مؤسسة  Lohiتسهل
حياتك الرضيبية!
نقدم كل هذه الخدمات من أجلك
نقوم بإعداد اإلق رار الرضيبي للموظفني وأصحاب املعاشات الحكومية ومعاشات الرشكات يف إطار عضويةُ ،م حددة باملادة  4رقم 11
من قانون االستشارات الرضيبية.

تضم محفظة خدمات مؤسسة  Lohiالشاملة اآليت:
•إعداد إق رار رضيبة الدخل
•الفحص الفردي لجميع إمكانيات التوفري الرضيبي
•حساب النتيجة املتوقعة
•فحص اإلخطار الرضيبي
•عملية التسوية الكاملة مع مصلحة ال رضائب،
ورمبا االع رتاضات أو الشكاوى الالزمة كذلك
وعند اللزوم تضاف البنود اآلتية أيضً ا:
•طلب تخفيض رضيبة الدخل من ال راتب
•املشورة بشأن الدعم الرضيبي للرعاية الخاصة
لكبار السن (معاش ريسرت /املعاشات األساسية)
•طلب منحة السكن
•املشورة بشأن بدالت التوفري املمكنة الخاصة باملوظفني
وبشكل إضايف للعائالت واملوظفني م ًعا:
•اختيار أنسب فئة رضيبية
•م راعاة تكاليف رعاية األطفال
•طلب إعانة األطفال
•احتساب عالقات العمل املرتبطة بإدارة املنزل
نقدم االستشارات للشباب واملبتدئني يف املهن:
•حول األسئلة كافة املتعلقة بوظيفة العطلة
•حول جميع املسائل الرضيبية ذات الصلة ببدء حياتك
الوظيفية ،سواء تعلق األمر بالتدريب أو الدراسة أو استكامل الدراسة
نقدم معلومات للمتقاعدين بخصوص اآليت:
•إمكانيات الصياغة الخاصة مبوضوع
رضيبة املعاشات
•اآلثار الرضيبية ملوضوع الرعاية
•التخفيض املحتمل للعبء الرضيبي من خالل احتساب
تكاليف األطباء ،واألدوية ،ووسائل العالج
كل من:
عالوة عىل ذلك نقوم بفحص ٍّ
•إمكانيات اإلعفاء الرضيبي ألعامل اإلصالح
وأعامل التحديث يف املنزل
•احتساب إي رادات اإليجار وإعطاء حق االنتفاع
•األسئلة الخاصة برضيبة األرباح عن رأس املال
اشرتاك واحد – للخدمات كافة.
ستدفع فقط رسو ًم ا سنوية ثابتة ،بغض النظر عن عدد امل رات التي تستشرينا وتطلب مساعدتنا فيها .وقد تم
تدريج االش رتاكات وف ًق ا ملقدار دخلك بد ًءا من  49حتى  395يورو ،باإلضافة إىل رسوم انضامم تبلغ  15يورو ،ت ُدفَع
ملرة واحدة.
كعضو يف مؤسسة  Lohiميكنك االستفادة من مد فرتة
تسليم إق رارك الرضيبي!
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قامئة فحص مستنداتك
عند زيارتنا للمرة األوىل ُي رجى إحضار كل من
اإلخطار الرضيبي للعام السابق
رقم التعريف الرضيبي
بطاقة هوية شخصية أو جواز سفر
(يرسي ذلك أيضً ا عىل األعضاء الحاليني)
تكاليف االستشارات الرضيبية للعام السابق

اإلي رادات
شهادة/شهادات رضيبة األجور أو بيان/بيانات الراتب لشهر ديسمرب
(أيضً ا يف حالة معاشات الرشكات واملؤسسات)
إخطار املعاش أو إخطار تعديل املعاش الخاص بتأمني معاش التقاعد القانوين،
عىل سبيل املثال ،معاش الشيخوخة ،ومعاش األرامل ،ومعاش األيتام ،ومعاش العجز عن الكسب
إثبات الحصول عىل معاشات تقاعدية أخرى،
عىل سبيل املثال ،معاش صندوق الرعاية اإلضايف ومعاش هيئة
الرعاية لالتحاد والواليات ومعاشات التأمني واملعاشات األجنبية
إثبات بدالت الراتب ،عىل سبيل املثال ،إعانة البطالة ،وبدل األمومة ،وإعانة اإلفالس ،واملخصصات
العالجية ،وإعانة البطالة ) ، II (Hartz IVواإلعانة املالية
اإليرادات األجنبية
اإليرادات من املعامالت التجارية الخاصة ،عىل سبيل املثال ،بيع العقارات أو تجارة العمالت املشفرة
العقارات املؤجرة ،عىل سبيل املثال ،عقود اإليجار ،وفواتري مصاريف إدارة املنزل ،وفوائد الديون ،وفواتري
التكاليف اإلضافية من املستأجر
شهادات أرباح رأس املال (الفوائد)
شهادات رضيبية يف حالة رضيبة األرباح عىل رأس املال املحتجزة،
بيانات العوائد املجمعة
اإليرادات من عالقات العمل الهامشية
(الوظائف الصغرية)
اإليرادات من األنشطة التدريبية
أو التطوعية

