
 
 

 

 

Estimados sócios, aproxima-se novamente a época do preenchimento da declaração 

fiscal. Tal como nos últimos anos o sindicato Syna está à disposição de todos aqueles 

que estejam interessados em preencher a mesma. 

 

Importante: É obrigatório agendar um apontamento com a Sra. Antonella 

Paternostro TL: 079 242 48 00 para o preenchimento da declaração.  
 
 
Datas disponíveis para agendamento: 
 

Fevereiro 
 
Segunda-feira             13. / 20. / 27.                        14.30 até 18.30 h  
Terça-feira        14. / 21. / 28.                     14.30 até 18.30 h  
Sábado         18. / 25.                    09.30 até 13.30 h 
 
 
Março 
 
Sábado            04. / 11. / 18. / 25.                09.30 bis 13.30 h 
Segunda-feira             06. / 13. / 20. / 27.      14.30 bis 18.30 h 
Terça-feira  07 / 14. / 21. / 28.      14.30 bis 18.30 h 
 
 

Para outros eventuais agendamentos, por favor contactar a Sra. Antonella 
Paternostro. 
 
Para evitar inúteis perdas de tempo e consequente atraso na entrega da declaração, 

é necessário apresentar a documentação em baixo (ou atrás) referida e a cópia da 

declaração fiscal de 2021, assim como o cartão de Sócio Syna. 

 

Preços: 

-Sócio declaração fiscal simples   50. - 

-Sócio declaração fiscal com Imóvel   70. -  

-Não sócio       120. –  

 

 

Syna Regionalsekretariat Luzern Bireggstrasse 2, 6003 Luzern. 

 

 

 

 

Declaração Fiscal 2022 
 



 
 

DOCUMENTAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO FISCAL 2022 

1. Certificado do salário passado pelas entidades patronais referente ao ano de 2022.  

2. Os beneficiários de uma renda AVS, AI ou SUVA ou de uma outra, devem apresentar o 

talão do montante recebido em 2022, em caso de ter perdido devem pedir um “Rentenauszug 

2022”.  

3. Declaração de indemnização recebida em 2022 do seguro de doença, acidente, etc.  

4. Pessoas à nossa responsabilidade. (excepto esposa e filhos) Devem apresentar uma 

declaração reconhecida pela junta de freguesia, onde figure o nome da pessoa a cargo, e a 

quantia transferida durante o ano, assim como os motivos pelos quais ajuda essa pessoa. 

Para substituir essa declaração poderão ser apresentados os talões do banco ou dos correios.  

5. Filhos estudantes na Suíça. Para diminuir os gastos deve demonstrar que os filhos 

frequentam uma escola superior e onde residem.  

6. Contrato de aprendizagem, se os filhos então a fazer uma aprendizagem.  

7. Poupança bancária. Recordamos que os bancos descontam todos os anos desses 

montantes 35% como impostos preventivos. A importância deste imposto é devolvida aqueles 

que declaram os haveres no banco, deve-se pedir ao banco o documento “Zinsauszug 2022”.  

8. Os talões de pagamento efetuados a favor de seguros de vida, caixas de doença etc. e 

ainda uma cópia da redução da caixa de velhice sobre as quotas da caixa de doença.  

9. Empréstimo. (pequenos créditos) Para reduzir estes impostos é indispensável a 

apresentação dos certificados de juros pagos no ano de 2022. (Schuldverzeichnis) Este 

certificado é passado pelo banco gratuitamente, onde se obteve o empréstimo. (O contrato do 

crédito não é suficiente).  

10. Comidas fora de Casa. Quem por motivos de trabalho comer frequentemente em 

restaurantes, e a empresa não paga ou só paga uma parte deve trazer consigo a facturas dos 

restaurantes.  

11. Formação profissional. Apresentar recibos ou certificados de eventuais cursos realizados 

no ano de 2022.  

12. Lotarias e totoloto. Aqueles que não foram reembolsados do imposto preventivo, deverão 

comprovar o prémio recebido mais os gastos tido durante o ano 2022.  

13. Poupança reforma. (3° Säule) Certificado da companhia de seguro ou do banco para onde 

foram pagos os prémios deste seguro durante o ano de 2022.  

14. Certificados dos gastos obtidos por doença. Que não foram cobertos pelo seguro e a 

declaração médica que confirme ter sido submetido a estas curas periódicas (por exemplo 

diabéticos) dificuldade de audição de visão e de movimentos etc. Por custos de invalides 

próprias ou da família, incluindo as despesas de oculista e de dentista.  

15. Jardim-de-infância. Se ambos os pais trabalham é necessário apresentar a confirmação 

de 2022 do jardim-de-infância frequentado.  

16. Para declaração de habitação própria “Schatzungsanzeige” Pedir ao cantão onde vive.  

17. Outros assuntos: Datas de nascimento de toda a família. Deslocação para o trabalho 

(Transporte). Devem apresentar as despesas do autocarro ou comboio, no caso de se 

deslocar com o carro deve saber quantos km faz por dia, tipo do carro, data da compra e 

preço. Deve de igual modo informar os km no caso de se deslocar em veículo de 2 rodas. 


