir görev  düşüyor” diye 
konuştu.

CEM Özdemir’in genel seçim 
öncesi geleceği pek parlak gö-

rünmüyordu. Yeşiller’in meclise 
zor gireceği, Özdemir’in de siyasi 
kariyerinin sona ereceği yorum-
ları yapılmıştı. Ancak Yeşiller 
tahminlerin üzerinde oy aldı. 
Bir önceki genel seçime oranla 
oylarını yüzde 0.5 artırdı. 

Başbakan Angela Merkel’le 
koalisyon görüşmelerine oturan 
Özdemir’in adı Dışişleri Bakanlı-
ğı’na geçiyordu. Sondaj görüşme-
lerini başarılı yürüttü. Ama Hür 
Demokratlar’ın (FDP) masayı terk 
etmesi üzerine tüm planlar suya 
düştü. Sorumluluktan kaçan 
FDP lideri Christian Lindner’in 
yıldızı sönerken, koalisyonun 
kurulması, partisinin hükümete 
girmesi için yoğun çaba sarf eden 
Özdemir’in yıldızı parladı. Özde-
mir şimdi ARD televizyonunun 
sevilen politikacılar anketinde 

Başbakan Merkel’i geçti. Dışişleri 
Bakanı Sigmar Gabriel’den sonra 
ikinci sırada.

‘DOKUZ YIL YETER’ DEDİ
Cem Özdemir koalisyon görüş-

meleri sırasında yeniden Yeşiller 
Eşbaşkan adayı olmayacağını 
açıklamıştı. Koalisyon kurul-
mamasına rağmen kararını geri 
almadı. “Dokuz yıl eşbaşkanlık 
yeter” dedi. 19 Ocak’ta Yeşiller, 
eşbaşkanlarını ve grup başkan-
larını seçecek. Eşbaşkanlık koltu-
ğuna iki kişi adaylığını açıkladı. 
Schleswig Holstein Çevre Bakanı 

Robert Habeck ile Annalena Ba-
erbock. Meclis Grup Eşbaşkanları 
da belli. Sol kanattan Anton Hof-
reiter ile Gerçekçiler kanadından 
Katrin Göring Eckardt. İkisi de bu 
göreve devam etmek istiyor.

Genel seçimde başarılı bir 
kampanya yürüten, koalisyon 
görüşmelerindeki formuyla da 
puanını yükselten Özdemir’in 
şimdi siyasi geleceği merak edi-
liyor. Çünkü Özdemir’in sıradan 
milletvekili olarak Federal Mec-
lis’te oturması beklenmiyor.

Yeşiller sadece Almanya’nın 
Baden Württemberg Eyaleti’nde 

birinci parti olarak iktidarda. 
Burada Winfried Kretschmann 
iki dönemdir eyalet başbakanı. 
Hafta sonu  Yeşiller’in Baden 
Württemberg Eyalet Teşkilatı’nın 
kurultayı vardı. Kurultayda 
Kretschmann’ın yanında Cem 
Özdemir de lider gibi karşılandı. 
Kretschmann, öğrencisi olarak 
bilinen Cem Özdemir’i parlak bir 
politikacı ve federal politikada 
liderlik rolü oynaması gereken 
biri olarak övdü. Kulislerde, 
yakında 70 yaşına girecek olan 
Kretschmann’ın eyalet başbakan-
lığı koltuğuna Cem Özdemir’i ha-
zırladığı konuşulmaya başlandı. 
Ama Kretschmann, Özdemir’in 
Berlin’de kalması gerektiğini 
özellikle vurguladı. Özdemir de 
geleceğini Berlin’de gördüğünü 
kaydetti. 

