Almanya’ya Taşınma İçin Kontrol Listesi
Herkes İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
 Bildirim
Bir daireye taşındıktan sonraki iki hafta içinde herkes şahsi olarak Belediye’ye (Bürgeramt) (yerine göre
„Bürgerbüro“, „Bürgerdienst“, „Bürgerservice“ vb. gibi adlandırmalar da olabilir) bildirmelidir (Federal
Bildirim Yasası § 17). Bu durum aynı şekilde Almanya içindeki ya da şehir içindeki taşınmalar için de geçerlidir.
Posta yoluyla bildirim yapmak mümkün değildir. Bildirim belgesi çok önemlidir, örneğin kütüphaneler gibi
kamusal hizmetlerden faydalanmada ve de banka hesaplarının açılmasında da bir koşul olarak zorunludur.
Randevuya getirilmesi zorunlu olan belgeler şunlardır:
> Kimlik belgesi (Pasaport ya da yabancı uyruklular için oturum iznini de içeren pasaport yerine geçen bir
belge –Passersatzpapier-)
> Bildirim formu (O zamana kadar ikamet edilen daireden beraberce yeni daireye taşınan bir ailenin bireyleri
ortak olarak bildirim formunu kullanabilirler, 2‘den fazla kişi için bildirim yapılacaksa lütfen yeni bir bildirim
kağıdı kullanın)
> Nüfus kayıt örneği: Almanya’daki ilk bildirim için bir nüfus kayıt örneğinin bildirime eklenmesi amaca
uygundur (Örneğin evlilik ve doğum belgesi gibi)
> Daireyi kiralayandan (ev sahibinden) alınan taşınma onayı: 1 Kasım 2015’ten beri daireyi kiralayanlar
taşınmadan sonraki iki hafta içinde bildirimle yükümlü olan şahıslara yazılı ve imzalı olarak taşınma onayı
vermekle yükümlüdürler. Onayın içermesi zorunlu olan bilgiler şunlardır: Daireyi kiralayanın adı ve adresi,
eğer dairenin sahibi değillerse, buna ek olarak daire sahibinin adı, taşınma tarihi, dairenin adresi ve bildirimle
yükümlü şahısların isimleri. Kira sözleşmesi taşınma onayının yerine geçmez!
Daha çok bilgiyi Berlin Büyükşehir Belediyesi’nden burada bulabilirsiniz.
 Vergi Tanıma Numarası (Steuer-Identifikationsnummer)
Bu numara bildirimden sonra otomatik olarak bildirim adresine posta ile gönderilir. Ömür boyu aynı kalır
fakat sadece istihdam durumlarında kullanılabilir. Serbest çalışanlar serbest çalışmalarına başladıklarına dair
„bireysel vergi numarası“na başvurarak bildirimde bulunmalıdır (aşağıya bakınız). Vergi tanıma numarası
(Steuer-Identifikationsnummer) kaybolacak olursa, Vergi Dairesinden (Bundeszentralamt für Steuern)
yeniden temin edilebilir, fakat sadece posta yoluyla bildirim adresine gönderilir.
 Yayın Ücreti (Rundfunk-Gebühr)
Her ev kamusal yayın kurumu için zorunlu bir ücret ödemesi gerekir.Evde televizyon ya da rasyo bulunmasa
dahi bu böyledir. Ücret aylık toplam 17,50 Euro’dur. Ödeme kişi üzerinden değil, aksine ev üzerinden yapılır,
örneğin bir oturum ortaklığı ya da aile için tek seferde yapılır. Belirli kişi grupları (İşsizler, iltica başvurusu
yapanlar, vs.) ödemeden muaf olabilirler. Daha çok bilgi için şurayı okuyunuz (www.rundfunkbeitrag.de/).

