
С Lohi данъците не
са проблем!

В пълното обслужване, предоставяно от Lohi, влиза:
• изготвянето на данъчната декларация за доходите
• индивидуалната проверка на всички възможности за спестяване 
 от данъци
• изчисляване на очаквания резултат
• проверката на данъчното известие
• цялостната обработка с данъчната служба, ако е необходимо 
 оспорване или дори обжалване

Към това при необходимост добавяме:
• подаване на заявление за намаление на данъка върху трудовото   
 възнаграждение
• консултация относно използването на данъчни облекчения за   
 частното пенсионно осигуряване (пенсия „Riester“/базова пенсия)
• подаване на заявление за премия при строителство на жилище
• консултация относно възможна надбавка към трудовото    
 възнаграждение за спестовен влог

Включили сме и допълнителни услуги за семейства и наети лица:
• избор на най-изгодна категория данъчно облагане
• отчитане на разходите за отглеждане на деца
• подаване на заявление за детски надбавки
• начисляване на близки до домакинството трудови отношения

Консултираме млади хора и хора в началото на кариерата им:
• по всички въпроси, свързани с работата през ваканцията
• по всички теми във връзка с данъците при стартирането на 
 професионалната, дейност, било то обучение, следване или   
 допълнителна квалификация

Пенсионерите научават от нас всичко относно:
• предоставените им възможности във връзка с 
 данъците върху пенсионните доходи
• данъчните последици при гледане на болен 
• възможното намаление на данъчната тежест чрез приспадане  
 на разходи за лечение, лекарства и лечебни средства

Освен това извършваме проверка на:
• възможността за приспадане на данъци при ремонти  
 и работи по подобрения в домакинството
• установените приходи от отдаване под наем и отдаване под аренда 
• въпросите за данъка върху капиталовите доходи

Една вноска – всички услуги.
Вие плащате само една фиксирана годишна вноска, 
независимо от това колко често ползвате нашите услуги и помощ! 
Социална подкрепа за суми от 59 евро до 429 евро – в зависимост от 
размера на доходите Ви, плюс еднократна такса за прием от 15 евро.

Като член на Lohi Вие се ползвате от удължен
срок за подаване на данъчната декларация!

Услугите, които получавате от нас
В рамките на едно членство изготвяме данъчната декларация за наети 
лица, пенсионери и пенсионирани държавни служители, като спазваме 
ограничението по чл. 4 т. 11 от Закона за данъчно консултиране.

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.



Посоченото тук не е изчерпателен списък. За да намалите размера на дължимия 
данък, е задължително да проведете индивидуална консултация в рамките на 
личен разговор. Нищо не може да замени личната консултация.

Документи за Вашите деца
 данъчен номер
 разходи за отглеждане на деца (договор, банково извлечение, 
възстановяване на суми)

 удостоверение за данъка върху трудови възнаграждения
 сертификати и удостоверения от обучение, напр. свидетелство за 
училище/ учене, договор за практика, стипендия съгласно Bun-
desausbildungsförderungsgesetz (Федерален закон за помощите за 
обучение – „BAföG“)

 удостоверение за училищна такса

Специални разходи
 осигурителни вноски 
- удостоверение за направените през годината вноски за частно 
здравно осигуряване и за осигуряване за нужда от чужда помощ

 - други застраховки, като напр. гражданска отговорност, злополука, 
живот или пенсионно осигуряване

 документи за дарения и вноски, напр. към социално сдружение 
VdK, Johanniter, Асоциация на осигурените, Доброволната 
пожарникарска служба или партийни дарения

 частно пенсионно осигуряване
 - пенсия „Riester“
   · удостоверение по чл. 92 от Закона за данъка върху доходите
   · сведение за социалното осигуряване през последните две години
  - удостоверение за направените вноски за базова пенсия

