
Τη φορολογική σας δήλωση; 
Τη συμπληρώνουμε εμείς!
• Δίκαιη Τιμή 
• με απλό τρόπο
• άνετη, γρήγορη βοήθεια
• αφοσιωμένη εξυπηρέτηση

Γίνετε μέλος. Εξοικονομήστε φόρους.
Το „Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. (Steuerring)“ είναι από το 1969 ένας ενεργός σύλλογος 
φοροτεχνικής βοήθειας σε θέματα φορολογίας μισθών και εισοδημάτων. Είμαστε εξειδικευμένοι προς όφελός σας σε 
θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι σύμβουλοί μας είναι γνώστες του αντικειμένου, βρίσκονται 
κοντά στην περιοχή σας, οι συνδρομές των μελών μας είναι δίκαιες και με διαφανή κλιμάκωση και οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες μας είναι εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες. Δείτε και μόνοι σας - γίνετε μέλος! 

Οι υπηρεσίες μας συνοπτικά
• εξατομικευμένη και επαγγελματική ανάλυση της φορολογική σας κατάστασης
• συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης και προσδιορισμός του αναμενόμενου φόρου
• φοροτεχνικές συμβουλές όλο το χρόνο εντός της νόμιμης εξουσιοδότησης
• συμβουλευτική  για την επιλογή φορολογικής κατηγορίας (Steuerklasse)
• έλεγχος των φορολογικών και λοιπών οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες και τα 

ασφαλιστικά ταμεία
• έλεγχος δικαιώματος επιδόματος τέκνου και έλεγχος αίτησης για λήψη επιδόματος τέκνου
• φοροτεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για συνταξιοδοτικά προγράμματα (σύνταξη Riester-Rente και Rürup-Rente)
• συμβουλευτικές υπηρεσίες για συντάξεις (Renten και Pensionen) καθώς και για εταιρικά συνταξιοδοτικά 

προγράμματα προσωπικού (Νόμος περί Εισοδήματος Γήρατος - Alterseinkünftegesetz)
• φοροτεχνικές συμβουλές σχετικά με εισόδημα από επενδύσεις, π.χ. φορολογική απαλλαγή κεφαλαιουχικών 

κερδών και παρακράτηση φόρου
• αιτήσεις φορολογικών ελαφρύνσεων για υπηρεσίες επισκευής κατοικίας (Handwerkerleistungen), οικιακής 

βοηθού (aushaltsnahe Dienstleistungen), κατ’ οίκον φροντίδας (Pflegeaufwendungen) κλπ.
• αιτήσεις εκπτώσεων από το εισόδημα μισθωτών (Lohnsteuerkarte)
• υποβολή ενστάνσεων σε περίπτωση λανθασμένης εκκαθάρισης φόρου
• υποβολή προσφυγών ενώπιον φορολογικών δικαστηρίων



Σε ποιούς μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας
Σύμφωνα με το Νόμο περί Συλλόγων (Vereinsrecht) μπορούμε να παρέχουμε συμβουλές μόνο 
σε μέλη του συλλόγου. Ως σύλλογος φοροτεχνικής βοήθειας (Lohnsteuerhilfeverein) υποκείμεθα 
σε νομοθετικές διατάξεις (§ 4 αρ. 11 Νόμος περί Φοροτεχνικών Υπηρεσιών - Steuerberatungsgesetz), 
οι οποίες ορίζουν ποιούς ακριβώς επιτρέπεται να εξυπηρετούμε. Μπορείτε να γίνετε μέλος αν ανήκετε 
σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Εργοδότες
• Δημόσιοι Υπάλληλοι
• Αντιρρησίες συνείδησης προσφέροντες 
 κοινωφελή εργασία (Zivildienstleistende)
• Εκπαιδευόμενοι σε εργασία (Auszubildende)

Με αυτό τον τρόπο η άδειά μας επεκτείνεται για να παρέχουμε συμβουλές επί εισοδημάτων αποκλειστικά από
• εξαρτημένη εργασία συμπεριλαμβανομένων συντάξεων από δημόσια και εταιρικά ασφαλιστικά προγράμματα,
• συντάξεις προβλεπόμενες  εκ του νόμου και συντάξεις από ιδιωτικά ασφαλιστικά ιδρύματα καθώς και 

επιδόματα.