Serbest Meslek Sahipleri İçin
 Vergi Numarası İçin Başvuru
Serbest meslek sahipleri işe başladıklarında tüm faturalarında yer alması gereken bir vergi numarası için
başvuruda bulunmalıdırlar. Vergi numarası „vergi yapısına dair anket“ formu üzerinden („Fragebogen zur
steuerlichen Erfassung") yetkili maliye dairesine başvurulur. Berlin’deki yetkili maliye dairesinin adresi
buradan bulunabilir; diğer şehirler için internette „Postleitzahl+Finanzamt“ şeklinde arama yapılabilir. Vergi
numarası ankette sunulan faaliyetlere ve yetkili maliye dairesine bağlıdır. Mesleğin ya da yetkili mali dairenin
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değişmesi gerekirse yeni bir vergi numarası için başvuruda bulunulmalıdır! Ankette özellikle dikkat edilmesi
gereken, bildirilen bağımsız çalışmanın serbest meslek mi yoksa ticari bir aktiviteyi mi imlediğidir. Aynı şekilde
ankette küçük işletmeci düzenlemesinden (Kleinunternehmerregelung) faydalanmak istenip istenilmediği de
belirtilebilir.
Her iki konu üzerine daha fazla bilgi için vergi konusundaki metne bakılabilir. Anket posta yoluyla ya da
bireysel olarak maliye dairesine ulaştırılabilir. Vergi numarasının verilmesi uzun sürerse maliye dairesine
telefon edilip, başvuru durumu sorgulanabilir.
 Sosyal Sigorta ve Sağlık Sigortası
Serbest çalışanlar kendi kendilerine bir sağlık sigortasına başvurmak ve sigorta katkı paylarını kendileri
ödemek zorundadırlar. Özel bir sigorta mı yoksa resmi bir sigortayla mı güvence altına alınmak istediğinizi
seçebilirsiniz.
Özel sağlık sigortası için katkı payları gelirden bağımsız olarak hesaplanır ve hizmetler bireysel olarak
birleştirilebilir. Hastalıklara sahip bireyler için uygun bir özel sağlık sigortası bulmak zor olabilir ve bu
hastalıklar yüksek meblalar çıkarabilir. Yaşlılıkta da katkı payları aynı şekilde artabilir. Gerekli tedaviler
kasadan ödenir ve daha sonra geri alınabilir.
Resmi sağlık sigortaları dayanışma ilkesi üzerine kuruludur. Hizmet talepleri yasal olarak düzenlemiştir ve tüm
sigortalılar için eşittir. Katkı payları yaşa ya da hastalığa bağlı değildir, aksine sadece gelire bağlıdır. Yine de
resmi bir sağlık güvencesi pahalı olabilir, çünkü sigorta sandıkları aylık katkı paylarını genellikle asgari matrahı
temel alarak hesaplamaktadır. Bunun temelinde kurgulanan asgari gelirin 2300 Euro olması yatar. Bu yüzden
aylık katkı payları 400 Euro‘nun üzerindedir. Bugünlerde bu parasal sınırın azaltılmasına dair bir yasa önerisi
söz konusudur.
Sanatçılara ve yayıncılara sanatçı sosyal güvencesini (Künstlersozialkasse -KSK) almaları önerilir. Bunun
avantajı katkı paylarının yüzdelik olarak gerçek gelir üzerinden hesaplanması ve masrafların %50’sinin
üstlenilmesidir. Güvence veren kuruluş hala kişi tarafından serbest seçilebilen resmi bir sağlık sigortasıdır;
yani KSK aracı ara bir biçime sahip bir kurumdur. Danışma mercileri, birlikler ve serbest uzmanlar KSKbaşvurusu için seminerler ve destek sunmaktadırlar. Daha fazla bilgiyi sosyal güvence konusuyla ilgili metinde
bulabilirsiniz.
 Emekli Sigortası
KSK üzerinden sigortalanmamış olan serbest çalışanlar Alman Emekli Sigortası‘na başvurarak giriş yapabilirler.
Zanaatkarlar, ebeler ve serbest çalışan öğretmenler sanatçılar ve yayıncılar gibi zorunlu olarak sigortalıdırlar.
Diğer tüm serbest çalışanlar için de emekli güvencesi zorunluluğunu getirme planları vardır.
 Vergi Bildirimleri
Küçük işletmeci olmayan serbest çalışanlar satış vergisi ödemek ve düzenli olarak başlangıçta aylık satış
vergisi bildiriminde bulunmak zorundadırlar. Genel olarak tüm serbest çalışanların bir önceki sene için vergi
bildirimi vermesi gerekir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi Vergi konulu metinde vardır.

Kadrolu Çalışanlar için
 Vergi Tanıma Numarası
Serbest çalışanlardan farklı olarak kadrolu çalışanlar ek bir vergi numarasına başvurmak zorunda değillerdir.
Bildirimden sonra onlara yollanan vergi tanıma numarası yeterlidir.
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 Sosyal Güvence ve Sağlık Güvencesi
Kadrolu çalışanların çoğu resmi bir sağlık güvencesi üzerinden sigortlanmıştır. Hangi sandık olacağını kendileri
özgürce seçebilir. Özel bir sağlık sigortasına geçiş yalnızca yüksek gelirliler için mümkündür, 2018’de gelir
sınırı senelik 59.400 Euro olarak belirlenmiştir.
 Çalışma Vergisi
Gelir vergisi iş veren tarafından her ay otomatik olarak brüt maaş üzerinden çalışma vergisi şeklinde düşülür.
İş veren çalışma vergisini ve dayanışma katkısını ve kilise vergisini (dini bir topluluğa üyelik durumunda)
maliye dairesine yatırır. Bunun yanında iş veren emeklilik, sağlık, bakım ve işsizlik sigortasını çalışma maaşı
üzerinden öder ve üstlenir. Buna ilişkin daha kesin bilgiler aylık çalışma ve maaş kesiminde hazırlanır.
 Vergi Bildirimi
Bir takvim yılının ardından çalışma ve gelir vergisinin fazla hesaplanıp hesaplanmadığı kontrol edilebilir.
Bunun için maliye dairesinde gelir vergisi bildirimi verilebilir, bu bildirim sayesinde bir geri ödemenin olup
olmayacağı kontrol edilebilir.

Almanya’dan Taşınma
 Belediye dairesinden kayıt sildirmeyi unutmayın! İlk ikametgah Almanya’da bulunmadığı sürece
Almanya’da ikinci bir ikamet kaydı kalamaz.
 Serbest çalışanlar yetkili maliye ya da ticaret dairesindeki (ticari işlerde) faaliyetlerinin kaydını kaldırmak
zorundadır.
 Kadrolu çalışanların sağlık sigortasından kaydı otomatik olarak kaldırılır, fakat serbest çalışanların bunu
kendileri yapmaları gerekir.
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