Lohi vergiden tasarruf etmeye yardım eder.
Her üyeye tamamen özel.

Üyelik çerçevesinde Vergi Danışmanlığı Kanunu (StBerG) Madde 4
Sayı 11 uyarınca çalışanlara ve emeklilere aşağıdaki vergi konularında destek vermekteyiz:
-

Gelir vergisi beyannamesinin hazırlanması
Vergi tasarruf olanaklarının kişiye özel incelenmesi
Tahmini sonucun hesaplanması
Vergi formlarının doldurulması
Vergi bildiriminin kontrolü
Vergi dairesiyle tüm işlemlerin yapılması

Gelir vergisi beyannamenize ilişkin tüm işleri üstleniyoruz.
Buna tabii ki gelir vergisi indirimi başvuruları ve genel danışmanlık hizmetleri,
örneğin işçi birikimi katkıları, konut inşası primi ve özel emekliliğin (Riester ve
Rürup sigortalarının) vergi destekleri gibi konular da dâhildir.
Vergiye ilişkin ihtiyaçlarınız bizde odak noktadadır!

Öğrencilere ve üniversite öğrencilerine verdiğimiz danışmanlık:
- Tatildeki işe ilişkin tüm vergi sorularında
- Meslek hayatına ilk adımlarda önemli vergisel konularda

Ailelere verdiğimiz danışmanlık:
-

En uygun vergi sınıfının seçiminde
Çocuk bakım masraﬂarının dikkate alınmasında
Gelir Vergisi Yasasına göre çocuk parasına ilişkin tüm sorularda
Ev işleri hizmetleri durumlarında, ör. ev işleri yardımcılarının hesaptan
düşülmesinde
- Kendi evinde verilen hizmetlerin hesaptan düşülmesinde
(onarım ve modernizasyon işleri dâhil)

Emeklilere verdiğimiz danışmanlık:
- Emeklilik vergilendirmesine ilişkin tüm sorularda
- Bakım konusunda vergi sorularında
- İlaç ve tedavi masraﬂarının vergi açısından dikkate alınmasında

Kendiniz için daha fazla zaman; bize danışın
- Kiralamadan veya icarlardan elde edilen gelirlerin tespitinde
- Sermaye gelir vergisine ilişkin sorularda

Bir aidat – tüm hizmetler.
Sadece sabit bir yıllık aidat ödersiniz, desteğimizden kaç kez faydalanmanız
önemli değildir! Sosyal sıralanmış olarak 45 Euro ile 375 Euro aralığında –
gelirlerinizin tutarına göre – artı bir sefere mahsus 15 Euro tutarında kayıt
ücreti.
Böylelikle tüm hizmetlerimiz karşılanmıştır.

Bize güvenin ve hayattaki güzel şeylerin tadını çıkarın!

Lohnsteuerhilfe
Bayern e. V.

www.lohi.de

Doküman kontrol listeniz
Aralık ayı elektronik gelir vergisi belgeleri veya bordro/lar
Gelir yerine geçen ödemelere ilişkin belge,
ör. işsizlik parası, annelik parası, iş yeri tasﬁyesi ödemeleri, istirahat parası, İşsizlik Parası II (Hartz IV), ebeveynlik parası
Medeni durumun değişmesi, ör. evlilik cüzdanı veya yaşam
ortaklığı belgesi
Sermayeye bağlı ödemeler (VL), Bankanın ya da yatırım
kurumunun belgesi
Konut inşası primine ilişkin başvuru
Önceki yılın vergi bildirimi
Peşin ödemelere ilişkin belge, ör. vergi dairesi ya da kilise vergisi
dairesi
Kimlik numarası
Önceden doldurulmuş vergi beyannamesi (VaSt) için mali idareden onay kodu, eğer mevcutsa
Banka bilgileri (IBAN)
Yeni üyelerde: Geçerli nüfus cüzdanı veya pasaport

