Belastingservice voor de minima
De Belastingdienst verzoekt velen om vóór 1 mei 2018 de belastingaangifte over 2017 in te dienen.
Met de Belastingservice (via de FNV) heeft de (oude) Cliëntenraad SoZaWe BMWE in het
verleden jarenlang de minima gratis geholpen met de Belastingaangifte en de Toeslagen. In
2017 is de nieuwe Cliëntenraad Werk en Inkomen BMWE geïnstalleerd en deze raad mocht
de belastingservice niet meer verstrekken.
Dit jaar gaan wij als stichting Vrienden Arme Kant Winsum (Gr.) deze belastingservice geven.
We gaan de minima woonachtig in alle dorpen van de gemeente Winsum gratis helpen
met de AANGIFTE INKOMSTENBELASTING over het jaar 2017 en de Toeslagen.
Onder minima verstaan wij mensen met een inkomen op basis van o.a. een uitkering via de
Participatiewet (Wwb, WSW en Wajong), WAO/WIA, AnW, AOW zonder aanvullend pensioen,
WW of andere minimale inkomen.
We beginnen in april en het is de bedoeling dat wij op woensdagmiddag 4 april in de Poort (Vrijgemaakte Kerk) Borgweg 36 9951 BG Winsum (' 0595-443562) vanaf 13.30 tot ongeveer
16.00 uur onze eerste belastingservice hebben.
Wij doen dit onder het motto:
LAAT GEEN GELD OP DE PLANK LIGGEN BIJ DE BELASTINGDIENST
De aangifte is niet het allerleukste karwei, maar bedenk dat – ook als u geen brief van de
belastingdienst heeft ontvangen – u in een aantal gevallen met name als er sprake is van aftrekposten (zoals studiekosten, ziektekosten, giften) er goed aan doet om vrijwillig aangifte te
doen. Aangifte doen kan ook een voordeel zijn in verband met de hoogte van de Toeslagen. U
moet zelf in de gaten houden of u voor de Toeslagen in aanmerking komt en zo ja dan moet
u tijdig een aanvraag indienen, voor het jaar 2017 kan dat nog tot 1 september 2018 (m.u.v.
de kinderopvangtoeslag)
Maak gebruik van deze gratis service en geef u meteen op bij HENK WOLTERS:
' 06-23 67 24 64 of * henkwolters@kpnmail.nl
onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
Bij uw opgave hoort u meteen WAAR en WANNEER u aan de beurt bent..
Neem wel de benodigde "papieren" mee naar de afspraak.
Bij uw uitnodigingsbrief krijgt u een checklist, waar alles opstaat wat u mee moet nemen.
Het invullen van de aangiftes gebeurt digitaal.
Hiervoor is een DigiD nodig. Deze is ook nodig voor eventuele mutaties van de Toeslagen.
Heeft u geen (actieve) DigiD laat dat dan weten bij de aanmelding.
De aangiftes worden gelijk via de pc doorgestuurd naar de Belastingdienst.
Als u daarna nog vragen hebt, of achteraf nog iets moeten laten invullen, kunt u het gehele jaar
terecht bij Henk Wolters van de stichting Vrienden Arme Kant.Winsum.
Ingeval van een eventuele noodzakelijke huisbezoek (ziekte ed.) kunnen we alleen de
aangifte verzorgen als u Internet heeft.
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