Αν πρόκειται για μία από αυτές τις περιπτώσεις, τότε μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε και για:
•  Εισόδημα από εκμίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση (π.χ. ενοικίαση ενός διαμερίσματος)
• Εισόδημα από επενδύσεις κεφαλαίου (π.χ. έσοδα από τόκους και μερίσματα)
• Εισοδήματα από άλλες πηγές (π.χ. κέρδη υπεραξίας από πώληση εκμισθωμένων κατοικιών),

εφόσον τα εισοδήματα αυτά δεν υπερβαίνουν αθροιστικά τα 18.000 Ευρώ ή τα 36.000 Ευρώ (αν πρόκειται για 
συζύγους που υποβάλλουν δήλωση από κοινού). Γενικά, δεν μπορούν να περιλαμβάνονται κέρδη επιχειρήσεων 
(Gewinne) ή υποκείμενοι σε φόρο κύκλοι εργασιών (Umsätze).

Ιδιότητα Μέλους
Η καλή ποιότητα έχει την ανάλογη τιμή, αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να την κάνουμε πιο προσιτή για εσάς. Για το 
λόγο αυτό η ετήσια συνδρομή στο Steuerring κλιμακώνεται με βάση κοινωνικά κριτήρια και βασίζεται στο ακαθάριστο 
ετήσιο εισόδημά σας. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα κλιμάκια συνδρομών. Για συζύγους 
που υποβάλλουν δήλωση από κοινού, λαμβάνεται υπόψη το κοινό τους ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα - και οι δύο 
σύζυγοι γίνονται μέλος.

Ισχύει από 01.01.2022

• Συνταξιούχοι κατηγορίας Pensionäre
• Συνταξιούχοι κατηγορίας Rentner
• Λήπτες επιδομάτων

Κλίμακα συνδρομής Ακαθάριστο ετήσιο
εισόδημα μέλους

Συνολική συνδρομή 
μέλους

01           έως 10.000 € 60 €

02        έως 15.000 € 75 €

03        έως 20.000 € 90 €

04      έως 25.000 € 105 €

05      έως 30.000 € 120 €

06      έως 35.000 € 135 €

07      έως 40.000 € 150 €

08      έως 45.000 € 165 €

09      έως 50.000 € 180 €

10      έως 57.500 € 200 €

11      έως 65.000 € 220 €

12      έως 75.000 € 240 €

13           έως 85.000 € 260 €

14         έως 100.000 € 280 €

15         έως 125.000 € 300 €

16         έως 150.000 € 350 €

17         έως 200.000 € 400 €

18 Άνω των 200.000 € 450 €

Κόστος εγγραφής 14 €



Λίστα ελέγχου
Εδώ παρατίθενται τα σημαντικότερα έγγραφα, τα οποία πρέπει να φέρετε
μαζί σας στη συμβουλευτική σας συνάντηση με την Steuerring.

Στην προσωπική συνάντηση θα προσδιορίσουμε τα έγγραφα που θα χρειαστούμε
ακόμα και τα οποία θα μπορείτε να υποβάλετε αργότερα.

