Списък
Тук са изброени най-важните документи, които трябва да носите със себе си
на Вашата консултация в Съюза за оказване на помощ във връзка с ДОД Steuerring.
Документите, които са ни необходими допълнително, ще определим по време на
личния разговор и те могат да бъдат представени допълнително.

Общи данни

Удостоверения за доходите

Разходи за реклама от
несамостоятелна работа

Разходи за реклама при
отдаване под наем на
жилищно помещение

> лична карта или задграничен паспорт - по закон трябва задължително да се
представи и да се копира при първоначалната консултация.
> данъчен номер, данъчен идентификационен номер
> Известие за ДОД от предходната година / Известие за авансово плащане
> евентуално извлечения от сметка за съответната година
> електронно(и) удостоверение(я) за ДОД
> удостоверения за размера на изплатените
		
> пари за безработни
		
> болнични, майчинство, финансова помощ за родители на малки деца
		
> финансова помощ, докато трае прехвърлянето от една работа на друга
		
> финансова помощ при несъстоятелност на работодателя (Агенция по труда)
> обезщетение, споразумение за обезщетение / договор за прекратяване на трудово
взаимоотношение
> пенсионни известия / съобщения за актуализация на пенсията / съобщения за
получаване на пенсия > нотариален договор с договорена пожизнена рента
> доходи от наеми, договор за наем, удостоверение за получено плащане
> данъчни удостоверения и списъци на доходите от лихви и други капиталови доходи
> лихвени дялове при неолихвяващи се вземания
> получени суми за издръжка при Realsplitting (възможност за приспадане на разходите
за следбрачна издръжка и издръжка при раздяла като извънредни разходи от ДОД)
(Приложение U)
> получени плащания във връзка с изравняване на дяловете на съпрузите в
имуществената общност след развод

> удостоверения за пътни разходи, удостоверения за километри > членски внос в
професионални съюзи (профсъюзи)
> касови бележки / квитанции за средства за работа
> касови бележки / квитанции за типично работно облекло > разходи за работна стая
> пътни разходи (удостоверение от работодателя, възстановяване)
> разходи за повишаване на професионалната квалификация, например на майстор
или експерт икономист, разходи за следване при налично първо образование
> разходи за кандидатстване
> разходи за преместване поради професионални причини
> водене на двойно домакинство (договор за наем второ жилище и удостоверения за
плащане)
> разходи за данъчни консултации, например членски внос в съюзи за оказване на
помощ във връзка с ДОД
> лихви по заеми, лихвени дялове при неолихвяващи се вземания
> ремонтни разходи
> поземлен данък, такси за вода, мръсна вода, електричество, извозване на
боклук, режийни за отопление - като поддръжка, материал за горене, списък на
допълнителните разходи (при общност от собственици на жилища)
> разплащане на допълнителните разходи с наемателя
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Деца

Извънредни разходи

Извънредни тежести

Други документи,
които си струват парите

> данъчен идентификационен номер
> разходи за отглеждане на дете (договор, фактура, удостоверения за плащане)
> договор за професионално образование / студентско уверение / удостоверение от		
училище
> електронно(и) удостоверение(я) за ДОД на детето
> удостоверение за пенсия на полусираци
> известия за отмяна на детските
> платена училищна такса за частни училища
> вноски за здравно осигуряване и гледане при частно осигурени деца

> разходи за обслужване, като здравно застраховане и застраховане за гледане,
застраховка срещу трудова неспособност и професионална неспособност,
застраховка срещу злополука и застраховка гражданска отговорност за автомобили,
застраховка живот и пенсионна застраховка
> удостоверения за частно пенсионно осигуряване (пенсия Riester) и частно
осигуряване за пожизнена пенсия (пенсия Rürup- и основна пенсия)
> дарения / помощи
> разходи за собственото професионално образование (удостоверение за участие, 		
фактура за такса за участие)
> платени суми за издръжка при Realsplitting (възможност за приспадане на разходите
за следбрачна издръжка и издръжка при раздяла като извънредни разходи от ДОД)
> плащания във връзка с изравняване на дяловете на съпрузите в имуществената 		
общност след развод
> данъчен идентификационен номер на подпомаганото или получаващото лице

> разходи при болест, например медикаменти, лично платени разходи за лекар, очила,
разплащане със здравното осигуряване и службата за предоставяне на финансова 		
помощ при болест и за гледане на лица на държавна служба, пътни разходи
> разходи за гледане
> разходи за погребение, удостоверение за имуществото на починалия
> разходи за лечение (медицинско удостоверение преди започване на лечението)
> разходи за лечител
> издръжка на членове от семейството (удостоверения за плащания, удостоверение
за собствени приходи, получени суми и имущество на подпомаганото лице, данъчен
идентификационен номер)
> карта за хора с увреждания > удостоверение за степента и нивото на гледане

> занаятчийски услуги, например коминочистач, електротехник, майстор за прозорци
(необходими фактура и удостоверение за плащане)
> услуги, свързани с домакинството, например градинарски дейности, помощ в
домакинството, гледане, разходи за спедиция при лични премествания (необходими
фактура и удостоверение за плащане)
> фактури за допълнителни разходи от управителя на сградата / наемодателя
> удостоверение от банка за електронно изпращане на добавки за жилищноспестяване
> заявление за жилищностроителна премия
Под удостоверение за плащане се разбира винаги удостоверение за
задължаване на сметка от банка или излечение от сметка.
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