
Με τη Lohi διευκολύνεται 
η φορολογική σας ζωή!

Το πλήρες πακέτο υπηρεσιών της Lohi περιλαμβάνει:
• κατάρτιση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
• διερεύνηση εξατομικευμένων δυνατοτήτων εξοικονόμησης φόρων
• υπολογισμό των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων
• έλεγχο της πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος
• συνολική διεκπεραίωση με τη φορολογική υπηρεσία, αν χρειάζεται 
 τυχόν απαιτούμενες ενστάσεις ή και καταγγελίες 
 
Κατά περίπτωση, αναλαμβάνουμε και τα παρακάτω:
• υποβολή αίτησης για έκπτωση φόρου αποδοχών
• παροχή συμβουλών για τη φορολογική διεκδίκηση προσωπικών 
 συνταξιοδοτικών εισφορών γήρατος (για ιδιωτικές συντάξεις Riester /  
 βασικές συντάξεις)
• υποβολή αίτησης για επίδομα στέγασης
• παροχή συμβουλών για τα διαθέσιμα επιδόματα αποταμίευσης για   
εργαζόμενους
 
Ως πρόσθετες υπηρεσίες για οικογένειες και εργαζόμενους προσφέρουμε τα 
παρακάτω:
• επιλογή της πιο συμφέρουσας φορολογικής κλάσης
• υπολογισμό των δαπανών φύλαξης των παιδιών
• υποβολή αίτησης για επίδομα παιδιού
• καταλογισμό των εργασιακών σχέσεων που σχετίζονται με οικιακές   
εργασίες 

Συμβουλεύουμε τους νέους και τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας για:
• ό,τι αφορά την εργασία κατά τις περιόδους διακοπών
• όλα τα φορολογικά θέματα που σχετίζονται με την αρχή της    
 επαγγελματικής, τους ζωής, είτε πρόκειται για εκπαίδευση, σπουδές   
 είτε για περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση
 
Ενημερώνουμε τους συνταξιούχους για:
• τις δυνατότητες ρύθμισης, της φορολόγησης συνταξιοδοτικών αποδοχών
• τις φορολογικές συνέπειες που σχετίζονται με την περίθαλψη 
• τη δυνατότητα μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης λόγω 
 συμψηφισμού , ιατρικών, φαρμακευτικών δαπανών και δαπανών σε   
 θεραπευτικά μέσα
 
Επιπλέον, ελέγχουμε:
• τις δυνατότητες φορολογικού συμψηφισμού για επισκευές  
 και εργασίες ανακαίνισης κατοικίας
• τον καθορισμό των εισοδημάτων από μίσθωση για κατοίκηση ή για 
εκμετάλλευση 
• ζητήματα που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος από κινητές αξίες

Πληρώνετε μία συνδρομή, απολαμβάνετε όλες τις υπηρεσίες.
Καταβάλλετε σταθερή ετήσια συνδρομή, ανεξάρτητα από το πόσο συχνά 
θα χρειαστείτε τις συμβουλές και την υποστήριξή μας! Το ύψος της 
συνδρομής καθορίζεται βάσει κοινωνικών κριτηρίων και κυμαίνεται από 59 
έως 429 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων σας. Στη συνδρομή 
προστίθεται η εφάπαξ καταβολή τέλους εγγραφής ύψους 15 ευρώ.

Ως μέλος της Lohi δικαιούστε παράταση της
προθεσμίας υποβολής για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός σας!

Μπορούμε να κάνουμε για εσάς όλα τα παρακάτω

Αναλαμβάνουμε την κατάρτιση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα 
μέλη μας, εργαζόμενους και συνταξιούχους, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 
4 σημείο 11 του γερμανικού νόμου περί φορολογικών συμβουλών StBerG.

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.



