


Formu IRS'in sitesinden ya da

delawaresirket.com'dan

edinebilirsiniz. Formu

internetten indirmek yerine

formun doldurulduğu

dönemde posta ofislerine de

giderek boş form alabilirsiniz.

(Ocak – Nisan ayları arasında)

Eğer başka formlar da

doldurup bunu vergi beyanı

için Form-1040’a iliştirmeniz

gerekiyorsa, bu konudaki

yönlendirmeleri belgenin

üzerinde bulabilirsiniz.

DOĞRU  FORMU  BULMAK
GEL IR  VERG IS I  BEYAN

ETMEK  ZORUNDA  MIS IN IZ? BELGE  TOPLAMA

HAZIRLIK  AŞAMASI

Geliriniz belli bir seviyenin
altındaysa gelir vergisi beyan
etmenize gerek olmayabilir.
Fakat, geliriniz belirlenmiş
sınırların altında olsa dahi
aşağıdaki vergilerden biri için
borçluysanız gelir vergisi beyan
etmeniz gerekir:
- “Alternative minimum tax” 
- Ek vergiler (Bireysel Emeklilik
Hesapları -IRA- dahil)
- “Household employment tax”
(evde çalışan kişiler için ödenen
vergiler)
- “Social Security and Medicare
tax on unreported tips” vergileri
(maaş dışı elde edilen ve
bildirilmemiş gelirler -ör. bahşiş-
için ödenen vergiler)
- “Recapture tax”  (elden çıkarılan
varlıklardan elde edilen gelirler
için ödenmesi gereken vergiler)
“Write-in tax”  (ör. sağlık tasarrufu
hesaplarına konan ek vergiler)
- Kendi yürüttüğünüz bir işten
(self-employment) en az $400’lık
net gelir elde etmeniz

İşlemleri hızlı yapabilmek
açısından ihtiyacınız
olabilecek tüm belgeleri en
baştan toplamak önemlidir.
Gelir bilgilerinin yer aldığı
W-2 ve Form-1099 gibi
evrakları önceden edinin.

Bunlar dışında, tarafınıza
gönderilmiş/çıkarılmış tüm
vergi belgelerini; örneğin,

vergilendirilebilir hisseler,
sosyal güvenlik ayrıcalıkları
vb. toplayın. Ayrıca yardım
amaçlı ve faturalandırılmış
ödemeler, emeklilik planına
yapılan katkılar ve şirket
kârlarından dağıtılan paylar
da önceden toplanması
gereken belgeler açısından
önemli belgelerdir.
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İ S İM  B İLG İLER İ

Görselde de gösterildiği gibi,
isim ve sosyal güvenlik
numarası bilgileri formun en
üstünde yer alır. Burada
yazdığınız isim bilgisi, Sosyal
Güvenlik Kurumu (Social
Security Administration) ve
IRS’te yer alan vergi kayıtlarında
yer alan tam ve yasal isminiz
olmalıdır.
Eğer evliyseniz ve çift halinde
formu dolduruyorsanız hangi
eşin isminin belgede üstte yer
aldığı fark etmez; ancak her yıl
aynı şekilde beyan yapmaya
dikkat ediniz.
Eğer başvurunuzu bireysel
olarak yapıyorsanız kırmızı alan
içerisine aldığımız bölümdeki
alt satırı boş bırakınız.

Hem PO adresiniz (posta ofisi
adresi) hem de evinize ait açık
adres olması halinde öncelikli
olarak açık adresinizi
kullanmalısınız. (Görseldeki
gibi) Posta ofisi adresleri
yalnızca bölgenizden sorumlu
posta ofisinin evinize posta
iletmiyor olduğu durumlarda
kullanılır.
ABD dışında yaşıyorsanız o
halde kırmızı kutu içerisine
aldığımız alanın altında yer
alan “Foreign Country Name”

alanına adresinizi yazmanız
gerekmektedir. ABD
yaşıyorsanız bu alanı boş
bırakınız.

