
T.C. Kimlik No Kurum Sicil No

Bildirimi Ünitesi

Verenin Görevi

Medeni hali Bekar Evli EĢi Vefat EtmiĢ Vefat Tarihi …./…./…... BoĢanmıĢ BoĢanma Tarihi …./.…/…...

Adı Soyadı ĠĢ Durumu Gelirine /Gelirlerine ĠliĢkin Açıklama

ÇalıĢıyor ÇalıĢmıyor Geliri Olan Geliri Olmayan

Kamu Sektörü Kadrolu Sigortalı SözleĢmeli Emekli

Özel Sektör Sigortalı Diğer

Serbest Bağ-Kur Bağımsız Diğer

Doğum Öğrenime Devam Ediyorsa Açıklama

 Tarihi Kayıt 

Adı Soyadı T.C. Kimlik No gün/ay/yıl Baba Adı Ana Adı Tarihi Okul Adı Sınıfı

Düzenleyenin Daire Amirinin Onayı

: :

: :

: :
1- Bu bildirim, iĢverenlerce yukarıdaki muhteviyatına uygun olarak çoğaltılıp kullanılabilecektir.

2- Bildirim ilk iĢe giriĢte verilir. ÇalıĢanın asgari geçim indiriminden yararlanan eĢ veya çocuk durumunda bir değiĢiklik meydana gelmesi halinde bildirim yeniden verilir.

3- Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan eĢ tarafından, mahkeme ilamının onaylı bir örneği bildirime eklenir.

4- Çocuklar, sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eĢin bildirimine dahil edilir.(EĢlerden her ikisi de ücretli olarak çalıĢıyor ise, çocuklar tedavi yardımını sağlayan eĢin bildiriminde gösterilecektir.)

5- Ġndirimin uygulanmasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan(nafaka verilenler, edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiĢ torunlardan mükellefle

 birlikte oturanlar dahil) 18 yaĢını veya tahsilde olup 25 yaĢını doldurmamıĢ çocukları,"eĢ" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kiĢileri ifade eder.

6- Sadece ücret geliri elde eden eĢ, çalıĢmayan ve herhangi bir geliri olmayan "eĢ" kapsamında değerlendirilmeyecektir.Bunlar dıĢındakiler ise çalıĢmayan ve herhangi bir geliri olmayan eĢ

 kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaĢı alanlar da çalıĢmayan ve herhangi bir geliri olmayan eĢ olarak kabul edilecektir.

7- ġahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek 

 vergi ziyaı cezasını gerektirmektedir.

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI

AĠLE DURUMU BĠLDĠRĠMĠ (VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ)

Tedavi 

yardımı 

kimin 

tarafından 

sağlanyor

Adı Soyadı

Adı Soyadı    : Adı Soyadı    :

Alt satırdaki hususları da göz önüne almak suretiyle 

düzenlediğim asgari geçim indirimine ait bildirimdir.

5. MADDE GEREĞĠ ÖĞRENCĠ BELGESĠ EKLENECEKTĠR

EġĠNĠN

MÜKELLEFLE OTURAN VEYA MÜKELLEF TARAFINDAN BAKILAN ÇOCUKLARIN DURUMU

C
in

si
y
et Öz, Üvey, Evlat 

edinilmiĢ, Nafakası 

Sağlanan Çocuk, 

Ana Babasını 

KaybetmiĢ Torun

Tarih             :

Ġmzası           :

Tarih             :

Ġmzası           :