اإلثباتات الخاصة باألطفال
رقم التعريف الرضيبي
مصاريف رعاية األطفال (عقد ،خصم من الحساب)
شهادة رضيبة الدخل
إثباتات الدراسة،
عىل سبيل املثال :شهادة املدرسة/شهادة الدراسة ،عقد التدريب ،منحة BAföG
شهادة املصاريف املدرسية

تكاليف ناتجة عن الوظيفة
رحالت عمل ،أنشطة خارجية
(عند اللزوم شهادات من صاحب العمل)
نفقات املنزل املزدوجة،
عىل سبيل املثال ،اإليجار ،وتكاليف اإليجار اإلضافية
تكاليف التقدم لوظائف
تكاليف االنتقال ملنزل آخر
دورات تأهيلية خاصة ،وتدريب مهني،
عىل سبيل املثال ،رسوم الدورات ،ومصاريف االنتقاالت ،ورسوم اختبار مزاولة املهنة أو رسوم الدراسة

هذه ليست قامئة كاملة .لتقليل أعبائك الرضيبية،
يلزم إجراء استشارة شخصية يف محادثة شخصية.
ال ميكن ألي يشء أن يحل محل االستشارة الشخصية.

غرفة العمل ،عىل سبيل املثال :عقد إيجار ،ومخطط العقار
نفقات خاصة بأدوات العمل،
عىل سبيل املثال :الكتب املتخصصة ،واملعدات ،والحاسوب ،ومالبس املهنة
االشرتاكات يف الروابط املهنية
تأمني النفقات القانونية
النفقات الخاصة باستشارات املعاش
النفقات الخاصة بأنشطة التدريب،
عىل سبيل املثال ،مصاريف االنتقاالت ،رخصة التدريب

نفقات خاصة
اشرتاكات التأمينات
 شهادة سنوية باالشرتاكات املحولة للتأمني الصحي وتأمني الرعاية الخاص تأمينات أخرى ،مثل التأمني عىل املسؤولية ،أو التأمني ضد الحوادث ،أو التأمني عىل الحياة ،أو تأمنيمعاش التقاعد
إثباتات التربعات واالشرتاكات ،عىل سبيل املثال،
الرابطة االجتامعية األملانية ،أو جمعية القديس يوحنا ،أو اتحاد املؤمن عليهم ،أو جمعية
اإلطفاء التطوعية أو تربعات األحزاب
رعاية كبار السن الخاصة
 معاش ريسرت· شهادة وفقًا للامدة  92من قانون رضيبة الدخل
· إخطار التأمني االجتامعي للعامني املاضيني
 شهادة باالشرتاكات املحولة للمعاش األسايسيف بافاريا :إشعار رضيبة الكنيسة

األعباء االستثنائية
الخدمات املرتبطة بإدارة املنزل الخاص،
عىل سبيل املثال :تكاليف مدير املنزل ،والخدمة الشتوية ،والعناية بالحديقة (فقط تكاليف األجور ميكن
خصمها ،وليس الدفع النقدي)
فواتري الحرفيني عىل األعامل التي متت يف منزلك ،عىل سبيل املثال :أعامل الصيانة والطالء واألرضيات
(تكاليف األجور فقط التي ميكن خصمها ،وليس الدفع النقدي)
فاتورة التكاليف اإلضافية الخاصة باملؤجر (أو إدارة املنزل) للعامني املاضيني
النفقات
تكاليف املرض ،عىل سبيل املثال :تكاليف الطبيب ،واألدوية ،وطبيب األسنان ،والنظارات ،وتكاليف العالج
واالستشفاء ،واإلقامة يف املستشفى ،وتكاليف االنتقاالت إىل األطباء ،وتكاليف الرعاية
تكاليف الدفن
إثبات درجة اإلعاقة ،درجة الرعاية،
عىل سبيل املثال :شهادة أو بطاقة خاصة باإلعاقة الجسدية أو إشعار معاش الحوادث (لألطفال أيضً ا)

إثباتات أخرى
إثباتات مدفوعات الرضائب املقدمة
بيانات اتصال البنك ()IBAN
إثبات مخصصات ادِّخار رأس املال الثابت
طلب منحة السكن
إشعارات التقييم ،عىل سبيل املثال :إشعار تقييم الخسارة ،ورابطة ماليك املنازل

www.lohi.de

