
Her türlü hizmet veya hizmet akdi karĢılığı ödenen V.D. 15A
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Konut    K.K.T.C.   Yasaları  uyarınca kiĢisel
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sağlanan sair ödeme ve      
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(  Uygun  olmayanı  çiziniz. )                            TOPLAM Kontrola  iliĢkin  diyecekler

                           N. Yekün

     Daire tarafından kullanılacaktır.

Hesaplar uyarınca saptanan miktar

Toplamlar arası farklılık

Kontrol eden:.............................. Tarih:............................ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ĠĢveren Katkı ,Payları Toplamı:  

Sosyal Sigorta                 :

Ġhtiyat Sandığı                 :

    201....  YILINDA  TÜM  ÜCRETLĠLERE  SAĞLANAN  ÇEġĠTLĠ  ÜCRET  VE  MENFAATLERE  AĠT  BĠLDĠRĠM

1/2



K.K.T.C.                                                                        (Form  V.D. 4A)

MALĠYE  BAKANLIĞI
                   24/1982 sayılı G.V.Y.'nın 28(1) ve 29(2)

LefkoĢa..........................                           maddelerine istinaden düzenlenen

Gelir ve Vergi Dairesi

Müdürlüğüne.             YILLIK  STOPAJ  BEYANNAMESĠ

 Beyannamenin ilgili olduğu yıl :                Dosya No.                                          Hesap No.

    ....................................                       ..................................
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ı Adı ve Soyadı (Tüzel kiĢilerde Ünvanı)    :           

ĠĢi veya Mesleği                                           :        

ĠĢyeri Adresi                                                :
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Sosyal Sigorta:...........................................            

Yetkili Muhasip - Murakıbın adı-soyadı:

..............................................................................................                      

Sicil No:......................................................................                    

ERDAL & CO.  

          24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası'nın  4 (1)  (C)  maddesi  uyarınca  ilgi yılda iĢletmenizde herhangi

   bir  süre çalıĢan tüm kiĢilere hizmet  veya  hizmet  akdi karĢılığında yapılan  veya tahakkuk  ettirilen her

   türlü ücret ve ayınlarla   sağlanan   menfaatlerin   parasal  karĢılıkları  ile 31(1) madde gereğince yapılan

   veya yapılması gereken vergi kesintileri ile sair açıklayıcı bilgiler hakkında arka sayfada belirtilen Ģekil-

   de 29(2).  maddeye  istinaden  her  yılın  ġubat ayı içerisinde  bir önceki yıl hususunda  bu Beyanname üze-

   rinde bildirimde bulunmanız zorunludur.

         Vergi  kesintilerinin  yapılmamıĢ  olması  veya vergiye tabi kazanç bulunmaması bu yükümlülüğü orta-

   dan kaldırmaz.

                                                     Gelir ve Vergi Dairesi

                                                                   Müdürü

                                                                  A Ç I K L A M A

   1.  ĠĢletmenizde geçici veya sürekli hizmet vermiĢ olan tüm personel ,müdür,direktör,danıĢman,yönetim kurulu

        üyesi v.s. kiĢilerle ilgili :

       (a)  Ad ve Soyadları, kimlik kartı No'ları, uyrukları ile bilinen en son ikametgah adresleri;

       (b)  Hizmet veya herhangi bir hizmet akdi karĢılığı sağlanan brüt ücret ile yasa uyarınca ücret sayılan brüt

              ödemeler;

       (C)  Prim, ek mesai, tazminat, kar payı v.s. isimler altında sağlanan brüt ödenekler;

       (d)   KiĢisel kullanım için iĢletme tarafından ücretsiz olarak verilen herhangi bir ikametgah, iaĢe ödeneği, bedelsiz

               seyahat veya iĢletmeye ait araç kullanma olanağı ile sağlanan sair menfaatlerin piyasa veya emsal değerine

               göre hesaplanan yıllık kazanç miktarı;

        (e)  Her yıl vergi stopajı amaçları için ücretliler tarafından düzenlenen "Ġndirim Talep Beyannamesinin (V.D. 15A)"

               üzerinde hesaplanan yıllık indirim toplamları (%20 özel indirim ile sosyal güvence kesintileri dıĢındakiler)

               hakkında bilgiler verilecektir.

   2.  Ayrıca aĢağıdaki hususlarda da bildirimde bulunulması gerklidir.

       (a)  Bazı ücretlilerin hizmete ilgili yıl zarfında alınmıĢ veya hizmetten ayrılmıĢ olmaları halinde bu hususta

              "Ek Bilgiler" kısmında hangi iĢletmeden geldikleri ve biliniyorsa hangi iĢletmeye gittikleri hakkında bilgi

              verilmelidir.

       (b)  Herhangi bir hizmetlinin görevden ayrılması halinde ayrılıĢından en geç bir ay önce bu hususta Dairemize 

              baĢvurmak suretiyle vergi borcunun bulunup bulunmadığı hakkında bilgi verilmeli ve iĢletme ile ilgili iliĢkisi

              bilahare kesilmelidir.

      (C)  Vergi kesintisi yapanlar vergi kesintisine bağlı tutulanlara, Ücretlilere Ait Ödenekler Belgesi (V.D. 14) vermek

              zorundadırlar (Md. 35). Bu belge mahsup amaçları için ücretli tarafından kiĢisel Yıllık Beyanname ile birlikte

              Vergi Dairesine verilir. Bu belge örneği Vergi Dairesinden sağlanabilir.

       (d)   Beyan edilen miktarlar arasında herhangi bir farklılığı önlemek amacı ile bu miktarların iĢletme hesapları ile

               mutabakatı sağlanmalıdır.

                                                                  C E Z A L A R

       (a)   YanlıĢ, eksik veya yanıltıcı beyanda bulunan;   

       (b)   Esasa müteallik bir hususta hileli bir Beyannamenin hazırlanması için yardımda bulunan

               veya teĢvik eden;

       (C)  Belirtilen süre zarfında (her yıl ġubat ayı içinde) gerektiği gibi doldurulup ilgili Daireye sunmayı

               ihmal eden;

               yükümlüler hakkında 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasa'sının Ceza Kuralları uygulanır.

                                        VERGĠ   KESĠNTĠSĠ   YAPANIN   BEYANI  ( Mutlaka imzalanacaktır).

     Bu beyannamede verilen tüm bilgilerin ve hesaplamaların tam ve gerçek                   (Dairece  doldurulacaktır)

olduğunu  ve iĢletme hesapları ile mutabık bulunduğunu beyan ederim.                          Beyannamenin alındığı tarih:

      Ġmza          :...............................................................                                                            Elden       :......../........./20..........

     Açık Ġsim  :………...………………………….....................   Tarih: .............., 201..        Postadan :......../........./20..........

     Makam       :..…...…………...............................                                                                  (Ġmza)..................................


