Belastingservice KBO-Boxtel
Vanaf 1 maart 2019 kunt u de “Aangifte Inkomstenbelasting 2019” invullen voor uzelf en voor uw eventuele partner.
Ruim 400 aangiften worden in Boxtel ingevuld door 14 vrijwilligers Van KBO-Boxtel. De jaarlijkse scholing hiervoor
wordt in februari afgerond.
Evenals in de voorbije jaren willen wij onze leden, die zelf de aangifte(n) invullen, ook ondersteunen door het
organiseren van een informatie-ochtend. Tijdens de ochtend informeren wij u over de nieuwe wet- en regelgeving
die in 2018 van toepassing is op de aangiften. Er is een aantal onderdelen gewijzigd waarover wij u graag op de
hoogte brengen.
Voor de informatieochtend kunt u terecht bij Gemeenschapshuis De Walnoot op maandag 18 februari 2019 om
10.00 uur. Onze vrijwilliger Theo van Hamond zal de ochtend verzorgen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De 14 vrijwilligers van Belastingservice Boxtel hebben onlangs de verplichte bijscholing bij KBO-Brabant met
goed gevolg afgerond. Onze vrijwilligers zijn allen gecertificeerd. Dit is het sein dat de belastingcampagne
2018 van start kan gaan. De campagne eindigt op 30 april 2019.
Op afzienbare tijd worden de cliënten die bij ons bekend zijn benaderd voor een afspraak om de aangiften
2018 in te vullen.
Als u nog geen cliënt bent kunt u zich aanmelden als nieuwe cliënt. Dit doet u door u aan te melden bij
Theo van Hamond, plaatsvervangend coördinator Belastingservice. Email: theo.van.hamond@home.nl of
telefoonnummer 0411-671746. Wij willen uw, en als u partner hebt die van uw partner, de NAW-gegevens.
De coördinator zorgt er voor dat één van de vrijwilligers uw benadert voor een afspraak.
Voorwaarden die gelden bij de Belastingservice:
•
•
•
•
•
•

U bent AOW gerechtigd
Uw (bruto)inkomen als alleenstaande mag niet hoger zijn dan €. 35.000,Voor gehuwden/samenwonenden is het gezamenlijke (bruto)inkomen €. 50.000,Heeft u inkomen uit aanmerkelijk belang of buitenlands pensioen dan mogen wij uw aangifte niet
verzorgen
U krijgt een kopie van de aangifte die is verstuurd naar de Belastingdienst
De onkostenvergoeding bedraagt €. 12,- per adres (1 of 2 aangiften)

Onze vrijwilligers vullen de aangifte(n) samen met u in en controleren tevens of u in aanmerking komt voor
de Zorg- of Huurtoeslag. Als dat zo is wordt beoordeeld of de beschikking 2019 juist is vastgesteld, zo niet
dan kunnen wijzigingen worden aangebracht. Indien van toepassing verlenen wij ook nazorg.

Theo van Hamond, plv. Coördinator Belastingservice Boxtel