ADRES  B İLG İLER İ

Öncelikle belirtelim, bu alanı
işaretlemeniz ya da
işaretlememeniz vergi
iadenizde miktar olarak bir
değişiklik yaratmayacak; çünkü
bahsi geçen $3 zaten devlete
verilecektir. Yalnızca, siz bu
kutuyu işaretlerseniz bir sonraki
seçim kampanyalarında, ciddi
olan ve özel katkı almak
istemediğini kabul eden, aynı
zamanda da seçim
kampanyasında harcanacak
miktar için sınırlandırma
koymayı kabul eden adaylar
için bağış olarak kullanılacaktır.
Bu alanı boş bırakmakta
serbestsiniz.

SEÇ İM  KATK IS I

KİŞİSEL  BİLGİLERİN
GİRİLMESİ



BAŞVURU  STATÜSÜ  VE
BAĞIŞIKLIK  DURUMLARI

BAŞVURU  STATÜSÜNÜN
BEL IRLENMES I

Eğer birden fazla statü
size uyuyorsa bu
durumda daha az vergi
yükümlülüğünüzün
olacağı statüyü
seçebilirsiniz. 

• Evli değilseniz veya vergi yılının 31 Aralık tarihinden önce yasal
olarak boşanmışsanız ve mülkünüzde ekonomik olarak bakıyor
olduğunuz birisi yoksa “single” (bekar) statüsünü işaretleyiniz.
• Evliyseniz ve formu eşiniz ile birlikte dolduruyorsanız (yalnızca
eşlerden biri gelir sağlıyor olsa dahi) “married filing jointly” (birlikte
beyan yapan evli çift) statüsünü işaretleyiniz.
• Evliyseniz; ancak eşiniz ile ayrı ayrı formlar dolduruyorsanız bu
durumda “married filing separately” (ayrı beyan yapan evli çift)
statüsünü işaretleyiniz.
• Evli değilseniz; ancak mülkünüzde bakmakla yükümlü
olduğunuz kişi(ler) varsa “head of household” (evin reisi) statüsünü
işaretleyiniz. Bakmakla yükümlü olduğunuz kişi vergi ile ilgili
sebeplerden dolayı velayetiniz altında olmayan bir çocuk ise bu
bireyin ismini kutunun yanındaki alana yazınız.
• Eğer eşiniz şu anki vergi yılından iki sene veya daha fazla zaman
önce vefat ettiyse, yeniden evlenmediyseniz, velayetiniz altında
çocuk(lar) varsa, ev geçindirme masraflarının en az yarısını siz
karşılıyorsanız ve eşiniziz vefat ettiği sene eğer bu ölüm
gerçekleşmemiş olsa eşiniz ile birlikte vergi beyanında
bulunabilmiş olacaksanız “qualifying widew(er) with dependent
child” statüsünü işaretleyiniz.



UYGUN
BAĞ IŞ IKL IKLAR IN

( İ L İ ŞK İ LER İN )

BEL IRT I LMES I

Bir başkasının vekaleti altında değilseniz; yani bir başkasının gelir vergi beyanında
belirtilemeyecekseniz 6a numaralı kutuyu işaretlemelisiniz. Aynı şekilde evliyseniz ve eşiniz
için de aynı durum geçerliyse 6b numaralı kutuyu da işaretleyiniz.
Unutmayın, “eş” kelimesi yalnızca federal seviyede yasal olarak evli kişiler için kullanılır. Eğer
yasal olarak evli değilseniz; ya da aynı cinsiyetten bir kişi ile eyalet nezdinde evlilik yaptıysanız
“eş” şeklinde beyanda bulunamazsınız. Eşcinsel evlilik yapmış olan kişiler eyalet seviyesinde
bu yasal ise eyalet vergilerini birlikte beyan edebilirler; ancak ABD’de eşcinsel evlilik federal
seviyede henüz yasal değildir ve federal seviyede birlikte beyan yapılmaz. 

