
Declarația
dumneavoastră
pe venit? 
Noi oferim!
• preţ corect
• soluție simplă
• ajutor comod, rapid
• consultanță dedicată

Deveniți membru. Economisiți bani din impozite.
Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. (Steuerring) este activă pentru membrii săi, în calitate 
de asociație de asistență în ceea ce privește impozitul pe salariu, încă din 1969. Ne-am specializat pe impozitul 
pe venit. Consilierii noștri sunt specializați și se află direct în apropierea dumneavoastră, contribuțiile membri-
lor noștri sunt stabilite corect și transparent, consilierea noastră este individuală și cuprinzătoare. Convingeți-
vă singur – deveniți membru! 

Privire de ansamblu asupra serviciilor noastre
• Analiză individuală și calificată a situației dumneavoastră fiscale

• Elaborarea declarației dumneavoastră privind impozitele pe venit și determinarea rezultatului 
dumneavoastră fiscal estimativ

• Consiliere în domeniul fiscal de-a lungul întregului an pe baza împuternicirii legale

• Consiliere cu privire la selectarea clasei de impozitare

• Verificarea deciziilor de impozitare și a altor decizii ale Oficiilor Fiscale și ale Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului - Serviciul Alocații și Îndemnizații

• Verificarea cererilor de alocație pentru copii și depunerea cererilor de alocație pentru copii

• Consiliere în domeniul fiscal cu privire la pensia privată (pensie Riester și Rürup)

• Consiliere cu privire la impozitarea pensiilor, pensiilor pentru funcționari și pensii ocupaționale (Legea 
privind pensiile)

• Consiliere în domeniul fiscal în cazul veniturilor provenite din activele de capital, de ex. pentru ordinul de 
scutire și pentru impozitul reținut la sursă

• Depunerea cererilor de scutiri de taxe pentru serviciile comerciale, servicii de întreținere a locuinței, 
costuri aferente îngrijirii etc.

• Depunerea cererilor pentru sumele scutite de impozit pe cartea de impozitare a salariului

• Efectuarea procedurilor de apel în cazul deciziilor eronate

• Efectuarea plângerilor în fața instanțelor judecătorești de contencios administrativ fiscal



Pe cine putem consilia
Conform legii privind asocierea, putem consilia doar membrii. În calitate de asociație de 
asistență în ceea ce privește impozitul pe salariu ne supunem unei împuterniciri legale de 
consultanță (§ 4 Nr. 11 Legea privind  consilierea în domeniul fiscal), care determină cu 
exactitate pe cine putem consilia. Vă putem accepta în  calitate de membru dacă vă încadrați 
în următoarele grupuri de persoane: 

• Angajat
• Funcționar
• Persoană aflată în serviciu civil
• Practicant

În plus, aprobarea noastră include și consilierea dumneavoastră exclusiv cu privire la venituri provenite din
• angajare inclusiv pensii de funcționar public și pensii ocupaționale,
• pensii legale și private, precum și pensii de întreținere.

Dacă este cazul, vă putem consilia inclusiv în caz de:
• Venituri din închiriere și leasing (de ex. închirierea unei locuințe)
• Venituri din activele de capital (de ex. venituri din dobânzi și dividende)
• Alte venituri (de ex. tranzacții de vânzare privată a propriei locuințe închiriate)

Dacă aceste venituri în total nu depășesc 18.000 euro, resp 36.000 euro (în cazul cuplurilor căsătorite impozita-
te împreună) În general, nu este permisă existența câștigurilor sau a câștigurilor supuse plății taxei pe valoare 
adăugată.

Calitatea de membru
Cu siguranță, calitatea are prețul său, cu toate acestea ne dorim ca aceasta să vă fie accesibilă. Și, ast-
fel, contribuția anuală la Steuerring este eșalonată social și se orientează în funcție de venitul anual brut 
al dumneavoastră. Următorul tabel vă informează cu privire la eșalonarea contribuției. În cazul cuplurilor 
căsătorite, care pot fi impozitate împreună, iar veniturile anuale brute sunt calculate împreună - ambii soți 
devin membri.

Valabil începând cu 01.01.2022

•  Funcționar public pensionat
• Pensionar
• Beneficiar al pensiei de întreținere (pensie 

alimentară)

Clasa de contribuție Veniturile anuale ale 
membrului (brut)

Contribuția de membru 
(brut)

01        până la 10.000 € 60 €

02     până la 15.000 € 75 €

03     până la 20.000 € 90 €

04   până la 25.000 € 105 €

05   până la 30.000 € 120 €

06   până la 35.000 € 135 €

07   până la 40.000 € 150 €

08   până la 45.000 € 165 €

09   până la 50.000 € 180 €

10   până la 57.500 € 200 €

11   până la 65.000 € 220 €

12   până la 75.000 € 240 €

13        până la 85.000 € 260 €

14      până la 100.000 € 280 €

15      până la 125.000 € 300 €

16      până la 150.000 € 350 €

17      până la 200.000 € 400 €

18            prin 200.000 € 450 €

Taxă unică de înscriere 14 €



listă de verificare
Aici sunt listate cele mai importante documente, pe care trebuie să le aduceți
cu dumneavoastră la discuția de consiliere de la Steuerring.

În timpul discuției personale, studiem documentele de care avem nevoie și acestea pot
fi înmânate ulterior.

