Lohi ju ndihmon të kurseni tatime.
Secilit anëtarë në mënyrë individuale.

Në kuadër të anëtarësisë ne sipas § 4 Nr. 11 StBerG punëmarrësve,
pensionistëve dhe punëtorëve të pensionuar ju ofrojmë një ndihmë të
kuﬁzuar në çështjet tatimore vijuese:
-

Përpilimin e deklaratës së tatimit në ardhura
kontroll individual i mundësive për kursim të tatimeve
Llogaritja e rezultatit paraprak
Plotësimi i formularëve tatimorë
Kontrollimi i vendimit tatimorë
përfundimi komplet me entin tatimorë

Ne i kryejmë të gjitha punët në lidhje me deklaratën tuaj tatimore të
ardhurave.
Këtu gjithashtu takojnë edhe kërkesat për ulje të tatimit në të ardhura dhe
shpenzimet e përgjithshme për këshillime, për shembull mbi temën bonot e
kursimeve të punëmarrësve, premitë për ndërtim banese dhe mbështetjet
tatimore për sigurim pleqërie (Sigurimi Riester dhe Rürup).
Nevojave Tuaja tatimore ne ju qëndrojmë në qendër të vëmendjes!
Nxënësit dhe studentët ne i këshillojmë mbi:
- çështjet tatimore gjatë punëve sezonale të pushimeve
- temat relevante tatimore gjatë hapave të parë në jetën profesionale
Familjet ne i këshillojmë mbi:
- zgjedhjen e klasit më të përshtatshëm tatimorë
- marrjen parasysh të shpenzimeve për kujdesin e fëmijëve
- në të gjitha çështjet rreth shtesave të fëmijëve sipas ligjit mbi tatimet në të
ardhurave
- llogaritjen e marrëdhënieve punësime në sektorin amvisërie,
si p.sh. pastruese shtëpie
- llogaritjen e punëve shërbyese në amvisëri vetjake
(edhe me punë reparaturash dhe modernizimi)
Pensionistët ne i këshillojmë mbi:
- në të gjitha çështjet rreth tatimeve të pensionit
- tek çështjet tatimore mbi temën përkujdesja
- konsiderimi tatimorë i shpenzimeve të medikamenteve dhe mjeteve
shëruese
Më tepër kohë për Ju; ne këshillojmë
- me rast të llogaritjes së të hyrave nga dhënia me qira dhe në shërbim
- në çështjet e tatimit të ﬁtimeve kapitale
Një kontribut - të gjitha shërbimet.
Ju paguani vetëm një shumë ﬁkse vjetore, pa marrë parasysh se sa shpesh
ndihmoheni nga ne! E shkallëzuar në mënyrë sociale mes 45 e 375 Euro sipas të hyrave Tuaja - plus një shumë unike me rast regjistrimi në lartësi prej
15 Euro.
Me këtë të gjitha shërbimet tona janë të shpaguara.
Mbështetuni në ne dhe kënaquni me gjërat e bukura në jetë!
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Bayern e. V.
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Lista Juaj e dokumentacioneve
dëshmitë elektronike mbi tatimin në pagë apo dëshmia e pagesës së pagës/-ave Dhjetorë
Dëshmia mbi pagesat si zëvendësim page,
p.sh. Para papunësie, para amësie, para insolvence, para sëmundjeje, ALG II (Hartz IV), para prindërore
Ndryshimi i gjendjes familjare,
p.sh. Certiﬁkata e martesës apo certiﬁkata e partneritetit jetësorë
Investimi i pasurisë efektive (VL),
Vërtetimi i kredituesit për ndërtim gjegj. Institutit investues
Kërkesa për premi të ndërtimit të banesës
Njoftimi mbi tatimet e vitit të mëparshëm
Dëshmia për parapagime, p.sh. Enti tatimorë gjegj. Enti për tatime
kishe
Numri i identiﬁkimit
Kodi çelës nga administrata ﬁnanciare për deklaratën e para
plotësuar të tatimeve (VaSt), nëse ekziston
Lidhja bankare (IBAN)
Për anëtarët e ri: lejen e vlefshme njoftimi apo pasaportën

Dëshmitë për fëmijët Tuaj
Certiﬁkatat e lindjes dhe numri identiﬁkues
Shpenzimet për kujdes të tyre (Kontrata, dëshmia bankare)
Kontrata për arsimim
Vërtetimi i tatimit në pagë
Dëshmitë për kryerje arsimimi:
p.sh. Vërtetim shkolle apo studimi, kontratë trajnimi, BAföG
Vërtetimi për para shkollimi