VELAYET IN IZ
ALT INDAK I
K I Ş I LER IN

B I LG ILER IN IN
G IR I LMES I

Velayetiniz altında olan (ör. çocuklarınız) kişilerin isimlerini, soy isimlerini ve sosyal güvenlik
numaralarını (SSN) görselde gösterildiği gibi 6c numaralı bölüme giriniz. Bilgilerin en
sağında yer alan kısma da bu bireylerin sizinle ilişkisini tanımlayınız. (Erkek çocuk için “son”,

kız çocuk için “daughter” gibi) Ayrıca, eğer bahsi geçen birey 17 yaşın altında ve çocuk vergi
kredisi (child tax credit) için uygunsa 6c(4) numaralı kutucuğu da işaretleyiniz. 

BAŞVURU  STATÜSÜ  VE
BAĞIŞIKLIK  DURUMLARI



BAĞIŞIKLIKLAR
BÖLÜMÜNÜN

TAMAMLANMASI

BAĞ IŞ IKL IKLAR  BÖLÜMÜNÜN  TAMAMLANMAS I

Bu kısım özetle tüm bağışıklıklarınızın toplu olarak belirtildiği bölümdür. Üstte ayrı ayrı
eş durumu ve velayetine sahip olunan kişiler hakkında bilgiler belirtildikten sonra, bu
kısımda genel toplam ifade edilir. Görselde kırmızı kutu içerisinde alınmış bölümün en
sağ alt kısmında yer alan kutucuğa varsa eş ve vekaletinin sahibi olunan kişilerin toplam
sayısı yazılır.
Eğer bir çocuğun koruyucu ailesiyseniz ve çocuğa ait vergi durumundan çocuğun asıl
ailesinin sorumlu olmasını istiyorsanız, bu durumda Form-8332’yi de doldurarak beyana
eklemeniz gerekir.



GELIR  KISMININ
DOLDURULMASI

W -2  FORMUNDA  BEL IRT I LEN  GEL IR IN  FORM -1040 ’A  EKLENMES I

Görselde de gösterildiği gibi, 7 numaralı sırada yer alan bölüme W-2 formunda yer alan ve elde
ettiğiniz yasal geliri (maaş, bahşiş ve W-2’de yer alan diğer tüm kalemler ile birlikte) yazmalısınız.
Ayrıca gelir vergisi beyanını yaparken W-2 formunun bir kopyasını da eklemeniz gerektiğini
unutmayınız.

GEL IR  K ISM IN IN  GER I  KALAN IN IN  DOLDURULMAS I  (8  –  22 )

8 – 22 arasında yer alan sıranın içerisinde gelirinize dair diğer bildirimleri yapmanız gerekir; ancak bu
kısımda elbette sizin boş bırakmanız gerekecek alanlar olacaktır. Örneğin Form-1099 gibi belirli türde bir
geliriniz olduğuna dair federal bir belge elinize geçmediyse, bu zaten bu tipte bir geliriniz de olmadığı
anlamına gelmektedir ve kimi kısımları boş bırakacaksınızdır.
22. sırada yer alan alana gelir kısmında girmiş olduğunuz miktarların tamamının toplamını girmeniz
gerekmektedir. Yani brüt gelirinizi.



BRÜT  GELIR  KISMININ
DOLDURULMASI

BRÜT  GEL IR  ÜZER INDEK I  DÜZELTMELER  K ISM IN IN
DOLDURULMAS I  (23  –  35 )

Bu kısımda vergilendirilebilir geliriniz üzerinde düzenlemeler yapma imkânınız vardır. Yani vergiye tabi tutulamayacak
bazı gelirlerinizin toplamdan çıkarılması. Diğer bir deyişle, bu kısım size daha az vergi ödemeniz konusunda yardımcı
olur. Vergilendirilebilir gelirinizin nihai halini belirlerken vergiden düşebileceğiniz çok sayıda sebep vardır. Bunların
hepsini açıklamak pek kolay değil. 23 – 35 arasında sıralanmış olan bölümdeki her satırı dikkatlice okuyunuz ve size uyan
bölümlerde gerekli bilgileri giriniz. Bunlardan hiç birisi size uymayabilir, hepsi uyuyor da olabilir.
Bu kısmı tamamladıktan sonra 36 numaralı alana b kısımdaki değerlerin toplamını yazmalısınız.

