GT 4b: S E R B E S T M E S L E K işlerinden elde edilen gelirler veya memurlarda
Ortalama Aylık Aile Gelirinin Hesaplanması
Bu form, çocuğun annesi ve/veya babası serbest meslek erbabı ya da memur olması halinde doldurulmalıdır.
Çocuğun Adı ve Sınıfı:

A

Ebeveynlerin Gelirleri
Lütfen yıllık tutarlar belirtiniz

(Çocuğunu tek başına yetiştiren anne veya babalarda sadece onların gelirleri hesaba katılır)

Baba
1
2

3
4

Emeklilik veya İstirahat Parası gibi diğer gelirler

5

Önceki yılda İşkurumundan alınan ödenekler
İşkurumunun yaptığı ödemeleri bildirir belgesi uyarınca (*)

6

Hastalık parası

7

Emlak edinme teşvik payı
Kiralama Gelirleri
son gelir vergisi bildirisi uyarınca
Sermaye varlığından edinilen gelirler (örn. faiz, temettü geliri)
son gelir vergisi bildirisi uyarınca

8
9
10
11

Anne

Son gelir vergisi bildirimine göre tarım veya orman işlerinden, ticari işletmelerden ve
serbest meslek işlerinden elde edilen gelirler (*)
Kişinin eşi serbest meslek olmayan bir işte çalışıyorsa:
Önceki yılda serbest çalışma dışındaki işlerden elde edilen, noel zammı ve tatil parası
dahil yıllık net gelir
İşverenin yıllık gelir vergisi beyannamesine dayanarak hesaplanır (*)
Diğer özel gelirler (örn. tazminatlar, bonuslar), No. 2 altında belirtilen tutara henüz
dahil değilse

Nafaka ödemelerinden edinilen gelirler
(örn. Federal Eğitim Teşvik Kanunu Yardımı (BAFöG), nafaka yerine devlet yardımı,
Annelik parası)
Toplam A

=

(*) Belgeler fotokopi halinde eklenmelidir

B

Çocuğun Gelirleri
1
2

Çocuk

Nafaka
Yetim Maaşı, Yarı Yetim Maaşı
Toplam B

C
C1

=

Ailenin Masrafları
Serbest Meslek işi olmayan işlerde götürü masraf bedelleri
1
2

Toplam C 1

C2

Baba

Serbest meslek olmayan işlerde götürü sigorta bedeli olarak
aylık 25 EUR, yani yılda aile başına 300 EUR düşülmelidir
Serbest meslek olmayan işlerde (personel/işçi statüsü devam eden işlerde): İş
gereçleri, ulaşım masrafları, yaşlılık sigortası primleri ve meslek kuruluşlarına ödenen
üyelik aidatları için aylık götürü bedel olarak 120 EUR, yani yılda kişi başına 1.440 EUR

300 EUR

=

A.1, A.4, A.8 ve A.9 numaralı gelirlerde
düşülecek vergiler
1

Anne

Baba

Anne

Belirlenen gelir vergisi, dayanışma zammı ve kilise vergisi, maaştan düşülen vergi
kesintileri hariç.
Toplam C 2
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=

Türkisch

Lütfen arkaya bkz.

C3

Sosyal sigorta sandığına prim ödemeyen çalışanlarda
sigorta masrafları
1

2

Baba

Düşülebilen sosyal güvence masrafları ya da sınırlı olarak kesilebilen özel
harcamaların toplamı; özel harcamalar söz konusu olduğunda bunlar son gelir vergisi
bildirimi uyarınca A.1, A.2, A.4, A.8 ve A.9'a göre elde edilen gelirlerde nafaka
ödemeleri kesilerek belirlenmelidir.
A.2'ye göre elde edilen gelirlerde sadece sosyal sigorta sandığına prim ödemeyen
çalışanlarda kesinti yapılır
Son gelir vergisi bildirimi uyarınca A.1, A.4, A.8 ve A.9'a göre elde edilen gelirlerde
yaşlılık sigortası primleri
Toplam C 3

D

=

Ağırlıklı Yıllık Net Gelirinin Belirlenmesi
A Toplamları (Baba/Anne)
ve + Toplam B (Çocuk)

+

eksi - Toplam C 1 (Aile)

-

eksi - C 2 Toplamları (Baba/Anne)

-

eksi - C 3 Toplamları (Baba/Anne)
Toplam D

E

=

Ortalama Aylık Gelir
Çocuk için bireysel ücretin hesaplanmasında
hesaba katılması gereken ortalama aylık aile geliri

Toplam D bölü 12
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:12

Türkisch

=

Anne

