Лохи помага да се пестят данъци.
На всеки член съвсем индивидуално.
В рамките на членство ни предоставяме помощ ограничено
според § 4 №11 на Закона за данъчна консултация на работници,
пенсионери при следните данъчни случаи:
-

Изготвяне на данъчна декларация за подоходно облагане
индивидуална проверка за възможностите за спестяване на данъци
изчисляване на очаквания резултат
попълване на данъчните формуляри
Проверка на данъчното съобщение
комплектно обработване с данъчната служба

Ние уреждаме всички неща във връзка с Вашата данъчна
декларация за подоходно облагане
Към това спадат естествено също заявления за намаление ДОД и общи
консултански дейности, напр. за темите като спестовна добавка на
работниците, премия за жилищно строителство и данъчни облекчения
на частните пенсионни осигурявания (Ристер и Рюрюп осигурявания)
Вашите данъчни потребности са в центъра на нашето внимание!

Ученици и студенти консултираме:
- по данъчни въпроси изцяло по работа през ваканцията
- по релевантни данъчни теми през първите стъпки на професионалния
живот

Семейства консултираме:
-

при избор на изгоден данъчен клас
при съблюдаване на разходите за детски надбавки
по всички въпроси относно детските надбавки според ЗДОД
при изчисляване на близки до домакинството отношения на заетост,
като напр. помощ в домакинството
- при изчисляване на услуги в собственото домакинство (вкл. работи по
ремонт и модернизиране)

Пенсионери съветваме по:
- всички въпроси касаещи пенсионното данъчно облагане
- при данъчни вапроси на тема гледане на болен
- при данъчното съблюдаване на разходи за лекарства и помощни
средства

Повече време за Вас; ние консултираме
- при установяване на приходите от отдаване под наем и отдаване под
аренда
- по въпроси на данък при доходи от капиталови вложения

Една вноска-всички услуги.
Вие плащате само една твърда годишна вноса, все едно колко често
ще ползвате нашата помощ! Социално степенувана между 45 € и 375
€ - според големината на Вашите доходи - плюс еднократно такса за
включване в размер от 15 €.
С това всички наши услуги са платени.

Lohnsteuerhilfe
Bayern e. V.

Разчитайте на нас и се насладете на хубавите неща от
живота!

www.lohi.de

Контролен списък на Вашите документации
електронно удостоверение за данък общ доход или фиш за
заплата/и декмври
Доказателство за компенсации за загуби на доходи,
напр. парично обезщетение при безработица, обезщетение
при майчинство, обезщетения при неплатежосособност,
обезщетение при времена нетрудоспособност, обезщетение
при безработица II (Хартц IV), майчинство
промяна на фамилното състояние,
напр. акт за граждански брак или удостоверение за партньор
в живота
Приложение парично оценими добавки към трудовото
възнаграждение за сметка на работодателя (VL),
удостоверение на стоително-спестовна каса респ. на
инвестиционен институт
Молба за премия за жилищно строителство
Данъчно известие за дължими данъци от предходна
година
Доказателство за предварителни плащания,
напр. Данъчна служба, респ. Служба за църковен данък
Идентификационен номер
Код за активиране от данъчното управление за
предварително попълнена данъчна декларация (VaSt),
доколкото е налична
Банкова връзка (IBAN)
при нови членове: валиден личен паспорт или задграничен
паспорт

Доказателство за Вашите деца
акт за раждане или идентификационен номер
детски надбавки (договор, извлечение от сметка)
Договор за професионално обучение
Удостоверение за данък общ доход
Доказателства за обучение: напр. удостоверение за
ученик / студент, договор за обучение, Федерален закон за
подпомагане на образованието
Удостоверение за училищна такса

Догказателство за пенсионери
електронно удостоверение за данък общ доход
(Пенсия отпускана от предприятието, Пенсия)
Доказателство за изплащане на други пенсии,напр.
допълнителна осигурителна каса, Осигурителна институция
на федерацията и страните, осигурителни пенсии,
чуждестранни пенсии
Решение за пенсия или съобщение за осъвременяване на
пенсия на законното пенсионно осигуряване
напр. пенсия за възраст, вдовишка, за нетрудоспособност

Необходими общи разноски
командировки, външни дейности
в дадени случаи удостостоверения от работодател
разходи за водене на двойно счетовотство
напр. наеми, допълнителни разходи за наем
разходи за данъчна консултация
разходи за кандидатстване
разходи за преместване
собствено обичение, квалификация,
напр. такси за курсове, разходи за пътуване, разходи за изпит
за майстор или за следване
работна стая,
напр. разходи за помещение, оборудване

разходи за работни средства,
напр. за специализирана литература, инструменти,
компютър, работно облекло
вноски за професионални сдружения

извънредни разходи
вноски за осигуряване
- „годишни удостоверения за преведени вноски за частно
здравно осигуряване и застраховка гледане на болен“
- други осигуровки, напр. гражданска отговорност,
застраховка „Злополука“, „Живот или пенсия“
удостоверения за дарения, напр. дарения за общополезни
институции, църква, култура или партия
pчастно предарително обезпечение за старост
- Ристер-пенсия
· удостоверение според § 92 ЗДОД
· регистрация за социално осигуряване на двете предходни
години
· молба за допълнително възнаграждение от двете
предходни години
- Удостоверение за преведени вноски за Рюрюп-пенсия/
основна пенсия (сключена след 31.12.2004)
в Бавария: решение за църковен данък от предходната
година

Необичани задължавания
домакински услуги в собственото домакинство,
напр. разходи за домашен майстор, зимно почистване,
поддържане на градината
фактури за занаятчии за работа в собственото
домакинство, напр. работи по поддръжка, боядисване,
полагане на подова настилка (могат да се приспадат само
разходи за работна сила)
Приспадане на странични разходи на наемодателя
(Напр. на домоуправлението) на двете предходни години
Разходи за разговор на правоимащи лица
здравни разходи,
напр. разходи за лекар, лекарства, зъболекар, очила, разходи
за курорт и лечение, престой в болница, пътни разходи до
лекаря, разходи за гледане на болен
разходи за погребение
Доказателство за степента на намаляване на
работоспособността, степен на обгрижване,
напр. удостоверение или паспорт за инвалидност или
пенсионно решение за пенсия за злополука (също за деца)

Други разписки
приходи от чужбина
приходи от частни сделки по прехвърляне,
напр. продажба на недвижими имоти
отдадени под наемнедвижими имоти,
напр. договори за наем, приспадане на пари за
домоуправление, лихви по задължения, разходи за
придобиване, приспадане на допълнителни разходи с
наемателя
удостоверения за капиталови доходи (лихви)
- копие на Вашите поръчки за освобождаване
- данъчни удостоверения, напр. при удържани обезщетения
(в оригинал)
фирмен автомобил
всички приспадания от заплата, евентуално пътна книжка и
текущи разходи на автомобила