Unutmayın, bu kısımda size uyan ve vergiden düştüğünüz kalemlerin her biri için IRS Formu formatında bir belgeyi de
vergi beyanınıza eklemeniz gerekir. Bu belgeleri direk vergi kaleminin ismiyle IRS’in web-sitesinde bulabilirsiniz.

TESP IT  ED ILM IŞ  (DÜZELT I LM IŞ )  BRÜT  GEL IR IN  BEL IRLENMES I

Bu gelirin belirlenmesi için 22 numaralı alanda girdiğiniz toplam gelirden, 36 numaralı alanda girdiğiniz brüt gelir
üzerindeki düzeltmelerin toplamını çıkarmanız gerekir. Otaya çıkan meblağ sizin tespit edilmiş (düzeltilmiş) brüt
gelirinizdir ve 37 numaralı alana girmeni gerekir



VERGİLER  KISMININ
DOLDURULMASI

VERG ILER  VE  KRED ILER  BÖLÜMÜNÜN  DOLDURULMAS I

Bu kısma tespit edilmiş (düzeltilmiş) brüt gelirinizi 37 numaralı alandan 38 numaralı alana kopyalayarak başlamalısınız.
Ardından 39 numaralı alanda size uygun olan kutucukları işaretleyiniz ve 39a’ya işaretlediğiniz toplam kutucuk sayısını
rakamla yazınız. 

VERG IDEN  DÜŞMELER IN
NE  ŞEK ILDE  YAP ILACAĞ I

Başvuru statünüz için vergiden düşmeleri (deductions) kalem kalem göstererek mi yoksa standart olarak mı
yapacağınızı belirlemeniz gerekmekte. Bunu belirleyebilmek için IRS Schedule A’yı doldurmanız ve kalem kalem
göstererek vergiden düşme miktarını bulmanız; ardından standart vergiden düşme miktarınızın ne kadar olduğunu da
bulup bu iki miktarı karşılaştırmanız gerekmektedir. Bu belgeye (Schedule A) IRS'in sitesinden ulaşabilirsiniz.
Standart vergiden düşme miktarı 40 numaralı alanın sol tarafından yer almaktadır. Bir önceki adımda işaretlediğiniz
kutucuklara; yani başvuru statünüze göre standart vergiden düşme miktarı da değişecektir.
Çoğu kişi vergiden düşülecek miktarları kalem kalem göstermez. Bunun için belirli durumlar ve mecburiyetler olabilir.
Fakat bu tip bir durumdayken standart vergiden düşme miktarı kalem kalem belirtilenden daha yüksek çıkarsa; yani
mantıken standart şekilde vergiden düşme uygulamanız gerekiyorsa; ancak vergiden düşme miktarınızı kalem kalem
belirtme gerekliliğiniz varsa bir avukatla ya da IRS yetkilisi kişiyle görüşmenizde fayda var. Aksi halde standart şekilde
vergiden düşme uygulanabilir.
Vergiden düşme şekli de belirlendikten sonra, doldurduğunuz Schedule A’yı da belgeleriniz arasını ekleyin ve eğer
kalem kalem belirterek vergiden düşme yaptırmak istiyorsanız bu belgede bulduğunuz toplam miktarı 40 numaralı
alana rakamla yazınız. Ancak, eğer standart şekilde vergiden düşme uygulatacaksanız size uygun olan miktarı (Form-

1040 üzerinde 40 numaralı alanın solundan bulunan tablodan daha önce belirtildiği şekilde belirleyerek) 40 numaralı
alana yazınız. Bu kısmı tamamlamak için 38 numaralı alana girdiğiniz tespit edilmiş brüt gelirinizden 40 numaralı alana
girdiğiniz miktarı çıkarınız ve 41 numaralı alana sonucu yazınız. 



VERGILENDIRILEBILIR
GELIRIN  BELIRLENMESI

Artık tüm bilgiler form üzerinde doldurulduktan nihai hesaplamaları yapma aşamasına geliyoruz. Vergilendirilebilir
gelirin hesaplanması için; 42 numaralı satırda yer alan işlemler gerçekleştirilerek çıkan sonuç 42 numaralı alana yazılmalı.
Burada muafiyetler hesaplanmaktadır. Ardından daha önce 41 numaralı satırda belirtilmiş olan vergiden düşme
miktarından, 42 numaralı satıra yazdığımız miktar çıkarılmalı ve sonuç 43 numaralı satırdaki kutucuğa yazılmalıdır. Eğer
sonuç negatif bir sayı çıkıyorsa, 0 (sıfır) yazınız. 

VERG I  MIKTAR IN IN
BEL IRLENMES I

Vergi miktarınızı belirlemek için, 43 numaralı alana girdiğiniz toplam vergilendirilebilir
gelirinizin Instructions for Form-1040 belgesinde yer alan, başvuru statünüzle uygun olan tabloyu göz
önüne alarak ne kadara denk geldiğini tespit ediniz. Burada yer alan miktarı da 44 numaralı satıra yazınız.
Bu kısmı tamamlamadan önce: (bkz. Instructions for Form-1040)

• Vergilendirilebilir geliriniz $100.000’ın üstündeyse veya yukarda verilen “Instructions for Form-1040”ın 43.
ve 44. Sayfalarında yer alan özel durumlar size uyuyorsa bu sayfalardaki yönlendirmeleri takip etmeniz
gerekir. 

• “Alternative Minimum Tax”e tabiyseniz, Form-6251’i de doldurarak belgeleriniz arasına eklemeniz
gerekmektedir. Eğer tabi değilseniz bu alanı boş bırakabilirsiniz. Bu formun sonucunda çıkan miktarı da 45
numaralı alana girmelisiniz. Bu vergiye tabi olup olmadığınızı bilmiyorsanız “Instructions for Form-1040”ın
47. Sayfasında yer alan yönlendirmeleri takip etmelisiniz. 

• Premium vergi kredilerinden birini aldıysanız/alıyorsanız (advance premium tax credit) Form-8962’yi de
doldurarak belgeleriniz arasına eklemelisiniz. Bu formda ortaya çıkan “fazla Premium kredi miktarını” 46
numaralı alana girmeniz gerekmektedir.

Nihayetinde 44, 45, 46 numaralı alanları toplayınız ve 47 numaralı alana yazınız. Bu size toplam vergi
miktarınızı verecektir.

VERG ILEND IR I LEB I L I R
GEL IR IN  BEL IRLENMES I



KREDILER  BÖLÜMÜNÜN
DOLDURULMASI

KRED ILER
BÖLÜMÜ
(48  –  54 )

Bu kısımdaki satırların hepsinin birden bir
kişiye uyması zaten mümkün olmamakla
birlikte, muhtemelen hiç birisi size uymuyor
da olabilir. Satırları dikkatlice inceleyip size
uyan krediler hakkında istenilen bilgileri 48 –

54 numaralı kutucuklara sırasıyla ve rakamla
giriniz.

VERG I  VE  KRED ILER
BÖLÜMÜNÜN

TAMAMLANMAS I

Bu kısmı tamamlamak için, bu kısım
boyunca yazdığınız tüm miktarları toplayınız
ve 55 numaralı satıra yazınız. 