 в Бавария: известие за църковен данък от предходната година

Други данъчни облекчения
 битови услуги/фактури за ремонтни дейности в собственото Ви 
домакинство, напр. зимно обслужване, поддръжка на градината, 
профилактика, боядисване, подови настилки, минимална заетост 
с ниско заплащане, т.нар. mini-job (само разходитезазаплати се 
приспадат, без плащане в брой)

 енергийно обновяване на сгради, напр. монтаж на нова 
отоплителна/вентилационна система, смяна на дограмата, нова 
топлоизолация в къщата, плюс сертификат за специализиран 
изпълнител

 сметка за комунални услуги от наемодателя (или управителя на 
имота) за предходните две години

 плащания за издръжка
 разходи за лечение, напр. за лекар, медикаменти, зъболекар, 
очила, разходи за лечение в санаториум, престой в болница, пътни 
разходи до лекар, разходи за гледане на болен

 разходи за погребение
 документ за степен на увреждане, степен за нужда от чужда 
помощ, напр. удостоверение или паспорт за физическо увреждане 
или решение за пенсия при злополука (включително за деца)

Други документи
 документ за платен авансов данък
 банкови данни (IBAN)
 документ за плащания по спестовни схеми
 заявление за премия при строителство на жилище
 Решения за констатации, напр. решение за констатирана загуба, 
съсобственост

При първото си посещение допълнително носете 
със себе си

 данъчно известие от предходната година 
 данъчен номер 
 валидна лична карта или международен паспорт 
(важи и за вече регистрирани членове)

 разходи за данъчна консултация от предходната година

Приходи
 удостоверение/я за данъка върху трудови възнаграждения или 
фиш/ове за трудови възнаграждения

 декември (също и при професионални и стандартни пенсии)
 решение за пенсия или уведомление за пенсия или уведомление 
за коригиране на пенсия от задължителното пенсионно 
осигуряване, напр. пенсия за старост, за овдовели лица, за сираци, 
за инвалидност

 документ за получаване на друг вид пенсии, напр. за допълнително 
пенсионно осигуряване (от общински каси и федерални пенсионни 
фондове), пенсии, базирани на застраховка, пенсии от чужбина

 документ за компенсаторни обезщетения за загуба на трудово 
възнаграждение,напр. обезщетение за безработица, обезщетение 
за майчинство, обезщетение по несъстоятелност,

 обезщетение за отпуск по болест, обезщетение за безработица
 ALG II (Hartz IV), надбавки за отглеждане на малко дете

 приходи от чужбина
 приходи от частни сделки за продажба, напр. продажба

 на недвижими имоти, търговия с криптовалути
 недвижим имот под наем, напр. договори за наем, сметки за 
жилищни надбавки от дружеството за управление на имоти, лихви 
по дълг, сметки за допълнителни разходи с наемателя

 удостоверения относно доходи от капитали (лихви)
 данъчни удостоверения за удържан данък, отчети за приходи

 приходи от трудови правоотношения с незначителни приходи 
(работни места с ниско заплащане, т.нар. „mini-jobs“)

 приходи от обучителни дейности, респ. доброволческа
 дейност

Професионални разходи
 командировки, външни дейности, напр. пътни разходи/разходи за 
нощувка, ако е приложимо, удостоверение от работодателя

 периоди на прекъсване, напр. по болест, съкратено работно време 
и пр.

 разходи за поддържане на домакинство на две места, напр. наеми, 
допълнителни разходи за наем, брой пътувания до дома

 разходи за кандидатстване
 разходи за преместване
 лична квалификация, обучение напр. такси за курсове, пътни 
разходи, разходи за магистърски изпит или обучение

 работа от вкъщи (home office), работни помещения, брой работни 
дни

 разходи за работно оборудване, напр. специална литература, 
инструменти, компютри, работно облекло

 вноски към професионални съюзи
 разходи за консултиране по пенсионни въпроси
 разходи за лектори напр. пътни разходи, лиценз за инструктор

Списък за проверка на Вашите документи

www.lohi.de