Çocuklar için belgeler
Doğum belgesi ve kimlik numarası
Çocuk bakım masraﬂarı (sözleşme, hesap özeti)
Eğitim sözleşmesi
Gelir vergisi belgesi
Eğitim belgeleri: ör. okul/ üniversite belgesi, çıraklık sözleşmesi,
BAföG desteği
Okul ücreti belgesi

Emekliler için belgeler
Elektronik gelir vergisi belgesi
(İşletme emekliliği, Emeklilik)
Diğer emekliliklere ilişkin ödeme belgeleri, ör. ZVK, VBL,
sigorta emeklilikleri, Yurt dışı emeklilikler
Yasal emeklilik sigortasının emeklilik bildirimi veya emeklilik
zammı bildirisi, ör. yaşlılık, dul, iş göremezlik emekliliği

Mesleki giderler
İş seyahatleri, Yurt dışı görevler (İcabında işveren belgeleri)
Çift ev idaresi için giderler, ör. kira, kira ek giderleri
Mali müşavir giderleri
İş başvurusu masraﬂarı
Taşınma masraﬂarı
Kişisel ileri eğitim, eğitim, ör. kurs ücretleri, yol masraﬂarı,
ustalık sınavı veya yüksek öğrenim için masraﬂar
Çalışma odası, ör. oda giderleri, donatım
Çalışma gereçleri için giderler, ör. ihtisas literatürü, aletler,
bilgisayar, iş elbiseleri
Meslek birlikleri aidatları

Özel giderler
Sigorta primleri
- Özel hastalık ve bakım sigortasına ödenen primlerin yıllık
dokümanı
- Diğer sigortalar, ör. zorunlu mali sorumluluk, kaza, hayat veya
emeklilik sigortası
Bağış belgeleri, ör. kamu yararına, kiliseye, kültürel veya parti
bağışları
Özel emeklilik sigortası
- Riester emekliliği
· Gelir Vergisi Yasası (EStG) Madde 92 uyarınca belge
· Önceki iki yıla ait sosyal sigorta bildirimleri
· Önceki iki yıla ait ek ödeme başvurusu
- (31.12.2004 tarihinden sonra akdedilmiş) Rürup emekliliğine/
Bireysel emekliliğe ödenen primlerin belgesi
Bavyera‘da: Önceki yılın kilise vergisi bildirimi

Olağanüstü mali yükler
Kendi evinde ev işleri hizmetleri,
ör. kapıcı, kış hizmetleri, bahçe bakımı için masraﬂar
Kendi evindeki işler için zanaatkar faturaları, ör. bakım, boya,
yer döşemesi işleri (sadece maaş ücretleri vergiden düşülebilir)
Kiraya verenin ek gider faturası (ya da bina yönetiminin)
önceki iki yıla ait
Nafaka hakkı olan kişilere nafaka ödemeleri
Hastalık masraﬂarı, ör. doktor masraﬂarı, ilaçlar, diş doktoru,
gözlükler, kür ve alternatif tedavi masraﬂarı, hastanede yatış,
doktorlara ulaşım masraﬂarı, bakım masraﬂarı
Deﬁn masraﬂarı
İş gücü kaybı derecesine ilişkin belge, Bakım derecesi,
ör. bedensel engele ilişkin belge veya kimlik ya da kaza emekliliğine ilişkin emeklilik belgesi (çocuklar için de)

Diğer belgeler
Yurtdışı gelirler
Özel satış işlemlerinden elde edilen gelirler,
ör. gayrimenkul satışı
Kiraya verilmiş gayrimenkuller, ör. kira sözleşmeleri, bina yönetiminin ev taksiti faturası, borç faizleri, edinme masraﬂarı, kiracı ile
ek gider faturaları
Sermaye gelirlerine (faize) ilişkin belgeler
- Muaﬁyet emirleri belgelerinizin kopyası
- Vergi bildirimleri, ör. ödenmemiş stopajda (orijinal)
Şirket aracı
Tüm maaş bordroları, icabında seyir defteri ve aracın devam
eden masraﬂarı