56 numaralı boşlukta ise 55 numaralı
kutucuğa yazdığınız meblağı 47 numaralı
kutucukta bulunan meblağdan çıkarmanız
gerekmektedir. Eğer aradaki fark sıfırın
altındaysa yalnızca sıfır yazmalısınız.

D IĞER  VERG ILER
BÖLÜMÜNÜN

TAMAMLANMAS I

Çoğunlukla vergi mükelleflerinin büyük
kısmının Form-1040 üzerinde belirtmesi
gereken ek vergiler yoktur. Dolayısıyla 55
numaralı alana girilmiş olan sayının 61
numaralı alana kopyalanması ile bu alan
tamamlanabilir. Diğer vergiler konusunda
daha detaylı bilgi edinmek için “Instructions
for Form-1040”ın 44 – 46 sayfalarına
bakabilirsiniz.
Çoğu kişinin bu kısımla bir işi olmamasına
rağmen yine de belgeyi gözden geçirip hata
yapmamakta fayda olduğunu belirtmek
isteriz.
Bu bölümü dolduran kişiler için: 56 – 62
numaralı satırlardaki sayıları toplayınız ve 63
numaralı kutucuğa sonucu yazınız.



IRS  FORM-1040 ’IN
TAMAMLANMASI

ÖDEMELER  K ISM IN IN  TAMAMLANMAS I

Ortalama bir mükellefin bu kısımda bir ya da iki alanı doldurması gerekecektir. En başta 64 numaralı kutucuğa, W-2 ve
(varsa) 1099 formlarında yer alan toplam federal gelir vergisi tutarını yazınız. Ardından, 73 numaralı satıra kadarki alanda
size uyan bölümleri de doldurup, bu kısmında toplamda girdiğiniz meblağın tutarını 74 numaralı kutucuğa giriniz.

VERG I
İADES IN I

HESAPLAMA
(UYGULANA
B IL I YORSA )

Eğer Form-1040 üzerinde doldurduğunuz 63 numaralı alan, 74 numaralı alandan büyükse, bu kısmı tamamen boş
bırakmalısınız; zira vergi iadesi almaya uygun değilsiniz. Bu durumda bir sonraki adımı okumaya devam ediniz. Fakat
durum aksi yöndeyse, yani 74 numaralı alan 63 numaralı alandan daha yüksek bir meblağı belirtiyorsa, aradaki farkı
hesaplayıp 75 numaralı kutucuğa giriniz.
75 numaralı kutucuğa girdiğiniz miktar size iadesi yapılacak vergi ödeme tutarınızdır. Şimdi bu ödemeyi ne şekilde almak
istediğinizi belirlemeniz gerek:

• Eğer ödemenin farklı banka hesaplarına bölünerek ödenmesini talep ediyorsanız; ya da Tasarruf Bonoları (US Savings
Bonds) satın alarak vergi iadesi yapılmasını istiyorsanız, hesap bilgilerinizi 76a numaralı alana girmeniz gerekmektedir.
76a’yı doldurarak işlem yapmak istediğiniz takdirde, ayrıca Form-8888’i de doldurmalı ve belgeleriniz arasına koymalısınız.
• Vergi iadesinin tek seferde ve tek bir banka hesabına yatırılmasını istiyorsanız, 76b, c ve d alanlarını doldurmanız
gerekmektedir. Burada yer alan ‘Routing Number’ banka hesabınızın bulunduğu bankaya ait şube numarasını, ‘Account
Number’ ise size ait hesabın numarasını gösterir. Bu numaraları bankadan tarafınıza sağlanmış olan çeklerin üzerinde
bulabilirsiniz. Ayrıca üstte yer alan kutucuklarda ‘Savings Account’ (mevduat hesabı) ve ya ‘Checking Account’ (vadesiz
hesap) seçeneklerinden birini de işaretlemeyi unutmayınız. (Hesap tipinize uygun olarak) Bu kısmı doldururken dikkat
etmeniz gereken önemli bir şey şudur: 76d’de hesap numarasını yazarken, hesap numaranızın son rakamı kutunun sonuna
gelecek şekilde yazılmalıdır. Boşta kalan kutular olursa bu kısımlara bir şey girmeyiniz.
• 75 numaralı alanda yer alan miktarın herhangi bir kısmının bir sonraki yılki vergi ödemenizde kullanılmasını istiyorsanız, bu
miktarı 77 numaralı kutucuğa girebilirsiniz.



