Lohi pomáhá ušetřit na daních.
Každému členovi zcela individuálně.

V rámci členství pomáháme v omezeném rozsahu v souladu s ustanovením § 4 odst. 11 StBerG (zákona o daňovém poradenství) zaměstnancům, důchodcům a penzistům v níže uvedených daňových záležitostech:
-

vyhotovení přiznání k dani z příjmů
individuální prověření možností daňových úspor
výpočet pravděpodobného výsledku
vyplnění daňových formulářů
kontrola daňového výměru
kompletní vyřízení u ﬁnančního úřadu

Provedeme všechny činnosti spojené s Vaším přiznáním k dani z příjmů.
Patří k nim samozřejmě také žádosti o snížení daně ze mzdy a obecné poradenské činnosti, týkající se například příspěvků na spoření zaměstnanců, státního příspěvku u stavebního spoření a daňové podpory soukromého důchodového zabezpečení (soukromého důchodového pojištění se státní podporou a
soukromého penzijního pojištění se státním příspěvkem, tzv. Rürup).
Vaše daňové potřeby jsou pro nás prioritou!

Žákům a studentům poskytujeme poradenství:
- v daňových otázkách týkajících se příležitostných brigád
- v příslušných daňových záležitostech během prvních kroků do profesního
života

Rodinám poskytujeme poradenství:
-

při zvolení nejvýhodnější daňové třídy
při zohlednění nákladů na péči o dítě
ve všech otázkách týkajících se přídavků na děti podle zákona o dani z příjmů
při započtení zaměstnaneckého poměru v domácnosti, jako např. výpomoc
v domácnosti
- při započtení služeb ve vlastní domácnosti (včetně oprav a modernizací)

Důchodcům poskytujeme poradenství:
- ve všech otázkách týkajících se zdanění důchodů
- v daňových otázkách týkajících se péče
- při zohlednění výdajů na léky a léčiva v daních

Více času pro Vás; poskytneme Vám poradenství
- při stanovení příjmů z pronájmu a pachtu
- v otázkách daně z kapitálových výnosů

Jeden příspěvek – všechny služby.
Zaplatíte pouze jeden ﬁxně stanovený roční příspěvek bez ohledu na to, jak
často naši pomoc využijete! Sociálně odstupňovaný od 45 eur do 375 eur –
podle výše Vašich příjmů – plus jednorázový vstupní poplatek ve výši 15 eur.
Tím jsou uhrazeny všechny naše služby.

Spolehněte se na nás a užívejte si vše, co je v životě krásného!

Lohnsteuerhilfe
Bayern e. V.

www.lohi.de

Vaše podklady – kontrolní seznam
elektronická potvrzení o dani ze mzdy nebo doklad/y o mzdě
za prosinec
doklad o dávkách pobíraných místo mzdy,
např. podpora v nezaměstnanosti, dávky v mateřství,
náhrada vyplácená při platební neschopnosti ﬁrmy, nemocenské
dávky, minimální podpora v nezaměstnanosti ve výši existenčního
minima, rodičovské příspěvky
změna rodinného stavu,
např. oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství
příloha Příspěvky na spoření zaměstnanců,
potvrzení stavební spořitelny, popř. investiční instituce
žádost o státní příspěvek u stavebního spoření
daňový výměr z předchozího roku
doklad o zálohových platbách, např. ﬁnanční úřad, popř. úřad
pro církevní daň
identiﬁkační číslo
aktivační kód ﬁnanční zprávy pro předvyplněné daňové přiznání,
pokud je k dispozici
bankovní spojení (IBAN)
u nových členů: platný občanský průkaz nebo cestovní pas

Doklady pro Vaše děti
rodný list a identiﬁkační číslo
náklady na péči o dítě (smlouva, výpis z účtu)
smlouva o vzdělávání
potvrzení o dani ze mzdy
doklady o vzdělání: např. potvrzení o školní docházce / o studiu,
smlouva o učebním poměru, BAföG (německý zákon o podpoře
vzdělávání)
potvrzení o školném

Doklady pro důchodce a penzisty
elektronické potvrzení o dani ze mzdy
(podnikový důchod, důchod)
doklad o pobíraní dalších důchodů, např. penzijní připojištění,
federální správa sociálního zabezpečení a správa sociálního zabezpečení spolkových zemí, pojistné renty, zahraniční renty
výměr důchodu nebo oznámení o úpravě důchodu
od poskytovatele veřejného důchodového zabezpečení,
např. starobní, vdovský, invalidní důchod

Výdaje na zajištění příjmů
služební cesty, pracovní činnosti vykonávané mimo stálé pracoviště (popř. potvrzení zaměstnavatele)
výdaje na vedení dvojí domácnosti,
např. nájemné, výdaje spojené s nájmem
náklady na daňové poradenství
náklady spojené s hledáním práce
náklady na stěhování
vlastní další vzdělávání, školení
např. kurzovní poplatky, jízdné, náklady na mistrovskou zkoušku
nebo na studium

pracovna, např. náklady spojené s užíváním místnosti, vybavení
výdaje na pracovní prostředky,
např. odborná literatura, nástroje, počítač, pracovní oděv
příspěvky hrazené profesním sdružením

Mimořádné výdaje
pojistné
- roční potvrzení o odvedených příspěvcích na zdravotní pojištění
a pojištění pro případ potřeby dlouhodobé péče
- další pojištění, jako např. pojištění odpovědnosti za škodu,
úrazové, životní nebo penzijní pojištění
potvrzení o poskytnutých darech, např. dary neziskovým, církevním, kulturním organizacím nebo politickým stranám
soukromé důchodové zabezpečení
- soukromý důchod se státní podporou
· potvrzení podle § 92 EStG (zákona o daních z příjmů)
· přihlášení k sociálnímu pojištění za dva předcházející roky
· žádost o příspěvek za dva předcházející roky
- potvrzení o odvedených příspěvcích na soukromé penzijní
pojištění se státním příspěvkem, tzv. Rürup důchod / základní
důchod (uzavřené po 31.12.2004)
v Bavorsku: výměr církevní daně za předchozí rok

Výjimečné náklady
služby pro vlastní domácnost,
např. náklady na domovníka, zimní údržbu, údržbu zahrady
faktury řemeslníků za práce ve vlastní domácnosti, např.
údržbářské, malířské práce, pokládka podlahových krytin
(odečitatelné pouze mzdové náklady)
vyúčtování nákladů spojených s nájmem od pronajímatele
(popř. od správy domu) za dva předcházející roky
výživné na vyživované osoby
výdaje na zdravotní péči,
např. náklady na lékaře, léky, zubaře, brýle, náklady na lázeňskou
léčbu a lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, jízdné k lékařům,
náklady na ošetřování
pohřebné
doklad o stupni pracovní neschopnosti, stupeň péče,
např. potvrzení nebo průkaz tělesně postižené osoby nebo výměr
invalidního důchodu v důsledku úrazu (i pro děti)

Ostatní doklady
zahraniční příjmy
příjmy ze soukromých prodejů, např. prodej nemovitosti
pronajaté nemovitosti, např. nájemní smlouvy, vyúčtování záloh
na služby od správy domu, úroky z dlužných částek, pořizovací
náklady, vyúčtování nákladů spojených s nájmem s nájemcem
potvrzení o kapitálových výnosech (úrocích)
- kopie Vašich žádostí o osvobození od daně
- daňová potvrzení, např. při odečtené srážkové dani (v originále)
ﬁremní vůz
všechny výplatní pásky, popř. kniha jízd a provozní náklady na vůz

