
EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI    Dosya no: VD.4-B 

GELİR VE VERGİ DAİRESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 Değiştirilmiş şekliyle 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 29(2) maddesi uyarınca 
ücret ve kesintilerle ilgili olarak verilmesi zorunlu olan Yıllık Stopaj Beyannamesi’ne 
(VD.4A) ait ek beyanname. 

İŞVERENLER TARAFINDAN SAĞLANAN VE  

ÜCRET SAYILAN MENFAATLERE İLİŞKİN YILLIK BEYANNAME 

 

AÇIKLAMA          TABLO A 

1. G.V. Yasası’nın 4(1)(C) maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca Yıllık Stopaj 
Beyannamesi’ne dahil edilen ve ücret sayılan menfaatler ile bunların türleri ve 
hesaplanan parasal miktarları hakkında bu Beyanname üzerinden açıklayıcı bilgiler 
verilecektir. 

2. Bu Beyanname her yıl işverenlerin Daireye vermekle yükümlü oldukları Yıllık Stopaj 
Beyannamesi’nin bir kısmı olarak addedilerek işletmenin ilgili yılda hizmetlilerine 
herhangi bir şekilde ek menfaat sağlaması halinde düzenlenip bahse konu 
Beyanname ile birlikte Vergi Dairesi’ne verilecektir. 

3. Bu Beyanname menfaat sağlanan her hizmetli için işveren tarafından ayrı ayrı 
düzenlenecektir. Ancak, birden fazla hizmetliye tamamen benzeri menfaatler 
sağlanması halinde TABLO C’de belirtilen menfaat türünün sadece ilgili kısmının bir 
örneği doldurulacak ve yararlananların isimleri TABLO B’nin 2’nci kısmındaki bilgiler 
liste halinde de verilebilecektir. 

 

İŞVEREN TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR  TABLO B 

 

1. İşverenin Adı-Soyadı-Ünvanı: ................................................................................... 

İşverenin Adresi: ....................................................................................................... 

 

2. İlgili Yılda Menfaati Elde Edenin: 

Adı-Soyadı: ............................................... İşe Başlama Tarihi: ................................ 

Görevi/Makamı: ........................................ İşten Ayrılma Tarihi: ............................... 

Yıllık Stopaj Beyannamesindeki (VD. 4) Sıra No’su / Sıra No’ları: ........................... 



3. BEYAN: 

Bu Beyannamede verilen tüm bilgi ve beyanların tam ve doğru olduğunu beyan 
ederim. 

 

 Tarih: ......................... İmza: .......................................... Makamı/Görevi: 

     (Açık İsim) .................................    ................................ 

 

YAPILACAK TÜM BEYANLARDA 11.1.90 TARİH VE GRS/43 NO’LU GENELGEDEKİ 

ESAS VE KISTASLAR GÖZETİLECEKTİR 

 

1. SAĞLANAN KREDİ MENFAATLERİ: 

İşletmeden hizmetliye veya yakınlarıa sağlanan avans veya kredilern faizsiz veya 
resmi faiz oranlarından düşük menfaatler: 

a) Alınan avans veya kredi miktarı: ..................TL  

b) b) Uygulanan faiz oranı: %....... 

c) Avans veya kredinin süresi: ............................. 

d) Ödenen veya Tahakkuk ettirilen faiz: .........................TL 

e) Sağlanan menfaatin parasal miktarı: .........................TL 

f) Vergiye tabi tutuldu mu?*   EVET ...........................  HAYIR ......................... 

2. SAĞLANAN ARAMA MENFAATLERİ: 

İşletme tarafından hizmetlinin ve/veya yakınlarının kullanımına tahsis edilen araba 
kullanım menfaatleri: 

a) Arabanın markası: ........................... Modeli: ................... Kayıt No: .................... 

(Birden fazla araba olması halinde açıklayıcı bilgiler verilecektir.) 

b) Arabanın maloluş bedeli ........................TL. İktisap Tarihi: .................................. 

Arabanın cc. Gücü: .............................. Kişisel kullanım kıstası (varsa) ............. 

Arabanın yıllık masrafı: ........................ Özel şöförün yıllık ücreti (varsa) ............ 

Arabanın yıl zarfında katettiği miller: .............................................. 

c) Sağlanan menfaatin parasal miktarı: .....................................TL 

d) Vergiye tabi tutuldu mu?*    EVET ......................   HAYIR ............................. 

