Checkliste VLH Adótanácsadásra
Vereinigte Lohnsteuerhilfe Verein vállalja ügyfelei részére a személyi jövedelem adóbevallás elkészítését és
rendelkezésre áll, az ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdésekben.
Aki szeretne a tanácsadásra felkészülni, annak segítségül szolgálhat a „Checkliste”. Ebben összegyűjtöttük,
melyek azok a dokumentációk illetve igazolások, amik minden esetben szükségesek. Egyedi esetek során,
további számlákra, illetve igazolásokra lehet szükség, az adóterhek csökkentésére. Ezekről az ügyfelek megbeszélés során tájékoztatást kapnak.

Általános
 személyi igazolvány vagy útlevél
 német adóazonosító szám (Steueridentifikationsnummer)
 adóhatározat előző évről (ha rendelkezésre áll)
 igazolás családi állapot változásról
házassági anyakönyvi kivonat

pl.:

 munkáltató által kiadott éves jövedelemigazolás (Lohnsteuerbescheinigung)

 bérleti szerződés, mellékköltségek, házpénz
stb.
 igazolás értékesítésből származó jövedelemről
pl.: Ingatlaneladás
 Igazolás külföldön szerzett jövedelemről
 saját bérleti szerződéshez kapcsolódó mellékköltségek (Nebenkostenabrechnung)

 éves elszámolás a kapott jövedelem-kiegészítésekről pl.: munkanélküli segély, anyasági támogatás (Elterngeld, Mutterschaftsgeld) egészségügyi juttatás (Krankengeld)

Gyermekkel kapcsolatos igazolások

 Igazolás megtakarításokról

 gyermek(kek) adóazonosító száma

 igazolás saját háztartásban felmerülő költségekről

 születési anyakönyvi kivonat

 számlák, saját háztartásban elvégzett munkadíjjakról
 éves elszámolás befektetések hozamairól, illetve kamatokról
 bérbe adott ingatlanhoz kapcsolódó dokumentációk pl.: beszerzési költség, hitelkamat,

 igazolás gyermekgondozási /felügyeleti költségekről (óvodai díj, napközis költségek)
 igazolás oktatási hely kereséséről (Ausbildungsplatzsuche)
 oktatással kapcsolatos igazolások, esetleg jövedelemigazolás (iskolalátogatási igazolás, tanulmányi költségek
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Nyugdíjjal kapcsolatos igazolások
 nyugdíjigazolás, nyugdíjkiegészítés a törvényes nyugdíjbiztostítól. (öregségi- , özvegyi,
és rokkantsági nyugdíj)
 jövedelemigazolás (vállalati-, időskori nyugdíj)
 igazolás további nyugdíj címen kapott ellátásokról

Munkával kapcsolatos költségek
 jelentkezéshez kapcsolódó költségek
 munkába utazás költségei
 munkahely miatti költözés költségei
 kettős háztartás miatt felmerülő költségek igazolása

Különleges kiadások
 Igazolás különböző biztosításokról ( privát
egészségügyi és nyugdíjbiztosítás, ügyvédi,
baleset, élet és kötelező felelősségbiztosítás)
 Előtakarékosság ( Riester-rente, Rürup-rente)
 Igazolás adomány fizetéséről alapítványok
részére (Caritas, Rote-Kreuz)

Rendkívüli terhek
 igazolás rászoruló hozzátartozó támogatásáról
 számlák illetve igazolások felmerülő egészségügyi kiadásokról (orvosi, fogorvosiköltségek,
szemüveg, Kurok, rehabilitációk, gondozási díj)
 Igazolás
fogyatékosság
(Behindertenausweis)

fennállásáról,

 Temetkezési költségek

 Munkaszoba fenntartásának költségei
 Igazolások üzleti utak illetve kiküldetések költségekről
 Igazolások
különböző
munkaeszközökről
(munkásruha, szerszámok, számítógép, szakirodalmi könyvek)
 Igazolások szakmai továbbképzések, tanulmányok költségeiről
 Szakszervezet-i tagsági díj
 Könyvelői díj (előző évi adóbevallás elkészítésének díjja)
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