BELGENİ
 TAMAMLANMASI

NE  KADAR  BORÇLU
OLDUĞUNUZUN
HESAPLANMAS I

Eğer bir üst kısmın başında anlattığımız gibi, 63
numaralı alan, 74 numaralı alandan büyükse, aradaki
farkı hesaplayıp 78 numaralı kutucuğa girmelisiniz.
Buradaki meblağ sizin borcunuz olan ek vergiyi
belirtir.
Eğer 78 numaralı kutucukta yer alan miktar
$1.000’dan fazla ise ve toplam ödemeniz gereken
vergi miktarının %10’undan fazlaysa; veya her 3 aylık
dönemde bir ödenmesi gereken tahmini vergilerinizi
yeteri biçimde ödememişseniz cezaya tabi
olabilirsiniz. Bu durum hakkında detaylı bilgi için
“Instructions for Form-1040”ta sayfa 76’yı inceleyiniz.
Burada alacağınız cezaya dair hesaplamanın nasıl
yapılacağı belirtilmiştir. Bunu da hesaplayarak 79
numaralı alana girmelisiniz.
Dilerseniz bu cezayı yazacağınız bir çeki de
belgeleriniz arasına koyarak ödeyebilirsiniz. Elbette
çekin üzerinde isminiz, adresiniz ve Sosyal Güvenlik
Numaranız’ın olmasına dikkat ediniz. Ayrıca IRS web-

sitesi üzerinden de kredi kartı veya banka kartı
aracılığıyla da ödeme yapabilirsiniz.

VERG I  I ADES I  KONULAR INDA
ÜÇÜNCÜ  B IR  K IŞ I /KURUMUN

GÖREVLEND IR I LMES I

Vergi iadenize dair konularda siz ya da eşiniz
dışında birisinin IRS tarafından muhatap
alınmasını istemiyorsanız bu alanda “No”

seçeneğini işaretleyip bitirebilirsiniz. Ancak
sizin adınıza bir başkası bu konuyla
ilgilenecekse “Yes” seçeneğini işaretleyerek
aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir.

Vergi iadeniz üzerinde oluşabilecek herhangi
bir soru ya da soruna dair olarak IRS sizinle
iletişime geçmek isteyebilir. Eğer sizden başka
biri, örneğin avukatınız bu konuyla
ilgilenecekse, aşağıda yer alan bölüme bu
kişinin isim ve iletişim bilgileri girilmelidir.
Ayrıca IRS’in iletişime geçmesi halinde bu
kişilerin tanınabilmesi açısından PIN alanına 5
haneli bir sayı girmelisiniz. Bu bir nevi bir şifre
işlevi görecektir; dolayısıyla avukatınızın da bu
numarayı bildiğinden emin olun.

FORMUN
IMZALANMAS I

Formu imzalayarak bu form üzerinde
verdiğiniz tüm bilgilerin geçerli ve doğru
olduğunu kabul etmiş olursunuz. Bilinçli bir
şekilde yapılmış olan yanlış bilgi
aktarımlarında cezai işlem uygulanacağını
bilmelisiniz. Eğer formu eşiniz ile birlikte
dolduruyorsanız ikinizin birden imza atması
gerektiğini unutmayınız. Her iki imza için de
tarih bilgisi aynı olmalıdır. Eşlerin her ikisi de
uygun kutulara mesleki uğraşlarını
yazmalıdırlar.

Formu kendiniz hazırlıyor olduğunuz için
“Paid Preparer Use Only” kısmı boş
bırakılmalıdır
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