Αποδεικτικά έγγραφα 
εισοδημάτων

Έξοδα διαφήμισης από 
εξαρτημένη εργασία

Έξοδα διαφήμισης κατά την 
εκμίσθωση κατοικίας

Γενικά στοιχεία

> Ηλεκτρονική βεβαίωση/ηλεκτρονικές βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών
> Βεβαιώσεις σχετικά με το ύψος του καταβεβλημένου 
  > Επιδόματος ανεργίας
  > Επιδόματος ασθένειας, επιδόματος μητρότητας, γονικού επιδόματος
  > Προσωρινού επιδόματος
  > Αποζημίωσης λόγω αφερεγγυότητας (από τον Οργανισμό Απασχόλησης)
> Αποζημίωση, συμφωνία περί αποζημίωσης / Συμφωνία περί λύσεως 
> Αποφάσεις σχετικά με την αίτηση συνταξιοδότησης / Ανακοινώσεις σχετικά με την
 προσαρμογή σύνταξης / Ανακοινώσεις σχετικά με τη λήψη σύνταξης 
> Συμβολαιογραφική πράξη με συμφωνημένη παρούσα αξία μελλοντικών προσόδων
> Ενοίκια, σύμβαση μίσθωσης, αποδεικτικό έγγραφο της εισερχόμενης πληρωμής 
> Βεβαιώσεις είσπραξης φόρων και αναλυτικές καταστάσεις εισοδημάτων από εισπράξεις
 τόκων και άλλων κεφαλαίων 
> Τμήματα τόκων μη έντοκων απαιτήσεων
> Επιδόματα διατροφής που έχουν ληφθεί σε de facto κοινό φορολογικό καθεστώς 
 (Realsplitting) (παράρτημα U)
> Παροχές που έχουν ληφθεί σε σχέση με την αντιστάθμιση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

> Αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με έξοδα μετακίνησης, αποδεικτικά έγγραφα χιλιομέτρων 
> Συνεισφορές σε επαγγελματικές ενώσεις (σωματεία)
> Αποδείξεις για εξοπλισμό εργασίας
> Αποδείξεις για τυπικά ρούχα εργασίας 
> Δαπάνες γα ένα χώρο εργασίας 
> Έξοδα μετακίνησης (βεβαίωση εργοδότη, αποζημιώσεις δαπανών)
> Δαπάνες για επαγγελματική μετεκπαίδευση, π.χ. για αρχιτεχνίτη ή εξειδικευμένο
 οικονομικό διαχειριστή, φοιτητικά έξοδα για υπάρχουσα πρώτη εκπαίδευση 
> Έξοδα αίτησης υποψηφιότητας
> Έξοδα μετακόμισης για επαγγελματικούς σκοπούς 
> Διπλή συντήρηση νοικοκυριού (σύμβαση μίσθωσης δεύτερης κατοικίας και αποδεικτικά
 έγγραφα πληρωμής) > Έξοδα συμβουλευτικής σε φορολογικά θέματα, π.χ. δαπάνη για
 εταιρείες φορολογικών συμβούλων

> Δανειακοί τόκοι, τμήματα τόκων μη έντοκων απαιτήσεων 
> Δαπάνες συντήρησης
> Τέλη ακίνητης περιουσίας, χρεώσεις ύδρευσης, λυμάτων, ρεύματος, συλλογής
 απορριμμάτων, λειτουργικά έξοδα της θέρμανσης όπως συντήρηση, καύσιμα, κατάσταση
 συμπληρωματικών εξόδων (σε κοινωνία συνιδιοκτητών)
> Εκκαθάριση συμπληρωματικών εξόδων με τον ενοικιαστή

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

> Ταυτότητα ή διαβατήριο - λόγω μιας νομικής υποχρέωσης πρέπει κατά την πρώτη
 συμβουλευτική συνάντηση να προσκομιστεί και να εκδοθεί αντίγραφο για εξακρίβωση.
> Τοπικός ΑΦΜ, ομοσπονδιακός ΑΦΜ 
> Εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους / Πράξη προκαταβολής φόρου 
> Ενδεχομένως αντίγραφα κίνησης λογαριασμού του σχετικού έτους
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Ειδικές επιβαρύνσεις

