Η Lohi σας βοηθά να εξοικονομείτε φόρους.
Εξατομικευμένες υπηρεσίες για κάθε μέλος.
Υπό τους περιορισμούς του άρθρου 4 σημείο 11 του Γερμανικού νόμου περί
φορολογικών συμβούλων StBerG, παρέχουμε στα μέλη μας, εργαζόμενους
και συνταξιούχους, υποστήριξη στα ακόλουθα φορολογικά ζητήματα:
-

Συμπλήρωση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
εξατομικευμένος έλεγχος των δυνατοτήτων εξοικονόμησης φόρων
Υπολογισμός προβλεπόμενου αποτελέσματος
Συμπλήρωση φορολογικών εντύπων
Έλεγχος εκκαθαριστικών εφορίας
πλήρης διεκπεραίωση υποθέσεων στη ΔΟΥ

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν
δηλώσεις φόρου εισοδήματος.
Σε αυτές περιλαμβάνεται φυσικά και η υποβολή αιτήσεων έκπτωσης φόρου
μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, για
παράδειγμα, σε θέματα επιδότησης αποταμιεύσεων εργαζομένων, στεγαστικής
επιδότησης και φορολογικής υποστήριξης της ιδιωτικής συνταξιοδοτικής
μέριμνας (προγράμματα Riester και Rürup)
Οι φορολογικές σας ανάγκες σε πρώτο πλάνο!
Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μαθητές και σπουδαστές στους εξής
τομείς:
- Σε φορολογικά θέματα που αφορούν την εργασία κατά την περίοδο των
καλοκαιρινών διακοπών
- Σε σημαντικά φορολογικά ζητήματα κατά την είσοδο στην αγορά εργασίας
Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οικογένειες στους εξής τομείς:
- Κατά την επιλογή της πλέον συμφέρουσας κλίμακας εισοδήματος
- Στον συνυπολογισμό των δαπανών επιμέλειας τέκνων
- σε όλα τα θέματα που αφορούν το επίδομα τέκνων βάσει του νόμου περί
φόρου εισοδήματος
- στην εκκαθάριση δαπανών για άτομα εργαζόμενα κατ‘ οίκον, π.χ. για οικιακούς
βοηθούς
- στην εκκαθάριση υπηρεσιών παρεχόμενων κατ‘ οίκον
(όπου περιλαμβάνονται εργασίες επισκευής και ανανέωσης)
Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συνταξιούχους στους εξής τομείς:
- Σε όλα τα θέματα που αφορούν τη φορολόγηση συντάξεων
- Σε φορολογικά ζητήματα χρόνιας περίθαλψης
- Στον συνυπολογισμό δαπανών για φάρμακα και θεραπευτικά σκευάσματα κατά
τον προσδιορισμό του φόρου
Επωφεληθείτε από τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες και εξοικονομήστε
χρόνο
- Κατά τον υπολογισμό εισοδημάτων από εκμίσθωση και ενοικίαση
- Σε θέματα φόρου επί των κερδών κεφαλαίου
Πληρώνετε μία συνδρομή - Απολαμβάνετε όλες μας τις υπηρεσίες.
Καταβάλλετε μια σταθερή ετήσια συνδρομή, ανεξάρτητα από το πόσο συχνά
χρειάζεστε τη βοήθειά μας! Το ύψος της συνδρομής ορίζεται βάσει κοινωνικών
κριτηρίων και κυμαίνεται από 45 έως 375 ευρώ ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων - σε αυτήν προστίθεται η εφάπαξ καταβολή
τέλους εγγραφής ύψους 15 ευρώ. Στο εν λόγω ποσό περιλαμβάνονται όλες μας οι
υπηρεσίες.
Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε τα όμορφα πράγματα στη ζωή!

Lohnsteuerhilfe
Bayern e. V.

www.lohi.de

Λίστα ελέγχου των απαιτούμενων εγγράφων
Ηλεκτρονικές βεβαιώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών ή
εκκαθαριστικό μισθοδοσίας μηνός Δεκεμβρίου
Δικαιολογητικά για παροχές αντιστάθμισης μισθολογικών
απωλειών π.χ. επίδομα ανεργίας, επίδομα μητρότητας,
αποζημιώσεις λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, επίδομα
ασθενείας, επίδομα ανεργίας ALG II (κοινωνικό επίδομα Hartz IV),
γονικό επίδομα
Αλλαγή οικογενειακής κατάστασης
π.χ. πιστοποιητικό γάμου ή σύμφωνο συμβίωσης
Πληρωμές σε αποταμιευτικά προγράμματα,
βεβαίωση στεγαστικού ταμιευτηρίου ή/και επενδυτικού ιδρύματος
αίτηση για χορήγηση στεγαστικής επιδότησης
εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους
αποδείξεις προκαταβολών, π.χ. από την εφορία ή/και από την
υπηρεσία εκκλησιαστικού φόρου
αριθμός ταυτότητας
Κωδικός ξεκλειδώματος της προσυμπληρωμένης φορολογικής
δήλωσης (VaSt), εφόσον υπάρχει
Τραπεζικά στοιχεία (IBAN)
Για νέα μέλη: ισχύουσα ταυτότητα ή διαβατήριο
Δικαιολογητικά για τα τέκνα
Πιστοποιητικό γέννησης και αριθμός ταυτότητας
Δαπάνες φύλαξης τέκνων (σύμβαση, απόσπασμα λογαριασμού)
Σύμβαση κατάρτισης
Βεβαίωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών
Δικαιολογητικά κατάρτισης: π.χ. βεβαίωση φοίτησης/σπουδών,
σύμβαση μαθητείας, οικονομική ενίσχυση σπουδαστών (BAföG)
Βεβαίωση καταβολής διδάκτρων
Δικαιολογητικά για συνταξιούχους
Ηλεκτρονική βεβαίωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών
(Επικουρική σύνταξη, Σύνταξη)
Αποδεικτικά καταβολής πρόσθετων συντάξεων, π.χ. από το
ταμείο συμπληρωματικής παροχής ZVK, από το συνταξιοδοτικό
ίδρυμα της Ομοσπονδίας και των ομόσπονδων κρατιδίων VBL,
Σύνταξη ασφάλισης, συντάξεις εξωτερικού
Συνταξιοδοτική βεβαίωση ή πράξη αναπροσαρμογής σύνταξης
(για υποχρεωτική ασφάλιση κλάδου σύνταξης)
π.χ. σύνταξη γήρατος, σύνταξη χηρείας, σύνταξη αναπηρίας
Επαγγελματικές δαπάνες
Επαγγελματικά ταξίδια, Εκτός έδρας
(κατά περίπτωση βεβαιώσεις εργοδότη)
Δαπάνες συντήρησης δύο νοικοκυριών
π.χ. ενοίκιο, κοινόχρηστα
Δαπάνες για φοροτεχνικές υπηρεσίες
Δαπάνες για εύρεση εργασίας
Δαπάνες μετακόμισης
συμπληρωματική κατάρτιση, επιμόρφωση
π.χ. δίδακτρα για εκπαιδευτικά προγράμματα, δαπάνες
μετακίνησης, δαπάνες για την απόκτηση άδειας εξειδικευμένου
τεχνίτη ή για σπουδές