Η λίστα δεν είναι εξαντλητική. Προκειμένου να επιτύχετε μείωση της 
φορολογικής σας επιβάρυνσης, είναι απαραίτητη η εξατομικευμένη 
παροχή συμβουλών σε μια προσωπική συνάντηση.
Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική συμβουλευτική. www.lohi.de

Δικαιολογητικά για τα παιδιά σας
 Αριθμός φορολογικού μητρώου
 Δαπάνες φύλαξης παιδιών (σύμβαση, απόσπασμα τραπεζικού 
λογαριασμού, αποζημιώσεις)

 Βεβαίωση φόρου αποδοχών
 Aποδεικτικά εκπαίδευσης, π.χ. σχολική  βεβαίωση/βεβαίωση 
σπουδών, σύμβαση μαθητείας, BAföG (γερμανικός ομοσπονδιακός 
νόμος περί χορηγήσεως επιδομάτων σπουδών και κατάρτισης)

 Βεβαίωση διδάκτρων

Ειδικές δαπάνες
 Ασφάλιστρα - Ετήσια βεβαίωση καταβληθέντων ασφαλίστρων για 
ιδιωτική ασφάλιση υγείας και περίθαλψης

 - Λοιπές ασφαλίσεις, όπως π.χ. ασφάλιση αστικής ευθύνης, 
ατυχήματος, ζωής ή συνταξιοδοτική

 Αποδεικτικά δωρεών και εισφορών,  
π.χ. γερμανική Κοινωνική Ένωση VDK, γερμανικό ίδρυμα Ιωαννιτών, 
γερμανικός Οργανισμός Ασφαλισμένων (BdV), εθελοντές

 πυροσβέστες, δωρεές σε κόμματα
 Ιδιωτική σύνταξη γήρατος

 - Ιδιωτική σύνταξη Riester
   · Βεβαίωση κατά το άρθρο 92 EStG (γερμανικός νόμος περί φόρου  

    εισοδήματος)
   · Εγγραφή στην κοινωνική ασφάλιση των δύο προηγούμενων ετών
  - Βεβαίωση καταβληθεισών εισφορών βασικής συνταξιοδοτικής 

ασφάλισης
 στη Βαυαρία: πράξη προσδιορισμού εκκλησιαστικού φόρου του 
προηγούμενου έτους

Λοιπές μειώσεις φόρων
 Οικιακές υπηρεσίες για την κατοικία σας / πληρωμές τεχνιτών 
για εργασίας στο σπίτι, π.χ. χειμερινή συντήρηση, φροντίδα κήπου, 
εργασίες συντήρησης, βαψίματος, δαπέδων, σύντομες εργασίες 
(εκπίπτουν μόνο έξοδα μισθοδοσίας, όχι αμοιβές μετρητοίς)

 Ενεργητική ανακαίνιση κτηρίου, π.χ. τοποθέτηση νέας 
εγκατάστασης θέρμανσης/αερισμού, ανακαίνιση παραθύρων, νέα 
μόνωση οικίας συν πιστοποιητικά εξειδικευμένων τεχνιτών

 Λογαριασμός κοινοχρήστων του ιδιοκτήτη (ή/και της διαχείρισης) 
των δύο προηγούμενων ετών

 Παροχές διατροφής
 Ιατρικά έξοδα, π.χ. ιατρικά έξοδα, φάρμακα, οδοντίατρος, γυαλιά 
οράσεως, κόστος θεραπείας και ιατρικής περίθαλψης, εσωτερική 
νοσηλεία, ιατρικά ταξιδιωτικά έξοδα, έξοδα νοσηλείας

 Δαπάνες κηδείας
 Απόδειξη βαθμού αναπηρίας, βαθμός περίθαλψης, 
π.χ. βεβαίωση ή κάρτα σωματικής αναπηρίας ή απόφαση χορήγησης 
σύνταξης για σύνταξη λόγω ατυχήματος (ισχύει και για παιδιά)

Λοιπά δικαιολογητικά
 Αποδεικτικά πληρωμών προκαταβολής φόρου
 Τραπεζικά στοιχεία (IBAN)
 Αποδεικτικό κεφαλαιουχικών παροχών
 Αίτηση επιδόματος στέγασης
 Αποφάσεις διακανονισμού, 
π.χ. αξιολόγηση ζημιών, ένωση ιδιοκτητών

