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 1. Sayfa  
 

A.B.D. Sakinleri Vergi Anketi 
 

Aşağıdaki bilgiler 2012 için değilse sağ tarafta vergi yılını belirtiniz - ____________ 
Herhangi bir ek sayfa eklemekten çekinmeyin. 

 İlk Vergi Mükellefi Eşi 

Ad ve Soyad   

Sosyal Sigorta Numarası   

Meslek   

Doğum Günü   

Bu yıl sizin medeni durumunuz değişti mi?     ______Evet             ______ Hayır  

Değiştiyse, ayrıntıları yazınız ______________________________________________________________ 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres   ___________________________________________________________________________ 

Telefon Numarası  __________________________________________________________________ 

E-mail Adresi ______________________________________________________________________ 

Bakmakla Yükümlü Olduğunuz Kişiler 

Ad ve Soyad İlişki SSN Doğum Günü Evinizde yaşanan ay 
sayısı 

     

     

     

Aşağıdakilerden herhangibirisi mevcutsa lütfen bize bildirin: Bağımlı sizinle yaşamadı, evli, geliri var, bir ABD vatandaşı 
veya yeşil kart sahibi değil, ya da başka bir ebeveyn ile yaşamaktadır. 
__________________________________________________________________________  

2012 GELİRLERİ 

ÜCRET / MAAŞ GELİR (bütün W-2 kopyalarını veriniz) 

1. İşveren Adı:  _________________________    Birini Seçiniz:  ____İlk Vergi Mükellefi      ____Eşi     

Toplam Maaşlar (W-2 Kutu 1):  _________________ 

Federal Gelir Vergisi Stopajı (W-2 Kutu 2):  _______________  

Eyalet Gelir Vergisi Stopajı (W-2 Kutu 17):   _______________ 

2.  İşveren Adı:  _________________________    Birini Seçiniz:  ____İlk Vergi Mükellefi      ____Eşi     

Toplam Maaşlar (W-2 Kutu 1):  _________________ 

Federal Gelir Vergisi Stopajı (W-2 Kutu 2):  _______________  

Eyalet Gelir Vergisi Stopajı (W-2 Kutu 17):   _______________ 

FAİZ GELİRLERİ: 

Banka / Ödeyen Adı _________________________  Alınan Faiz Gelirleri ___________________ 

Banka / Ödeyen Adı _________________________  Alınan Faiz Gelirleri ___________________ 

Copyright © 2013 - Ozfield Inc.
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 2. Sayfa  
 

TEMETTÜ GELİRLERİ (1099 vergi stopajı varsa ekleyin): 

Tanım / Ödeyen Adı Olağan Temettü  
(1099 Kutu 1A) 

Kalifiye Kısmı  
(1099 Kutu 1B) 

Sermaye Kazanç Dağıtımı 
(1099 Kutu 2A) 

 $ $ $ 

 $ $ $ 

 $ $ $ 

Alıkoyulan yabancı ülke vergileri var ise daha fazla bilgi sağlayınız___________________________________ 

SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI – NOT:  Yeni IRS dosyalama kanunlarına uymak için 
Komisyoncunuzdan aldığınız gerçekleşmiş kar / zarar raporunu bize iletin. 

Tanım Alınım Tarihi Satış Tarihi Satış Fiyatı Orijinal Maliyet Artı 
Alım Giderleri 

   $ $ 

   $ $ 

   $ $ 

Alıkoyulan yabancı ülke vergileri var ise daha fazla bilgi sağlayınız___________________________________ 

DİĞER GELİRLER: (Örneğin, eyalet vergi iadesi, yönetmen ücretleri, emeklilik, sosyal güvenlik, nafaka, ortaklık 

gelirleri, kumar kazançları, vb.): 

Tanım / Ödeyen Adı Gelir Miktarı Tevfik Miktarı Açıklama 

 $ $  

 $ $  

 $ $  

Bu gelirlerden tevkif olduysa, 1099 veya benzer bir açıklama ekleyiniz. 

DİĞER SORULAR EVET HAYIR Açıklama 

1. 2012 yılında taşındınızmı?    

2. 2012 yılında herhangi bir mal satımınız oldumu?    

3. 2012 yılında ev satın aldınızmı?    
4. Siz veya eşinizin, 2012 yılında bağımsız yada 

serbest meslek geliri var mı? Eğer varsa, 2012 
gelir ve giderleri gösteren beyanı ekleyin. 