Cem Özdemir eyalet baş-
bakanlığı koltuğuna oturursa, 
Almanya’nın ilk Türkiye kökenli 
eyalet başbakanı olarak tarihe 
geçecek. Gerçekleşir mi? Zaman 
gösterecek. Gerçek olan bir şey 
varsa, Yeşiller’in Eşbaşkanları 
Cem Özdemir’e bir yer arıyor 
olması.  m Celal ÖZCAN / BERLİN

Fransız 
sağına
GENÇ  
LİDER

NICOLAS Sarkozy’nin 
istifası ile boşalan Fransız 

merkez sağ Cumhuriyetçiler 
Partisi’nin (LR) genel başkan-
lığına Laurent Wauquiez (42) 
seçildi. Parti üyesi 234 bin 556 
kişinin oy verebildiği başkanlık 
seçimleri için ülke genelindeki 
parti merkezlerinde cumartesi 
akşamından itibaren başlayan 
oy kullanma işlemleri sona 

erdi. Parti Yüksek Otoritesi 
Başkanı Anne Levade, yüzde 
42.46 oranında gerçekleşen 
katılım sonrası yapılan oy sayı-
mına göre Wauquiez’in yüzde 
74,64 ile partinin genel başkanı 
seçildiğini duyurdu. 

Genel başkanlık yarışına 
katılan diğer adaylar Florence 
Portelli’nin yüzde 16,11 ve 
Mael de Calan’ın ise yüzde 9,25 

oranlarında oy aldıkları bildi-
rildi. Sonuçların açıklanma-
sından sonra konuşma yapan 
Wauquiez, “Sağ geri döndü. 
Kaybetmiş, bölünmüş ve 
Fransız halkını üzmüştük. Hep 
beraber bu sayfayı çevirmeyi 
istiyorum. Fransa’nın sağa 
ihtiyacı var ve hatalarımızdan 
ders çıkarıp her şeyi yeniden 
kuracağız” dedi. m AA

Ali VARLI / BERLİN

“FİNANSAL hesaplar, 
mevduat hesapları ve 
saklama hesaplarıyla 

ilgili dönem sonu bakiyenin bildi-
riminin yanında faiz ve temettü 
gelirleri ile kısıtlı bilgi paylaşımı 
olacak. Ancak ilgili kişi örneğin, 
faiz ve temettü geliri sebebiyle 
yaşadığı ülkede vergiye tabi ise 
Türkiye'de ödediği vergi ile mah-
suplaşma imkanı da var. Sözleşme 
Türkiye'de mukim olmayan kişi ve 
kurumların mali hesaplarına iliş-
kin bilgilerin karşılıklı paylaşımını 
öngörüyor. Burada vatandaşlıktan 
ziyade ikamet dikkate alınıyor. Bil-
gi paylaşımının hangi ülkelerle ve 
nasıl yapılacağı henüz netleşmiş 
değil. Her iki husus için Bakanlar 
Kurulu kararı gerekiyor. Bakanlar 
Kurulu karar verdikten sonra da 
geriye değil, ileriye dönük bir 
süreç işleyecektir.” 

BAKANLIK BİLDİRECEK
“Türkiye'deki banka ve sigorta 

şirketi gibi finansal kuruluşlar 
Türkiye'de mukim olmayan yerli 
veya yabancı kişi ve kurumların 
mali hesaplarına ilişkin bilgileri 
Gelir İdaresi Başkanlığı’na, Maliye 
Bakanlığı da diğer ülkelerin mali 
otoritelerine bildirecek. Bu arada 
anlaşmanın yürürlüğe gireceği 

tarihten öncesine, yani 1 Temmuz 
2017 öncesine dair bir bildirim 
zaten mümkün değildir. Teknik 
olarak da hazırlıklar bakımından 
en erken 2019 öncesi ve geriye dö-
nük bir bildirime ihtimal vermiyo-
rum. Nasıl ki bilgiler Türkiye'den 
aktarılıyorsa, diğer ülkelerden de 
Türkiye'ye aynı yöntemle ulaştı-
rılacak. Dolayısıyla tek taraflı bir 
bilgi paylaşımı söz konusu değil.”

