Λίστα σημείων ελέγχου για συμβουλευτική συζήτηση VLH
Ο Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) συμπληρώνει για τα μέλη του τις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος και παρέχει καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους συμβουλές σχετικά με τη φορολογία
εισοδήματος.
Όποιος θέλει να προετοιμαστεί για μια συμβουλευτική συζήτηση VLH, μπορεί να βρει μια πολύτιμη βοήθεια
σε αυτή τη λίστα σημείων ελέγχου. Περιλαμβάνει τα έγγραφα, πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις κλπ. πρέπει ενδεχομένως να φέρετε μαζί σας. Προκείμενου κατά περίπτωση να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση, ενδεχ. να
απαιτούνται και άλλα αποδεικτική. Αυτό θα το διαπιστώσει η/ο σύμβουλος VLH μαζί με το μέλος.

Γενικά στοιχεία

 Δικαιολογητικά για εκμισθωμένα ακίνητα, π.χ.
κόστος απόκτησης, τόκοι δανείων, μισθωτήρια,
λογαριασμοί κοινοχρήστων, θέρμανσης κλπ.

 Ταυτότητα
 Αριθμός φορολογικού μητρώου
 Εκκαθαριστικό προηγούμενου έτους
 Αποδεικτικά αλλαγής οικογενειακής κατάστασης, π.χ. πιστοποιητικό γάμου

 Δικαιολογητικά εσόδων από ιδιωτικές συναλλαγές
εκποίησης, π.χ. πώληση ακινήτου κλπ.
 Δικαιολογητικά εσόδων στην αλλοδαπή

 Βεβαιώσεις αποδοχών εξαρτημένης εργασίας
 αποδείξεις για παροχές αντιστάθμισης μισθού
π.χ. για επίδομα ανεργίας, επίδομα ανεργίας II
(Hartz IV), επίδομα ασθενείας, γονικό επίδομα,
επίδομα μητρότητας, επίδομα πτώχευσης κλπ.

Αποδεικτικά τέκνων

 Αποδείξεις για κεφαλαιουχικές παροχές

 Ληξιαρχική πράξη γέννησης

 Αίτηση στεγαστικής επιχορήγησης

 αποδεικτικά δαπανών επιμέλειας τέκνων

 Αποδεικτικά απασχόλησης οικιακού προσωπικού στην οικία σας

 αποδεικτικά αναζήτησης θέσης μαθητείας

 Αποδεικτικό πληρωμής τεχνικών εργασιών
στην οικία σας
 Ετήσιες βεβαιώσεις εισοδημάτων από κεφάλαιο, π.χ. τόκοι, μερίσματα κλπ.

 Αριθμος(/-οι)
κνου(/-ων)

φορολογικού

μητρώου

τέ-

 αποδεικτικά εκπαίδευσης π.χ. σύμβαση θέσης
μαθητείας και βεβαίωση αποδοχών εξαρτημένης εργασίας, αποδεικτικά φοίτησης σε σχολείο
ή ΑΕΙ/ΤΕΙ, δίδακτρα σχολείου / σπουδών, φοιτητικό επίδομα BAföG κλπ.

VLH.
Φόροι; Αναλαμβάνουμε εμείς.
www.vlh.de

Παρέχουμε φοροτεχνικές συμβουλές σε μέλη στα πλαίσια του § 4 αρ. 11 StBerG.

Αποδεικτικά σύνταξης

Ειδικές δαπάνες

 Κοινοποίηση απόφασης αίτησης συνταξιοδότησης, κοινοποίηση παροχών ή κοινοποίηση
συνταξιοδοτικής προσαρμογής της νόμιμης σύνταξης, π.χ. στις περιπτώσεις σύνταξης γήρατος, επιζώντων ή ανικανότητας προς εργασία.

 Βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών π.χ. για
ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας, ατυχήματος,
φροντίδας, αστικής ευθύνης, σύνταξης ή ζωής
κλπ.

 Βεβαιώσεις αποδοχών εξαρτημένης εργασίας,
π.χ. για σύνταξη ή εταιρική σύνταξη κλπ.

 Βεβαιώσεις για ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, π.χ. έγγραφα ασφάλισης Riester και
Rürup κλπ.

 Δικαιολογητικά πρόσθετων συντάξεων

 Βεβαιώσεις δωρεών

Επαγγελματικές δαπάνες

Έκτακτες επιβαρύνσεις

 Παραστατικά επαγγελματικών δαπανών

 Αποδεικτικά καταβολής επιδόματος διατροφής
δικαιούχους συγγενείς

 Παραστατικά μετάβασης στον χώρο εργασίας
 Παραστατικά μετεγκατάστασης (για επαγγελματικούς λόγους)
 Παραστατικά δαπανών δεύτερης κατοικία (δεύτερο διαμέρισμα για επαγγελματικούς λόγους)
 Παραστατικά δαπανών εκμίσθωσης δωματίου
 Παραστατικά δαπανών επαγγελματικών ταξιδίων και εξωτερικών εργασιών

 Παραστατικά για δαπάνες ασθενείας και φροντίδας π.χ. ιατρικές και οδοντιατρικές δαπάνες, νοσηλείες, φάρμακα, γυαλιά, θεραπείες, ιδρύματα
φροντίδας και γηροκομεία, μετάβαση σε ιατρούς
κλπ.
 Παραστατικά βαθμού ανικανότητας προς εργασία ή ταυτότητα ατόμου με αναπηρία
 Παραστατικά δαπανών κηδείας

 Παραστατικά δαπανών για μέσα εργασίας π.χ.
ρουχισμό εργασίας, βιβλιογραφία, εργαλεία,
υπολογιστές, κινητά κλπ.
 Παραστατικέ δαπανών εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης
 Αποδεικτικά εισφορών σε επαγγελματικές ενώσεις / συνδικάτα
 Παραστατικά δαπανών για λήψη φοροτεχνικών
συμβουλευτικών υπηρεσιών
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Ο VLH κοντά σας:

www.vlh.de

Παρέχουμε φοροτεχνικές συμβουλές σε μέλη στα πλαίσια του § 4 αρ. 11 StBerG.