Ασφαλιστικές εισφορές
Ειδικές δαπάνες
Ασφαλιστικές εισφορές
- ετήσια βεβαίωση για τις καταβληθείσες εισφορές για ιδιωτική
ασφάλιση ασθενείας και χρόνιας περίθαλψης
- λοιπές ασφάλειες, όπως π.χ. ασφάλειες αστικής ευθύνης,
ατυχημάτων, ζωής ή σύνταξης
Βεβαιώσεις δωρεάς, π.χ. δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, στην
εκκλησία, για πολιτιστικούς σκοπούς και σε κόμματα
ιδιωτική σύνταξη γήρατος
- Ιδιωτική συνταξιοδοτική μέριμνα (πρόγραμμα Riester)
· Βεβαίωση βάσει του άρθρου 92 του νόμου για τον φόρο
εισοδήματος EStG
· Δήλωση κοινωνικής ασφάλισης για τα δύο προηγούμενα έτη
· Αίτηση χορήγησης συμπληρωματικού επιδόματος για τα δύο
προηγούμενα έτη
- Βεβαίωση για τις καταβληθείσες εισφορές σε προγράμματα
Rürup-/βασικής σύνταξης (χρόνος σύναψης από τις 31/12/2004 και
εφεξής)
στη Βαυαρία: Πράξη προσδιορισμού εκκλησιαστικού φόρου για
το προηγούμενο έτος
Έκτακτες επιβαρύνσεις
Υπηρεσίες κοντά στον χώρο κατοικίας και κατ‘ οίκον,
π.χ. δαπάνες για θυρωρό, υπηρεσίες εκχιονισμού, υπηρεσίες
φροντίδας κήπων
Τιμολόγια για κατ‘ οίκον τεχνικές εργασίες, π.χ. εργασίες
συντήρησης, ελαιοχρωματισμού, επίστρωσης δαπέδων
(εκπίπτει μόνο το κόστος εργασιών)
Τιμολόγια κοινοχρήστων μισθωτή
(ή της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων)
για τα δύο προηγούμενα έτη
Οικονομική ενίσχυση για εξαρτώμενα πρόσωπα
Δαπάνες ασθενείας π.χ. ιατρικές δαπάνες, δαπάνες για φάρμακα,
οδοντιατρικές δαπάνες, δαπάνες για γυαλιά οράσεως, δαπάνες για
αγωγές θεραπευτικές και για διαμονή σε εγκαταστάσεις ιαματικών
λουτρών, δαπάνες νοσηλείας, έξοδα μετακίνησης για προσέλευση
σε ιατρούς, δαπάνες χρόνιας περίθαλψης
Έξοδα κηδείας
Αποδεικτικά σχετικά με τον βαθμό αναπηρίας
π.χ. βεβαίωση ή ταυτότητα σχετικά με τη σωματική αναπηρία
ή βεβαίωση σχετικά με την καταβολή σύνταξης λόγω εργατικού
ατυχήματος (και για παιδιά)
Λοιπά δικαιολογητικά
Εισοδήματα αλλοδαπής
Εισοδήματα από μεταβιβάσεις/εκχωρήσεις
π.χ. αγορά ακινήτων
εκμίσθωση ακινήτων, π.χ. μισθωτήρια συμβόλαια, τιμολόγια
κοινοχρήστων της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, τόκοι φειλών,
δαπάνες προμήθειας, εκκαθάριση κοινοχρήστων με τον μισθωτή

Δαπάνες για χώρους εργασίας
π.χ. δαπάνες για χώρους, εξοπλισμό

βεβαιώσεις σχετικά με εισοδήματα κεφαλαίου (τόκοι)
- Αντίγραφο πιστοποιητικού απαλλαγής
- Φορολογικές βεβαιώσεις, π.χ. σε περιπτώσεις φόρου
παρακρατηθέντος στην πηγή (στο πρωτότυπο)

Δαπάνες για εξοπλισμό εργασίας
π.χ. ειδική βιβλιογραφία, εργαλεία, ηλεκτρονικό υπολογιστή,
επαγγελματικό ιματισμό

εταιρικό όχημα
όλα τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, κατά περίπτωση το ημερολόγιο
διαδρομών και οι τρέχουσες δαπάνες οχήματος