Κατά την πρώτη σας επίσκεψη να έχετε μαζί σας τα 
εξής

 Πράξη προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό) του προηγούμενου 
έτους 

 Αριθμό φορολογικού μητρώου 
 Προσωπική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ 
(αυτό ισχύει και για τα εξαρτώμενα μέλη)

 Δαπάνες φορολογικού συμβούλου του προηγούμενου έτους

Έσοδα
 Βεβαίωση/-σεις φόρου αποδοχών ή εκκαθαριστικό/-ά σημείωμα/-
τα μισθοδοσίας

 Δεκεμβρίου (και για επικουρικές και απλές συντάξεις)
 Απόφαση χορήγησης σύνταξης ή γνωστοποίηση προσαρμογής 
σύνταξης της νόμιμης ασφάλισης σύνταξης, π.χ. συντάξεις λόγω 
γήρατος, χηρείας, θανάτου γονέα, ανικανότητας εργασίας

 Αποδεικτικό απόδοσης άλλων συντάξεων,π.χ. ταμείου πρόσθετων 
παροχών (ZVK), ομοσπονδιακού και κρατικού ταμείου συντάξεων 
(VBL), συντάξεων ασφάλισης, συντάξεων εξωτερικού

 Αποδεικτικό παροχών αντί αποδοχών, π.χ. επιδόματος ανεργίας, 
επιδόματος μητρότητας, επιδόματος πτώχευσης, επιδόματος 
ασθενείας, ALG II (Hartz IV), παροχών τέκνων

 Έσοδα εξωτερικού
 Έσοδα από ιδιωτικές συναλλαγές αγοραπωλησίας, 
π.χ. πωλήσεις ακινήτων, συναλλαγές κρυπτονομισμάτων

 μισθωμένα ακίνητα, π.χ. μισθωτήρια, λογαριασμοί επιδομάτων 
διαχείρισης κατοικίας, χρεωστικοί τόκοι, λογαριασμοί κοινοχρήστων 
με τον μισθωτή

 Βεβαιώσεις εσόδων από επενδύσεις (τόκοι)
 Φορολογικές βεβαιώσεις παρακατούμενου φόρου
 στην πηγή, καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών

 Έσοδα από εργασιακές σχέσεις μερικής απασχόλησης
 Έσοδα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή/και

 εθελοντική εργασία

Επαγγελματικές δαπάνες
 Επαγγελματικές μετακινήσεις, εξωτερικές δραστηριότητες, 
π. χ. έξοδα ταξιδίου/διανυκτέρευσης, αν προβλέπονται, βεβαιώσεις 
εργοδότη

 Χρονικά διαστήματα διακοπής, 
π.χ. ασθένεια, σύντομη εργασία κ.λπ.

 Δαπάνες διατήρησης διπλής κατοικίας π. χ. μισθώματα, 
συνεπαγόμενα έξοδα μίσθωσης, πλήθος διαδρομών επιστροφής

 Δαπάνες πρόσληψης
 Δαπάνες μετακόμισης
 Ιδία μετεκπαίδευση, εκπαίδευση, π.χ. δίδακτρα, ταξιδιωτικά έξοδα, 
εξέταστρα για την απόκτηση διπλώματος ή έξοδα φοίτησης

 Homeoffice, χώρος εργασίας, αριθμός εργάσιμων ημερών
 δαπάνες για εργασιακό εξοπλισμό, π.χ. ειδικά βιβλία, εργαλεία, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επαγγελματική ενδυμασία

 Συνδρομές σε επαγγελματικές ενώσεις
 Δαπάνες για παροχή ενημέρωσης για συνταξιοδοτικά θέματα
 Δαπάνες για εκπαιδευτικές δραστηριότητες,

 π. χ. μεταφορικά έξοδα, πιστοποίηση εκπαιδευτή

Λίστα δικαιολογητικών που χρειάζεστε