Dëshmi për pensionist dhe punëtorë të
pensionuar
Vërtetimi elektronik i tatimit në pagë
(Pensioni i ndërmarrjes, Pensionimi)
Dëshmi mbi pagesat e pensioneve tjera, p.sh. ZVK, VBL,
Pensioni nga sigurimi pensional, pensione të shteteve të jashtme
Vendimi i pensionit apo lajmërimi mbi përshtatje të pensionit të
sigurimit ligjorë të pensionit,
p.sh. Pension moshe, të vejave, të paaftësisë për punë

Shpenzimet afariste
Udhëtime zyrtare, Veprimtaritë jashtë vendit të punës
(në rast të dhënë vërtetimi i punëdhënësit)
Shpenzimet për mbajtje të amvisërisë së dyﬁshtë,
p.sh. Qiraja, shpenzimet anësore të qirasë
Shpenzimet për këshillim tatimorë
Shpenzime reklamimi
Shpenzime bartje në banesë të re
shkollim i mëtejmë, trajnim vetjak
p.sh shpenzimet për kurse, shpenzime udhëtimi, shpenzime për
provim mjeshtri, apo për një studim
Dhoma e punës,
p.sh. Shpenzimet e hapësirës, pajisjet
Shpenzimet për mjete pune,
p.sh. Literaturë profesionale, mjete pune, kompjuter, rroba
profesioni
kontribute për shoqata profesioni

Shpenzime të veçanta
Kontribute sigurimi
- Vërtetime vjetore të mjeteve të transferuara tek sigurimet private të shëndetësisë dhe të kujdesit
- sigurimet tjera, si p.sh. sigurim detyrimi përgjegjësi, aksidenti,
jete dhe pensioni
vërtetim donacioni,
p.sh. shoqërore, kishe, kulture apo partie
sigurim privat kujdesi në pleqëri
- Riester-Rente (pensioni)
· Vërtetimi sipas § 92 EStG
· Lajmërimi për sigurime sociale të dy viteve të kaluara
· Kërkesa për bonuse për dy vitet e kaluara
- Vërtetim për kontribute të transferuara për pensionin - Rürup/
Pension bazë (i lidhur pas 31.12.2004)
në Bayern: vendimi e tatimeve të kishës të vitit të më parmë

Ngarkesa të jashtëzakonshme
shërbime të ngjashme amvisërie në amvisëri vetjake,
p.sh. shpenzimet e shtëpiakut, shërbimi dimërorë, kujdesi ndaj
kopshtit
Faturat e zejtarëve për punë në amvisëri vetjake,
p.sh. punë mirëmbajtje, lyerje, shtrimi të dyshemesë (tatimohen
vetëm shpenzimet e pagave)
Fatura e qiradhënësit për shpenzime anësore (p.sh. Administrimi i shtëpisë) të dy viteve të fundit
Pagesa kujdestarie për persona me të drejtë pranimi të
alimentacionit
shpenzime të sëmundjes,
p.sh. Shpenzime mjeku, medikamentesh, dentisti, syza,
shpenzime për shërim dhe kura, qëndrime në spital, shpenzime
udhëtimi te mjeku, shpenzime kujdestarie
shpenzime funerali
Dëshmia mbi shkallën e paaftësisë pune, Shkalla e nevojës për
kujdes, p.sh. Vërtetimi apo leja mbi paaftësi ﬁzike apo vërtetimi i
pensionit mbi pension aksidenti (edhe për fëmijë)

Dëshmi tjera
të hyra nga shtetet e jashtme
Të hyra nga shitjet me biznese private,
p.sh. shitje e patundshmërive
patundshmëri të dhëna me qira,
p.sh. Kontrata qiraje, fatura parash amvisërie të administratës së
shtëpisë, kamata borxhi, shpenzime furnizimi, fatura e shpenzimeve anësore me qiradhënësin
Vërtetimi mbi ﬁtimet kapitale (Kamatat)
- Kopja e kërkesës Tuaj për lirim nga detyrimet
- vërtetimet e tatimit, p.sh. tek tatimet e mbajtura të vlefshme
(në origjinal)
Automjeti i ﬁrmës
Të gjitha faturat e pagave, në rast të dhënë libri i udhëtimeve dhe
shpenzimet rrjedhëse të automjetit