 



3. SAĞLANAN KİŞİSEL VE AİLEVİ İAŞE MENFAATLERİ: 

İşletme tarafından hizmetlinin eş ve çocukları ile diğer fertlerine sağlanan iaşe 
menfaatleri: 

a) Hizmetliye ilaveten menfaatten yararlananların isim, yaş ve akrabalıkları: 

Adı-Soyadı  İşi/Görevi  Aile Fertleri  Yakınlıkları  Yaşları 

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

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

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

b) Günde kaç öğün iaşe aldığı: * 

Kahvaltı ........................... Öğle Yemeği ......................  Akşam Yemeği .................. 

c) Sağlanan menfaatin türü/türleri: * 

Nakit Ödeme   Özel Lokanta     İşyeri (Lokantası 

vasıtasıyla ........................ vasıtasıyla .......................  vasıtasıyla .......................... 

 

4. SAĞLANAN KİŞİSEL VEYA AİLEVİ İKAMETGAH MENFAATLERİ: 

İşletme tarafından hizmetli ve ailesinin konut, lojman vb. İkametgah gereksinimlerini 
karşılamak için sağlanan menfaatler: 

a) Mülkiyeti işletmeye ait ikametgah vasıtasıyla* ............................. 

i) İkametgahın bulunduğu adres: ........................................................................ 

ii) İkametgahın iktisap şekli ....................................................... tarihi: ................ 

b) İkametgahın Mobilya ve Mefruşatı işletmeye aittir.* ...................... 

İkametgahın Mobilya ve Mefruşatı hizmetliye aittir* ..................... 

c) İşletme tarafından kiralanmak suretiyle elde edilen  

İkametgah vasıtasıyla * .................................... 

i) Ödenen kira bedeli: ................................... Kime: ........................................... 

ii) Ödenen idame vs. Kullanım masrafları toplamı: ............................................ 

d) İşletmeye ait birden fazla hizmetlinin kullanımı için sağlanan ikametgah: 

i) İkamet edenlerin sayısı: ..................................  Statüleri 

ii) İkamet edenlerin isimleri: ...................................... ............................... 

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



 

5. SAĞLANAN BEDELSİZ VEYA DÜŞÜK BEDELLİ HİSSE SENEDİ VEYA DİĞER 
MADDİ HAKLAR ELDE ETME MENFAATLERİ: 

İşletme tarafından hizmetli ve ailesine sağlanan bedelsiz veya düşük bedelli hisse 
senedi vs. maddi haklar. 

A. a) Hizmetliye tahsis edilen hisse senedi miktarı: ............................ adet 

     Hizmetliye tahsis edilen hisse senedi bedeli: ........................... tanesi 

b) Hisse senetlerinin tahsis tarihindeki rayiç bedeli: ............................TL. 

            B. a) Hisse senetlerinin tahsis gerekçesi: ............................................................... 

       b) Tahsis edilen maddi hak türü: ........................................................................ 

                    Tahsis edilen maddi hak bedeli: ......................................TL 

 

6. SAĞLANAN DİĞER AYNİ VE/VEYA NAKDİ MENFAATLER: 

İşletme tarafından hizmetli ve ailesinin ilaç ve tedavi giderlerini karşılamak için 
sağlanan menfaatler: 

a) İlaç ve tedavi giderleri bedeli: ...............................TL. 

b) Giysi (işyerinde zorunlu giyilecek olanlar hariç) giderleri bedeli: .......................TL 

c) Şahsi telefon ve haberleşme giderleri bedeli: ..........................TL. 

d) Tatil ve eğlence giderleri bedeli: ........................................TL. 

e) Hizmetci, bahçıvan, temizlikçi giderleri bedeli: .................................TL. 

f) Eğitim giderleri bedeli:  

i) Hizmetli için sağlanan: ..........................TL. 

ii) Hizmetlinin ailesi fertleri için sağlanan ......................TL. 

g) Aidat abonman giderleri bedeli: ................................................TL. 

h) Sair menfatler: 

Türü      Bedeli (TL) 

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

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

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

7. BEDELSİZ VEYA DÜŞÜK BEDELLİ SAĞLANAN MAL VE HİZMET MENFAATLERİ: 

Hizmetliye veya ailesine işletme tarafından bedelsiz veya düşük bedel ile sağlanan: 



Malın/Hizmetin Türü Maliyeti Bedelsiz Düşük Bedelli Hizmetli tarafından 

        (TL)             (TL)   ödenen (varsa) TL 

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

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

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

8. Yukarıdaki kısımlarda belirtilmeyen veya belirtilmekle beraber açıklanması gerekli olan 
diğer bilgiler: 

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

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

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

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

 

Not: 

Bu menfaatlerin stopaj kapsamına alınarak aylık vergi kesintisi hesaplamalarına dahil 
edilmesi yara gereğidir.  

Ücrete ilaveten sair menfaat da elde edenler hakkında gerekli bilgilerin verilmesi 
zorunludur. 

 

*Uygun olanların karşısına (x) işareti koyunuz. 

 

 


