Lohi jua bën më të
lehtë jetën tatimore!
Ne bëjmë gjithë këtë për ju
Ju përgatisim kthimin e tatimit për punonjësit dhe pensionistët si pjesë
të anëtarësisë, kufizuar sipas paragrafit 4, nr 11, StBerG.

Shërbimi tërësor Lohi përfshin:
• përgatitjen e kthimeve të tatimit mbi të ardhurat
• shqyrtimin individual të të gjitha mundësive për kursime tatimore
• përllogaritjen e rezultatit të pritur
• shqyrtimin e deklaratës tatimore
• të gjithë marrëveshjen me zyrën tatimore, mundësisht
kundërshtimet apo veprimet e nevojshme
Nëse është nevoja, do të shtohen pikat e mëposhtme:
• aplikimi për ulje në tatimin e pagës
• këshillë për incentivat tatimore për grupmoshat private
dhënie pensioni (Riester / pensionet bazë)
• aplikim për prime ndërtimi banese
• këshillë honorare të mundshme kursimi të punonjësve
Si ekstra për familjet dhe punonjësit:
• zgjedhja e kategorisë më të lirë tatimore
• marrja parasysh e kostove të kujdesit për fëmijët
• aplikim për përfitime për fëmijët
• llogaritja e marrëdhënieve të punësimit me fokus familjen
Ne këshillojmë të gjithë të rinjtë dhe profesionistët e rinj:
• për të gjitha pyetjet rreth punës gjatë pushimeve
• për çështjet përkatëse tatimore në fillimin të jetës
profesionale, qoftë në trajnim, studim apo arsim të mëtejshëm
Pensionistët mësojnë gjithçka rreth:
• mundësive të planifikimit rreth çështjes
tatimi i pensionit
• implikimet e tatimit në çështjet e shëndetit
• uljen e mundshme të barrës tatimore përmes kreditimit
të kostove mjekësore, farmaceutike dhe terapeutike
Për më tej, ne kontrollojmë:
• mundësitë e rregullimeve të kreditimit për tatimet
dhe modernizimin e punës në shtëpi
• përcaktimin e të ardhurave nga qiradhënia dhe qiramarrja
• pyetjet për tatimet mbi shtimin e kapitalit
Një kontribut - të gjitha shërbimet.
Ju paguani vetëm një tarifë fikse vjetore, pavarësisht se sa herë
merrni këshillimin apo ndihmën tonë! Caktuar nga ana sociale mes
59 dhe 429 eurove – në varësi të nivelit tuaj të të ardhurave – plus një
tarifë fillestare pranimi prej 15 eurosh.
Si pjesëtar i Lohi, ju përfitoni nga shtyrja
e afatit për dorëzimin e deklaratës tatimore!

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.

Lista juaj e dokumenteve
Sillni me vete në vizitën tuaj të parë
Njoftimin mbi tatimet e vitit të mëparshëm
Numrin e identifikimit tatimor
Letërnjoftim ose pasaportë të vlefshme
(vlen edhe për pjesëtarët ekzistues)
Kostot e konsulencës tatimore nga viti i mëparshëm

Të ardhurat
Vërtetimet e tatimit në pagë ose deklaratat e pagesave
Dhjetor (dhe për pensionet e kompanisë dhe të daljes nga puna)
Njoftimi i pensionit ose njoftimi i rregullimit të pensionit nga
sigurimi statutor i pensionit, p.sh. pensioni i moshës, mbetjes së ve,
mbetjes jetim, invaliditetit
Dëshmi performance e pensioneve të tjera,
p.sh. CC, VBL, pensione sigurimi, pensione të huaja
Vërtetim i përfitimeve që zëvendësojnë pagën, p.sh. përfitimet e
papunësisë, lindjes, paaftësisë paguese, sëmurjes, ALG II (Hartz IV),
prindërore
Të ardhura nga shtete të jashtme
Të ardhura nga transaksione të shitjeve private,
p.sh. shitje imobiliare, tregti në kriptomonedha
imobiliare me qira, p.sh. qiradhënie, marrëveshje qiraje shtëpie
menaxhimi të pronës, interesa huaje, fatura shërbimesh publike me
qiramarrësin
Vërtetimi mbi fitimet kapitale (Kamatat)
Vërtetime tatimore në rast mbajtjeje kompensimi
Deklarata tatimore, të ardhurash
Të ardhura nga punësimi i shkallës së ulët (minipunë)
Të ardhura nga aktivitete drejtuese apo trajnuese, p.sh.
aktivitete vullnetare