   

5. Herhangi bir kiralık mülkünüz var mı? Eğer 
varsa, 2012 gelir ve giderleri gösteren beyanı 
eklemek veya Kiralık Gayrimenkul Anketimizi 
isteyin. 

   

6. ÖNEMLİ: Herhangi bir yabancı (ABD dışındaki) 
banka hesapları, yabancı şirketler, yabancı 
fonlar, yabancı yatırım fonları ABD dışı aracılık 
hesabınız, ya da herhangi bir yabancı finansal 
varlıklarınız, vs var mı? Eğer evet ise, lütfen 
açıklayınız. Eğer sorunuz varsa lütfen bize 
bildiriniz. 

   

7. Nafaka ödemesi yaptınızmı?    

8.  Affetilmiş bir ipotek borcunuz var mıydı?    
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 3. Sayfa  
 

2012 YILI VERGİ İNDİRİMLERİ 

1. İpotek Faizi: Uygun Kutulari Seçin 

Banka Adı Ödenen Faiz 
Tutarı 

Ana Konut Ev Kredisi Ikinci Konut 

 $    

 $    

2. Bu yıl ipoteğiniz refinans yapıldımı?  ________ Evet   _________ Hayır 

3. Ana ikamet emlağınızın Emlak Vergisi miktarı:  $________________________ 

4. Öteki emlağınızın Emlak Vergisi miktarı:  $________________________ 

5. Ödenen araç tescil vergilerinin yıllık kayıt parçası :  $__________________________ 

6. Önceki yıl beyanname üzerinde gösterilenin dışında herhangi bir eyalet vergi ödemesi yada geri alınımı 

oldumu? ________ Evet   _________ Hayır    

Eğer öyleyse, lütfen belirtiniz:  ________________________________________ 

7. Hayır Derneklerine Yapılmış Katkılar:  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

8. Tıbbi Giderler (sigorta primleri dahil): _______________ (Unutmayınki giderler brüt gelirin yüzdesini 

aşıyorsa bu miktar kullanilabilir). 

9. Bir IRA / Roth IRA veya benzeri plana (401 (K) dahil değildir) yatırım yaptınızmı? __ Evet  __Hayır 

Bilgilerinizi verin: _______________________________________________________________ 

10. Eviniz için herhangi bir konut enerji güncelleştirmesi yapıldımı? Açıklayınız (Kalifiye güncelleştirmeler 

hakkında bilgiler:  http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f5695.pdf): 

______________________________________________________________________ 

11. Herhangi bir yüksek öğretim gideri veya ödenen öğrenci kredi faizi olduysa hakkında bilgi 

veriniz:____________________________________________________________________ 

12. Eşinizin işe ya da okula gidebilmesi için çocuk bakım masraflarınız oldumu? ____Evet ____Hayır 

13. Diğer kesintiler (lütfen açıklayınız): ____________________________________________________ 
 

 

Federal / Eyalet devletlerine tahmini vergi ödemeleri (yani aylık ödemeler) yaptınız mı? Eğer öyleyse, 
ayrıntıları açıklayınız:______________________________________________________________________ 

Vergi iadenizin (refund) doğrudan banka hesabınıza yatırılması için, aşağıdaki bilgileri veriniz: 
Routing #  _________________ Account Number _________________  Çemberleyin:     Checking    Savings 

Vergileriniz hakkında herhangi bir ek bilgi mevcutsa ayrıntıları açıklayınız 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Sorularınız Veya Daha Fazla Bilgiye İhtiyacınızmı Var? 
Bize e-postayla tax@ozfield.com dan ulaşabilirsiniz.  Eğer önceki yıl vergi beyanlarınız ile birlikte bu formu e-
posta yada posta ile bize iletirseniz, size hızlıca bir hesap tahmini çıkartabiliriz. Yarım ücret karşılığında 
çalışmaya başlayıp, vergi beyanlarınızın tamamlanması üzerine geri kalan ücreti sizden arzu ediyoruz. Bize 
ABD telefon numaralarımızdan (773) 536-9272 veya (312) 421-9790 ’dan ulaşabilirsiniz. Güvenli e-faks (312) 
238-9639 ‘dan gönderilebilir. 
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