Dovezi ale venitului

Costuri publicitare 
provenite din angajare

Costuri publicitare în 
cazul închirierii spațiului 
de locuit

Date generale

> declarație(ii) de impozit pe salariu în format electronic
> adeverințe cu privire la valoarea indemnizației de șomaj
  > plătite
  > indemnizație în caz de boală, de maternitate, parentală
  > indemnizație tranzitorie
  > indemnizație primită în caz de insolvență (de la Agenția pentru Plasarea și Ocuparea   
     Forței de Muncă)
> compensație, acord de compensație / contract de reziliere 
> decizie de pensie / decizii de rectificare a pensiei / decizii referitoare la pensie 
> contract notarial cu pensia prețului de achiziție convenită
> venituri din chirii, contract de închiriere, dovada încasării plății
> notificări de impozitare și declarații de venit cu privire la încasările dobânzilor și ale capitalului 
> procentul dobânzii la creanțe neremunerate
> plăți de întreținere la divizarea reală (investiție U)
> plăți primite în conexiune cu compensarea drepturilor de pensie

> dovezi cu privire la costurile de călătorie, dovezi privind kilometrii parcurși 
> contribuții la asociațiile profesionale (sindicate)
> documente de plată / chitanțe pentru mijloace de lucru
> documente de plată / chitanțe pentru îmbrăcămintea profesională reprezentativă / cheltuieli
 de călătorie (adeverință de la angajator, rambursări)
> cheltuieli pentru perfecționarea profesională, de ex. pentru maistru sau administrator,
 cheltuieli de studiu în cazul unei calificări de bază existente 
> costuri de aplicare pentru un loc de muncă
> cheltuieli de mutare din motive profesionale 
> intreținerea a două gospodării (contract de închiriere locuință secundară și dovezi de plată) 
> costuri de consiliere în domeniul fiscal, de ex. contribuția către asociațiile de asistență în ceea
 ce privește impozitul pe salariu

> dobânzi la împrumut, procent dobânzi la creanțe neremunerate 
> costuri de întreținere
> impozit de bază, taxe de apă, de apă reziduală, de curent, de colectare a gunoiului menajer,
 costuri de întreținere pentru plata încălzirii - precum întreținere, combustibili, listare costuri
 suplimentare (la WEG)
> plată costuri suplimentare cu chiriașul

continuarea pe pagina următoare >>

 

> actul de identitate sau pașaportul - trebuie prezentate la prima consiliere în baza unei   
 obligații legale pentru identificare și trebuie fotocopiate.
> cod fiscal, numărul de identificare fiscală 
> decizia privind impozitul pe venit al anului precedent / decizia de plată anticipată 
> eventual, extrase de cont ale anului respectiv
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Solicitări excepționale

Alte documente, 
în care sunt valorificați 
banii dvs.

> costuri legate de sănătate, precum medicamente, costuri medicale plătite independent,
 ochelari, decontarea plăților cu ajutorul asigurării medicale și a autorității de asistență, 
 cheltuieli de călătorie
> costuri aferente de îngrijire
> costuri funerare, dovada cu privire la averea persoanei decedate 
> costuri de tratament (adeverință medicală de începerea tratamentului)
> costuri pentru vindecătorii alternativi
> sprijin oferit rudelor (dovezi ale plăților, dovada veniturilor, remunerațiilor și activelor proprii  
 ale persoanei sprijinite, număr de identificare fiscală)
> act de identificare pentru persoane cu handicap > dovadă nivel de handicap, resp. grad de   
 handicap

> servicii comerciale, de ex. coșar, electrician, instalator geamuri (este necesară factura și 
 dovada de plată)
> servicii de întreținere a locuinței, de ex. lucrări de grădinărit, ajutoare casnice, servicii de 
 îngrijire, cheltuieli de transport în cazul mutărilor private (este necesară factura și dovada de plată)
> plata costurilor suplimentare ale administratorului proprietății / ale locatorului 
> adeverință de la Institutului Financiar cu privire la transferul electronic al plăților către 
 sistemele de economii
> cerere subvenție pentru construcția de locuințe

Prin dovada de plată trebuie întotdeauna să se înțeleagă o confirmare a rezervării din partea băncii 
sau un extras de cont.
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Cheltuieli speciale

> cheltuieli speciale, precum asigurarea de sănătate și de îngrijire, asigurarea în caz de incapacit-
 te de muncă și în caz de incapacitate profesională, asigurarea în caz de accident și cea 
 obligatorie civilă (auto), asigurarea de viață și de pensie
> adeverințe pentru pensia privată (pensie Riester) și asigurarea privată de anuitate (pensie Rürup, 
 respectiv pensie de bază)
> donații / beneficii
> costurile pentru formarea profesională proprie (adeverință de participare, factură pentru taxa de
 participare) 
> plăți de întreținere achitate la divizarea reală 
> plăți în conexiune cu compensarea drepturilor de pensie 
> număr de identificare fiscală a persoanei întreținute, respectiv a destinatarului

Copii

> număr de identificare fiscală
> costuri de îngrijire a copiilor (contract, factură, dovezi de plată)
> contract de formare profesională / adeverință de studii / certificat de frecventare a cursurilor 
> declarație(ii) de impozit pe salariu în format electronic ale copiilor
> notificare cu privire la pensiile de semi-orfan 
> decizie de anulare a alocației pentru copii 
> taxe de școlarizare plătite pentru școlile beneficiare 
> contribuții la asigurările de sănătate și de îngrijire în cazul copiilor cu asigurare privată




