Lohi ajută la economisirea impozitelor.
Pentru ﬁecare membru, individual.

Ca parte a unui asociații, oferim asistență limitată angajaților, pensionarilor în următoarele aspecte ﬁscale, în conformitate cu § 4 Nr. 11
StBerG:
-

întocmire declarație de impozit pe venit
Examinarea individuală a posibilităților de economie a impozitelor
Calcularea rezultatului așteptat
Completarea formularelor de impozite
Veriﬁcarea avizului de impozit
Desășurare completă cu biroul ﬁscal

Noi rezolvăm toate lucrările legate de declarația impozitului pe proﬁt.
Acestea includ, bineînțeles, și cereri de reducere a impozitelor și de servicii de consultanță generală, de exemplu în domenii cum ar ﬁ economiile
angajaților, prima de locuință și s�mulentele ﬁscale pentru asigurarea privată
pentru limită de vârstă (asigurări Riester și Rürup).
Nevoile dumneavoastră ﬁscale sunt în centrul atenției noastre!

Consiliem elevi și studenți:
- în ches�uni ﬁscale cu privire la joburile de vară
- cu privire la problemele ﬁscale relevante a primilor pași în viața
profesională

Consiliem familii:
- în alegerea celei mai ie�ine clase ﬁscale
- în respectarea costurilor de îngrijire a copilului
- în toate ches�unile referitoare la alocația pentru copii în temeiul Legii
privind impozitul pe venit
- în contabilizarea relațiilor de muncă legate de gospodărie, ca de ex. ajutor
domes�c
- în creditarea serviciilor în propria gospodărie
(inclusiv lucrări de reparații și de modernizare)

Consiliem pensionari:
- în toate ches�unile legate de impozitarea pensiilor
- în legătură cu întrebări ﬁscale despre tema îngrijire
- în respectarea impozitului pentru costurile de sănătate și medicale

Mai mult �mp pentru dumneavoastră; noi vă consiliem
- cu privire la calcularea venitului din închiriere și leasing
- în domeniul impozitului pe câș�gurile de capital

O contribuție – toate serviciile.
Plă�ți doar o taxă ﬁxă anuală, indiferent de câte ori beneﬁciați de ajutorul
nostru! Eșalonat social între 45 și 375 de euro – în funcție de suma venitului
dvs. – plus o taxă de admitere unică de 15 euro.
Cu aceasta sunt acoperite toate serviciile noastre.

Lohnsteuerhilfe
Bayern e. V.

Bazați-vă pe noi și bucurați-vă de lucrurile frumoase din viață!

www.lohi.de

Listă de veriﬁcare anexele dumneavoastră
declarații ﬁscale electronice de angajare sau de salarizare/
salarizări Decembrie
Dovada beneﬁciilor de înlocuire a salariilor, de ex. alocație de
șomaj, alocație de maternitate, alocație de insolvență, alocație
de boală, ALG II (Hartz IV), alocație parentală
Modiﬁcarea stării civile,
de ex. cer�ﬁcat de căsătorie sau cer�ﬁcat de parteneriat civil
Stabilire plăți impozit pe capital (VL), Cer�ﬁcat din partea
societății imobiliare resp. a ins�tutului de inves�ții
Cerere de primă pentru locuințe
No�ﬁcare ﬁscală din anul precedent
Dovada plăților în avans,
de ex. Biroul ﬁscal resp. Biroul ﬁscal al Bisericii
Număr de iden�ﬁcare
Cod de ac�vare de la Departamentul Financiar pentru
Declarație ﬁscală pre-completată (VaSt), dacă este disponibilă
Coordonate bancare (IBAN)
Pentru membri noi: carte de iden�tate validă sau pașaport

Acte pentru copii dumneavoastră
Cer�ﬁcat de naștere și număr de iden�ﬁcare
Chieltuieli de îngrijire a copiilor (Contract, extras de cont)
Contract de educație
Declarație ﬁscală impozit pe proﬁt
Dovezi de școlarizare: de ex. cer�ﬁcat de școală/studiu,
contract de ucenicie, BAföG
Cer�ﬁcat de plată școlarizare