Άλλα έγγραφα 
που αξίζουν τα χρήματά σας

> Έξοδα ασθένειας όπως φάρμακα, ιατρικά έξοδα με προσωπική επιβάρυνση, γυαλιά, 
 εκκαθαρίσεις με ασφάλιση ασθένειας και συμμετοχή του δημόσιου οργανισμού
 ασφάλισης, έξοδα μετακίνησης
> Δαπάνες φροντίδας
> Κόστος ταφής, αποδεικτικό έγγραφο σχετικά με την περιουσία του αποθανόντος 
> Κόστος θεραπείας (επίσημη ιατρική βεβαίωση πριν από την έναρξη της θεραπείας)
> Δαπάνες για τον πρακτικό θεραπευτή
> Διατροφή προς συγγενείς (αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με πληρωμές, αποδεικτικό
 έγγραφο προσωπικών εισοδημάτων, αποδοχών και περιουσίας του υποστηριζόμενου
 προσώπου, ομοσπονδιακός ΑΦΜ)
> Ταυτότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες 
> Αποδεικτικό έγγραφο κατηγορίας φροντίδας ή βαθμού φροντίδας

> Υπηρεσίες τεχνίτη, π.χ. καθαριστής καπνοδόχων, ηλεκτρολόγος, κατασκευαστής
 παραθύρων (απαιτείται τιμολόγιο και απόδειξη πληρωμής)
> Οικιακές υπηρεσίες, π.χ. εργασίες κήπου, βοήθεια για τη διατήρηση του νοικοκυριού,
 νοσηλευτικές υπηρεσίες, μεταφορικά έξοδα σε ιδιωτικές μετακομίσεις (απαιτείται τιμολόγιο
 και απόδειξη πληρωμής)
> Εκκαθάριση συμπληρωματικών εξόδων της διαχείρισης του κτιρίου / του εκμισθωτή 
> Βεβαίωση του ιδρύματος επενδύσεων για ηλεκτρονικές πληρωμές σε αποταμιευτικά 
 προγράμματα προς όφελος του εργαζομένου
> Αίτηση για στεγαστική επιδότηση

Ως απόδειξη πληρωμής νοείται πάντα μια βεβαίωση της τράπεζας για την εγγραφή της 
συναλλαγής ή ένα αντίγραφο κίνησης λογαριασμού.

www.steuerring.de
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Ειδικά έξοδα

> Έξοδα περίθαλψης όπως ασφάλιση ασθένειας και φροντίδας, ασφάλιση αναπηρίας και
 ανικανότητας προς εργασία, ασφάλιση κατά ατυχημάτων και ασφάλιση αστικής ευθύνης
 (υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων), ασφάλιση ζωής και σύνταξης
> Βεβαιώσεις για ιδιωτική σύνταξη (Riester-Rente) και για ιδιωτική ισόβια πρόσοδο (Rürup-
 ή Basis-Rente)
> Δωρεές / Παροχές
> Έξοδα για προσωπική επαγγελματική εκπαίδευση (βεβαίωση συμμετοχής, τιμολόγιο
 εξόδων συμμετοχής) > Επιδόματα διατροφής που έχουν καταβληθεί σε de facto κοινό
 φορολογικό καθεστώς (Realsplitting) 
> Πληρωμές σε σχέση με την αντιστάθμιση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
> Ομοσπονδιακός ΑΦΜ του υποστηριζόμενου προσώπου / του λήπτη

Παιδιά

> Ομοσπονδιακός ΑΦΜ
> Έξοδα φύλαξης παιδιών (σύμβαση, τιμολόγιο, αποδεικτικά έγγραφα πληρωμής)
> Σύμβαση εκπαίδευσης / Βεβαίωση σπουδών / Βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο 
> Ηλεκτρονική βεβαίωση/ηλεκτρονικές βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου μισθωτών 
 υπηρεσιών του παιδιού
> Απόφαση σχετικά με τη σύνταξη ορφανού 
> Αποφάσεις διακοπής του επιδόματος τέκνου 
> Σχολικά δίδακτρα που έχουν καταβληθεί για δικαιούχα σχολεία > Εισφορές ασθένειας και
 φροντίδας για παιδιά με ιδιωτική ασφάλιση




