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Документи за данъчна декларация 

Име, фамилия 

_____________________________ 

Тел.номер * задължително 

_____________________________ 

Моля изпратете копия на следните документи : 

• Aдреснa регистрация в Германия    

• Копие на лична карта 

• IBAN, Банка 

IBAN: ________________________ BIC:_______________ 

• Удостоверение граждански брак 

• Удостоверение за раждане на дете/деца 

• Ако детето живее в Германия предоставете и ID Nummer 

• Последната данъчна декларация (ако имате такава) 

• Професия, длъжност, на която сте назначени съгласно трудовия договор 

• Документ от работодателя за получени доходи за календарната година 

(Lohnsteuerbescheinigung) 

• Други документи за доходи и помощи обещетения за безработни, 

болнични, майчинство) 

• Пенсии 

• Други доходи 

• Допълнителни пенсионни застраховки 

• Застраховки (живот, гражданска отговорност, злополука) 

• Допълнителни здравни застраховки 

• Дарения 

• Разходи свързани с търсене и кандидатстване за работа (копирни 

услуги, изготвяне на мотивационно писмо и автобиография, пътни и 

евентуални нощувки) 

• Разходи свързани с подаване на данъчна декларация за предходната 

година (фактура от счетоводител, членски внос в счетоводно дружество) 
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• Разходи за поддръжка на двойно домакинство 

• Разходи за обучение и курсове свързани с работата 

• Разходи свързани с преместване 

• Медицински разходи (лекарства, зъболекар, очила и др.) 

• Разходи за развод и погребение 

• Документи ТЕЛК от Германия 

• Издръжка на деца и съпруга в случай на развод 

• Издръжка на родители в България (Декларация за издръжка и документ 

от НОИ за размера на пенсията) 

• Разходи за реновиране на жилище (само труд) 

• Годишни режийни разходи за жилището Nebenkosten (без вода и 

енергия) 

• Доходи от лихви и търговия с акции 

• Разходи свързани с дете – за занималня, детска ясла или градина (без 

храна) 

Период 

от – до 

Код, Населено място, 

улица 

*дом 

Код, Населено място, 

улица 

*работа 

Км в едната 

посока 

Работни дни в 

годината 

     

 

За по-подробна информация се свържете с нас! 
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