Shpenzimet afariste
Udhëtime pune, aktivitete në distancë,p. sh. shpenzime udhëtimi/
akomodimi, certifikatë punëdhënësi nëse ka të tillë
Periudha ndërprerjeje, p.sh. sëmundje, punë afatshkurtra etj.
Shpenzime për dyfishim të administrimit financiar të shtëpisë,
p. sh. qira, shpenzime të mëtejshme qiraje, numri i udhëtimeve drejt
shtëpisë
Shpenzime reklamimi
Shpenzime kalimi në banesë të re
Shkollim i mëtejmë, trajnim vetjak, p.sh. tarifa kursi, shpenzime udhëtimi, shpenzime për provime ose studime për Master
Zyrë shtëpie, studio pune, numri i ditëve të punës
Shpenzime për pajisje pune, p.sh. literaturë teknike, vegla, kompjuterë, uniforma pune
Kontribute në shoqata profesionale
Shpenzime për këshillë rreth pensioneve
Shpenzime për aktivitete trajnimi,
p. sh. shpenzime udhëtimi, dëftesa trajnimi

Kjo nuk është listë e plotë. Për të ulur barrën tuaj tatimore,
është e domosdoshme të kryhet konsultë individuale në bisedë personale.
Asgjë nuk e zëvendëson konsultën personale.

Dëshmi për fëmijët tuaj
Numrin e identifikimit tatimor
Shpenzime për kujdesin e fëmijëve
(kontratë, pasqyrë bankare, rimbursime)
Vërtetimi i tatimit në pagë
Certifikata arsimi, p.sh. certifikatë shkolle/studimi, kontratë praktike,
BAföG
Vërtetimi për para shkollimi

Shpenzime të veçanta
Kontribute sigurimi
- Vërtetime vjetore të mjeteve të transferuara te sigurimet private të
shëndetësisë dhe të kujdesit
- Sigurimet tjera, si p.sh. sigurim detyrimi përgjegjësi, aksidenti, jete
dhe pensioni
Evidencë donacionesh dhe kontributesh,
p.sh. VdK, Johanniter, Shoqata e të Siguruarve, vullnetari
Donacione te zjarrfikësja apo partiake
Sigurim privat kujdesi në pleqëri
- Pension Riester
· Vërtetimi sipas § 92 EStG
· Lajmërim për sigurime shoqërore të dy viteve të mëparshme
- Vërtetim i kontributeve të dorëzuara të pensionit bazë
në Bavari: Vendim tatimi kishtar për vitin e mëparshëm

Zbritje të mëtejshme tatimore
shërbime që lidhen me shtëpinë / fatura punësh për shtëpinë tuaj,
p.sh. shërbime për dimrin, mirëmbajtje kopshti, mirëmbajtje, lyerje,
punime dyshemeje, minipunë (zbriten vetëm shpenzimet e rrogës, jo
pagesa me para në dorë)
rinovim ndërtese me efikasitet energjetik, p.sh. instalim sistemi të
ri ngrohjeje/ajrimi, rinovim dritaresh, termoizolim i ri i shtëpisë plus
certifikatë sipërmarrësi specialist
Faturë shërbimesh publike të pronarit (ose të administrimit të
shtëpisë) të të dy viteve të kaluara
Përfitimet e mirëmbajtjes
Shpenzimet mjekësore, p.sh. shpenzime mjeku, medikamentesh,
dentisti, syze, shpenzime për shërim dhe kura, qëndrime në spital,
shpenzime udhëtimi te mjeku, shpenzime kujdestarie
Shpenzime funerali
Dëshmi grade invaliditeti, niveli kujdesi p.sh. vërtetimi apo leja mbi
paaftësi fizike apo vërtetimi i pensionit mbi pension aksidenti (edhe
për fëmijë)

Dëshmi tjera
Dëshmi parapagesash tatimore të kryera
Detajet bankare (IBAN)
Dëshmi e përfitimeve në lidhje me kapitalin
Aplikim për prim ndërtimi banese
Deklarata përcaktuese, p.sh. deklaratë vlerësimi të humbjeve,
të shoqatës së pronarëve

www.lohi.de