DAHA KARAR VERİLMEDİ
“Bilgilerin nasıl paylaşıla-

cağı ve hangi ülkelerle hangi 
tarih itibarıyla paylaşılacağı 

henüz karara bağlanmış değil. 
Ancak yurt dışındaki vatan-
daşlarımız bilsinler ki; yasal 
menfaatlerinin korunması 
konusunda gereken hassasiyet 
gösterilmektedir. Türkiye'deki 
finans kuruluşları, yani teknik 
ifadeyle saklama kuruluşları, 
mevduat kuruluşları, yatırım 
kurumları ve sigorta şirketleri 
Maliye Bakanlığı ile bilgileri 
paylaşacak. Yerli finansal 
kuruluşlarla birlikte yabancı 
finansal kuruluşların Türki-
ye'deki şubeleri de bildirim 
yapmakla mükellef olacaklar. 

Ancak yurt dışına tüm bilgiler 
Maliye Bakanlığımız üzerinden 
çıkacak. Türkiye, bu sözleşmeye 
taraf olurken koyduğu çekin-
celerle sözleşmenin Türkiye 
açısından kapsayacağı vergileri 
gelir, kurumlar ve katma değer 
vergileri ile sınırlı tutmuştur. Bu 
sebeple bildirim sadece finansal 
hesaplara yönelik olacaktır. 
Gayrimenkul ve emeklilik gibi 
konularda da bildirim yapıl-
mayacak. Bu çekinceler, yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın 
menfaatlerinin dikkate alındı-
ğını göstermektedir. Anlaşma, 
bilgisi paylaşılacak kişilerle 
ilgili ikamet yerini baz alıyor. 
Yani Fransa'da yerleşik bir Türk 
vatandaşının, Türkiye'de şayet 
varsa, örneğin banka hesabın-
daki bilgilerinin paylaşılmasını 
ön görüyor. Aynı şekilde müte-
kabiliyet esası doğrultusunda 
Türkiye'de yerleşik bir Fransız 
ile ilgili de Türkiye'nin Fran-
sa'dan bilgi talep etme hakkı 
bulunuyor. Bu arada banka 
kayıtlarında Türkiye'de ikameti 
görünen bir kişinin banka bilgi-
lerinin paylaşımının söz konusu 
olmadığını da söylemek isterim. 
Bu noktada ayrıca tüm vatan-
daşlarımıza ilgili uzmanlardan 
konunun detaylarıyla ilgili bilgi 
almalarını tavsiye ederim.”

MERKEL NOKTAYI KOYDU

HIZLA  
BÜYÜK 
KOALİSYON

BİLDİRİLMEYECEK

YERINE MI HAZIRLIYOR

Almanya’da nasıl bir 
hükümet kurulacağı 

tartışmalarına 
Başbakan Merkel 

noktayı koydu: Azınlık 
hükümeti veya erken 

seçim planı yok. 
Hedef, hızla yeniden 
bir büyük koalisyon 
hükümeti kurmak.

Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir’in adı koalisyon 
görüşmeleri sırasında Dışişleri Bakanlığı’na geçi-
yordu. Ama Jamaika koalisyonu kurulamadı. Yeşil-
ler Eşbaşkanlığını bırakacak olan Cem Özdemir’in 
siyasi geleceği büyük merak konusu. 

Winfried  
Kretschmann 

Laurent  
Wauquiez

Mustafa  
Yeneroğlu

Cem 
Özdemir

Angela 
Merkel

OECD’nin içeriğini belir-
lediği Vergi Konularında 

Karşılıklı İdari Yardımlaşma 
Sözleşmesi 1 Temmuz’da 

yürürlüğe girdi. Türkiye 
dahil 115 ülke imzaladığı 

sözleşmenin Avrupalı 
Türkler açısından olumsuz 

sonuçlar doğuracağına 
ilişkin endişelerin yersiz 

olduğunu belirten AK Parti 
İstanbul milletvekili Mus-
tafa Yeneroğlu, Hürriyet’e 

şu açıklamayı yaptı:

KİRA VE EMEKLİ MAAŞI


