Belastingservice
Bij de KBO Wijbosch hebben we de volgende door de KBO gecertificeerde belastinginvullers:
Ad Claassen,

e-mail: claassen51@ziggo.nl

tel. 06-37647756

Jo van der Mee,

e-mail: j.m.mee@versatel.nl

tel. 073-5494271

Voor de leden van onze afdeling bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van
deze mensen bij het invullen van de belastingaangifte en de aanvraag van de huur- of zorgtoeslag.
Ook als u geen aangiftebiljet van de belastingdienst heeft ontvangen is het aan te raden even
te laten checken of u toch in aanmerking komt voor teruggave van belastingen of toeslagen.
Wat doet de belastinghulp


De belastinghulp kijkt samen met u of alle juiste bewijsstukken aanwezig zijn, zoals jaaropgaven,
zorgkosten, bankafschriften e.d.



De belastinghulp verzorgt de aangifte en controleert na het invullen van de aangifte of een
toegekende huur- of zorgtoeslag niet te hoog is of dat u daarvoor in aanmerking komt.



Waar nodig verricht de belastinghulp nazorg door de belastingplichtige te informeren bij vragen
over een voorlopige aanslag en deze zo nodig bij te staan indien bezwaar gewenst is.

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden


Uw inkomen mag niet boven de inkomensgrens liggen. De bedragen worden jaarlijks bijgesteld
door de Belastingdienst.



Het moet gaan om een eenvoudige aangifte. De eenvoudige aangifte kan worden omschreven
als een aangifte van AOW- en pensioeninkomen, eigen woning, aftrekposten voor specifieke
zorgposten, giften en eventueel bezittingen in Box 3

Wat zijn de kosten voor een belastinghulp
De belastinghulp werkt op basis van vrijwilligheid. Dit houdt in dat de hulpvrager de werkelijk
gemaakte kosten vergoedt aan de belastinghulp. De maximale onkostenvergoeding is vastgesteld op
€ 15,00 per adres.
Wie is verantwoordelijk voor de aangifte
De belastingplichtige is en blijft altijd verantwoordelijk voor de aangeleverde gegevens waarmee de
belastinghulp de aangifte invult. De belastinghulp zal u hier altijd op wijzen. U krijgt zelf een print van
de aangifte of een digitale kopie.
Privacy
De belastinghulp is gehouden aan de geldende regels met betrekking tot de privacy. De verstrekte
informatie mag alleen worden gebruikt voor het daartoe bestemde doel.

