قائمة المراجعة

فيما يلي أهم الوثائق التي يجب عليك إحضارها معك إلى دائرة الضرائب في مقابلة اإلستشارة.
نحدد المستندات التي ال نزال نحتاجها في المقابلة الشخصية ويمكن إرسالها الحقًا..

بيانات عامة:

•بطاقة شخصية أو جواز سفر  -يتوجب قانونًا تقديمها وعمل نُسخة منها في جلسة االستشارة األولي للتأكد من الهوية.
•الرقم الضريبي ،رقم التعريف الضريبي
•إخطار ضريبة الدخل عن العام الماضي /إخطار الدفع ال ُمقدم
••	 كشوفات حساب السنة المعنية عند اللزوم.

إثباتات الدخل

•شهادة (شهادات) إلكترونية الخاصة بضريبة الدخل.
•شهادات عن قيمة مبلغ-:
•إعانة البطالة
•2استحقاقات بسبب المرض  ،استحقاقات األمومة  ،استحقاقات الوالدين
• .3بدل مؤقت
•.4بدل بسب التعسر المادي (من مكتب التوظيف)
•التعويض ،إتفاق على التعويض /حل العقد
•إشعارات التقاعد /اشعارات بتعديل التقاعد /اشعارات خصم مبالغ التقاعد
•عقد شهر عقاري بخصوص مبلغ التقاعد
•إيرادات اإليجار وعقد اإليجار وإثبات استالم الدفع
•الشهادات الضريبية وبيانات الدخل من الفوائد وإيرادات رأس المال األخرى
•حصص الفوائد للذمم المدينة غير الحاملة للفوائد
•مساعدات الدخل المستلمة في حالة المصروفات المخصومة ملحق ()U
•المبالغ المستلمة فيما يتعلق بتسوية النفقة

تكاليف اإلعالن من العمل غير الحر-:

•إثبات تكاليف السفر ،إثبات لعدد الكيلومترات
•المساهمات في الجمعيات المهنية (النقابات)
•إيصاالت  /فواتير لوسائل العمل
•اإليصاالت  /الفواتير الخاصة بمالبس العمل الرسمية
•مصاريف تجهيز غرفة العمل
•مصاريف السفر (صاحب عمل شهادة  ،تعويضات)
•نفقات التدريب العملي ،على سبيل المثال ك ُمعَ ِلّ ٌم أو كمدير أعمال  ،مصاريف الدراسة مع تكاليف التدريب األولي
•مصاريف تقديم الطلبات
•تكاليف نقل المسكن ألسباب مهنية
•التدبير المنزلي المزدوج (عقد ايجار للمنزل الثاني وإثبات السداد)
•تكاليف اإلستشارة الضريبية  ،على سبيل المثال المبالغ المدفوعة لجمعيات المساعدة في أوراق ضريبة الدخل

تكاليف اإلعالن الستئجار المساكن-:

•الفائدة على القروض والفوائد على الذمم المدينة غير الحاملة للفائدة
•نفقات الصيانة
•ضريبة األمالك والمياه والصرف الصحي والكهرباء ورسوم جمع القمامة وتكاليف التشغيل للتدفئة  -مثل الصيانة والوقود والتكاليف اإلضافية
(جمعية اتحاد المالك)
•فواتير حساب المصاريف الجانبية مع المستأجر
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األطفال

•رقم التعريف الضريبي
•تكاليف رعاية الطفل (العقد  ،الفاتورة  ،إثبات السداد)
•عقد التعليم المهني  /شهادة قيد الدراسة  /الشهادة المدرسية
•شهادة (شهادات) ضريبة الدخل اإللكترونية للطفل
•إخطار التقاعد الخاص بنصف األيتام
•إشعارات اإللغاء بشأن استحقاقات الطفل
•الرسوم المدرسية المدفوعة للمدارس
•اشتراكات تأمين الرعاية الصحية والتمريضية لألطفال المؤمن عليهم من القطاع الخاص

نفقات إضافية-:

•مصاريف التقاعد مثل التأمين على الرعاية الصحية والتمريضية  ،والتأمين ضد العجز والعجز المهني  ،والتأمين ضد الحوادث (والسيارات) ،
والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية
•شهادات للحصول على مخصص الشيخوخة الخاص (معاش ريستر) والتأمين الخاص على الحياة (أو معاش أساسي  -روروب)
•تبرعات /مخصصات
•تكاليف التدريب المهني الخاص بك (شهادة الحضور  ،فاتورة رسوم المشاركة)
•مصاريف النفقة المدفوعة
•المدفوعات المتعلقة بتسوية التقاعد
•رقم التعريف الضريبي للشخص المدعوم أو المستلم

أعباء استثنائية-:

•المصاريف الطبية ،مثل األدوية والمصاريف الطبية التي يتحملها الشخص ،والنظارات والفواتير مع التأمين الصحي واإلعانات ونفقات السفر
•نفقات الرعاية
•مصاريف الجنازة  ،إثبات أمالك المتوفى
•مصاريف المنتجع الصحي (الشهادة الطبية الرسمية قبل بدء المعالجة)
•تكاليف العالج بالطب البديل.
•إعالة األقارب (إثبات المدفوعات وإثبات الدخل الشخصي واألرباح وأصول الشخص المدعوم ورقم التعريف الضريبي)
•بطاقة لألشخاص المعوقين
•إثبات مستوى الرعاية أو درجة الرعاية

الوثائق األخرى التي لها قيمة مالية-:

•خدمات الحرفيين  ،على سبيل المثال تنظيف مدخنة المدفأة ،كهربائي  ،صانع النوافذ (الفاتورة وإثبات سداد الفواتير)
• الخدمات المنزلية  ،على سبيل المثال ،أعمال الحديقة ،المساعدة المنزلية  ،خدمة الرعاية  ،تكاليف الشحن عند اإلنتقال في مسكن (الفاتورة وإثباتسداد الفواتير)
•فواتير المصاريف الجانبية لخدمة العقار  /الخاصة بالمالك
•شهادة من مؤسسة االستثمار حول النقل اإللكتروني للخدمات الفعالة في األصول
•طلب بخصوص قسط لبناء المسكن

يجب تقديم كشف حساب بنكي دائما ً إلثبات سداد المبالغ.
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