Acte pentru pensionari
declarație ﬁscală electronică privind impozitul pe proﬁt
(Pensie de companie, Pensie)
Dovada cu privire la alte pensii, de exemplu ZVK, VBL,
Pensii de asigurare, Pensii străine
No�ﬁcare privind pensiile sau înș�ințare de ajustare a pensiei
a asigurării legale de pensie,
de ex. pensie, pensie de văduvă sau de invaliditate

Chieltuieli de deplasare
Călătorii de afaceri, Ac�vități desfășurate în afara
(dacă este cazul, Cer�ﬁcate de angajator)
Cheltuielile pentru managementul casnic dublu,
de exemplu chirie, chieltuieli secundare de chirie
Cheltuieli de consultanță ﬁscală
Cheltuieli de aplicare
Cheltuieli de mutare
școlarizare proprie, educație
de ex. costuri curs, cheltuieli de deplasare, cheltuieli pentru
examen de master sau pentru un studiu
Birou,
de ex. cheltuieli de spațiu, echipare
Cheltuieli pentru echipamente de lucru,
de ex. literatură de specialitate, instrumente, calculatoare,
îmbrăcăminte de lucru
Contribuții la asociații profesionale

Cheltuieli suplimentare
Contribuții la asigurare
- cer�ﬁcat anual de contribuții depus la asigurările private de
sănătate și de îngrijire pe termen lung
- alte asigurări, ca de ex. răspundere civilă, asigurări de accident,
de viață sau de pensie
Chitanțe pentru donații,
de ex. donații în folosul comunității, bisericeș�, culturale sau de
par�d
Îngrijire de bătrâni privată
- Pensie Riester
· Cer�ﬁcat conform § 92 EStG
· Raport privind securitatea socială a celor doi ani precedenți
· Aplicarea cotelor pentru cei doi ani precedenți
- Cer�ﬁcarea contribuțiilor trimise către pensia Rürup/pensia de
bază (ﬁnalizat după 31.12.2004)
În Bavaria: Evaluarea impozitului bisericesc din anul precedent

Sarcini extraordinare
servicii legate de gospodărie în propria gospodărie,
de ex. cheltuieli pentru administrator, îngrijire de iarnă,
întreținerea grădinii
Facturi ale meseriașilor pentru lucrări în propria gospodărie,
de ex. lucrări de întreținere, de vopsire, de pardoseală (numai
cheltuielile forței de muncă deduc�bile)
Facturare cheltuieli secundare ale proprietarului
(resp. administrației gospădăriei) a celor doi ani precedenți
Plăți de întreținere a persoanelor dependente
Cheltuieli medicale, de ex. cheltuieli medicale, medicamente,
den�st, ochelari de vedere, cheltuieli pentru sănătate și
tratament medical, spitalizare, cheltuieli de transport la medic,
cheltuieli de îngrijire
cheltuieli de înmormântare
Dovada gradului de scădere a venitului, gradul de îngrijire,
de ex. cer�ﬁcare sau carte de iden�tate privind dizabilitatea
ﬁzică sau hotărâre de pensie privind pensia pentru accidente (și
pentru copii)

Alte documente
Venituri din străinătate
Venituri din tranzacții de vânzare private,
de ex. vânzarea imobilelor
imobile închiriate, de ex. contracte de închiriere, calculul cheltuieliror administrării proprietății, dobândă de datorii, costuri de
achiziție, impozite secundare cu chiriașul
Cer�ﬁcate de venituri din inves�ții (dobânzi)
- Copia ordinelor dumneavoastră de scu�re
- Cer�ﬁcate ﬁscale, de exemplu la taxă de decontare (în original)
Vehicul de ﬁrmă
toate declarațiile salariale, dacă este necesar jurnalul de bord
și costurile de funcționare ale vehiculului

