Jak zostac czlo@kierrnl:
Skontaktuj si� z nami:
nasze punkty doradcze ch�tnie stuzc1 pomocq!
Ze wzgl�du na to, ze dziatamy na zasadzie
samopomocy, obowiqzuje nas zar6wno ustawa o
doradztwie podatkowym, jak i ustawodawstwo
dotyczqce stowarzyszer'l, eo oznacza, ze musisz zostac
cztonkiem zwic1zku MSK Lohnsteuerhilfeverein e. V. W
tym celu musisz ztozyc pisemnc1 deklaracj� wstqpienia
do zwic1zku.
Oczywiscie nie musisz byc naszym cztonkiem przez cate
zycie, swoje cztonkostwo mozesz wypowiedziec z
koncem kazdego roku do dnia 30 wrzesnia bez
koniecznosci podania powod6w (deklaracja
wystqpienia).
Roczna, zalezna od sytuacji spotecznej sktadka pokrywa
wszystkie nasze swiadczenia; nie ponosisz zadnych
dalszych koszt6w.
Ze wzgl�d6w administracyjnych musimy jednak
pobierac optat� wst�pnq w wysokosci 20 €. Jest ona
jednorazowa. Aby uzyskac dla Ciebie jeszcze wi�cej,
jestesmy cztonkiem zrzeszenia:
Neuer Verband der Lohnsteuerhilfe e. V.
z siedzibq w Berlinie
www.nvl.de

Neuer Verband der
Lohnsteuerhilfevereine e. V.

Punkt doradczy w Dülmen:
MSK Lohnsteuerhilfeverein e. V.

Dyrektor punktu doradczego: Sandra Kalischke
Felderstraße 11

48249 Dülmen
Niemcy

Tel.: 0176 473 660 11
Email: sk@msk-ev.de

Punkt doradczy w Ahaus:
MSK Lohnsteuerhilfeverein e. V.

Dyrektor punktu doradczego: Monika Kucharitsch-Mihalikova

Zitadelle 32b

48683 Ahaus
Niemcy

Tel.: 0157 580 300 79

M
Ke.V.
Lohnsteuerhilfeverein
Ludzki
Rzeczowy
Kompetentny

Email: mk@msk-ev.de

Daj sobie wi�cej wolnego czasu, zostaw
wypefnienie deklaracji podatkowej nam!

Che:tnie Ci doradzimy!

Pomagamy (naszym cztonkom) w zakresie
podatku dochodowego od os6b fizycznych

w ramach upowaznienia zgodnego z § 4 pkt. 11
ustawy o doradztwie podatkowym.

MSK Lohnsteuerhilfeverein e. V.
Zarzc1d gt6wny / siedziba:
Felderstraße 11, 48249 Dülmen, Niemcy
www.msk-ev.de

info@msk-ev.de

Kirn z Twojego punktu widzenia jestesmy:

Co mozemy dla Ciebie zrobic:

lle kosztuje cz+onkostwo:

"Moje kompetencje podatkowe"

"Koordynacja moich podatk6w"

"Koszt moich podatk6w"

Zatozylismy nasze stowarzyszenie nie z ch�ci zysku, ale
dlatego, ie lubimy wypetniac deklaracje podatkowe, a
najwazniejsi Sq dla nas ludzie. A moze doktadnie wiesz,
eo mozna wpisac w deklaracji podatkowej, a czego nie?
Pytamy, co dziato si� u Ciebie w ciqgu minionego roku,
co mozemy zrobic, aby pom6c Ci w sprawach podat
kowych - i stuchamy: dla nas nie jestes tylko
wymagajqcq jak najszybszego zatatwienia sprawq ...
Dia wi�kszosci ludzi deklaracja podatkowa to uciqiliwa
rzecz, ale my ch�tnie wypetnimy jq za Ciebie. Masz
pytania zwiqzane z podatkami w ciqgu albo po uptywie
roku kalendarzowego?

Reprezentujemy Twoje interesy wobec urz�d6w skarbowych,
kas zapomogowych, sqd6w finansowych i innych instytucji w
zakresie:

Jestesmy do twojej dyspozycji!
Ze wzgh,�du na to, ze nie jest to mozliwe bez pozwolenia
i certyfikacji przez Gt6wny Urzqd Finansowy Nadrenii
P6tnocnej Westfalii, od dnia 1 lipca 2015 r. posiadamy
certyfikat zgodny z ustawq o doradztwie podatkowym i
zostalismy wpisani do rejestru stowarzyszen w
Coesfeld pod numerem VR 7234.

(:) og6Inego doradztwa i planowania w sprawach podat
kowych, zgodnie z § 4 pkt 11 ustawy o doradztwie
podatkowym
(:) wypetniania deklaracji podatkowych, o ile masz przy
chody jako:
• pracobiorca, emeryt lub rencista
• odbiorca swiadczen alimentacyjnych
• wynajemca*1
• inwestor na rynku kapitatowym*1
• osoba uzyskujqca przychody z prywatnych transakcji
handlowych, np. nabywania i zbywania akcji*1
(:) Pomagamy przy sktadaniu wniosk6w o obnizenie
podatku od wynagrodzenia, przyznanie dodatku
dzieci�cego zgodnego z ustawq o podatku dochodowym
od os6b fizycznych itd.
(:) Koszty opieki nad dziecmi w deklaracji podatkowej
(:) Koszty wsp6ffinansowanych stosunk6w zatrudnienia w
gospodarstwie domowym podatnika lub wspomaga
jqcych do cztonk6w rodziny (ograniczenie do obowiqzk6w
podatkowych pracodawcy)
(:) Wnioski o przyznanie dodatk6w (np. do prywatnych
um6w emerytalnych) lub swiadczenia tworzqce majqtek
osobisty i dodatki z tytutu budowy obiekt6w mieszkalnych
(:) Uwzgl�dnianie nietypowych obciqien (koszt6w pobytu w
szpitalu, koszt6w poch6wku)
(:) Redukcja podatk6w przez zakup swiadczen
rzemieslniczych
Jei:eli nie nalei:ysz da wymienianej wyi:ej grupy as6b, skantaktuj si� z nami
mima ta, pamai:emy Ci znalezc pamac u jednega z naszych kampetentnych
partner6w. *1: da racznej wysakasci przychad6w 18 000 €, w przypadku
cz!ank6w sk!adajqcych wsp61ne zeznanie padatkawe {ma!i:onk6w) da 36 000 €.

Nasza sktadka roczna jest zalezna od sytuacji spotecznej,
co oznacza, ie jej wysokosc okreslana jest na podstawie
Twojej sytuacji osobistej. Naszych cztonk6w dzielimy w
zaleznosci od wysokosci rocznych przychod6w na
nast�pujqce kategorie:

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

do
do
do
do
do
do
do
powyzej

20 tys. €
30 tys. €

60,00€
67,00 €

40 tys. € 90,00 €
70 tys. € 135,00 €
100 tys. € 180,00 €

130 tys. € 225,00€
160 tys. € 280,00€
160 tys. € 340,00€

Odnosnie ew. regulacji szczeg6Inych odsytamy do
naszego regulaminu, kt6ry ch�tnie Ci przekazemy.

Miejsce na notatki:

