Op dag van de Ouderen werd door Frie Koevoets uitleg gegeven over het werk van
de belastinginvuller bij de Belastingservice van KBO Brabant.
Hier volgt een samenvatting.

Opleiding/bijscholing
De belastingservice is een afdeling van de KBO-Brabant, waar een aantal mensen
deze belastingservice aansturen. Ieder jaar worden mensen gevraagd of men
opgeleid wil worden tot belastinginvuller. Jaarlijks worden deze nieuwe mensen
opgeleid en de oude garde bijgeschoold met betrekking tot de laatste wijzigingen in
de inkomstenbelasting, huur- en zorgtoeslag. Na afloop van de bijscholing wordt het
pasje van de belastinginvuller uitgereikt.

Machtigingscode
Vanaf de aangifte inkomstenbelasting 2016, is er het een en ander veranderd met
betrekking tot de machtigingscode. Deze machtigingscode was voor de
belastinginvuller de machtiging om de aangifte inkomstenbelasting in te vullen. Tot
en met de aangifte IB 2015, werden de machtigingscodes automatisch toegezonden
door de belastingdienst automatisering. Vanaf 2017 moeten deze codes door de
belastinginvuller zelf worden aangevraagd met gebruik making van zijn eigen DigiD.
De codes worden toegezonden aan de belastingplichtige zelf. Door de
belastinginvuller worden de codes opgehaald en geactiveerd. Deze wijziging heeft
alles te maken met geld. Namelijk per 1-1-2017 werden door de Belastingdienst en
de Provincie Noord Brabant de subsidies stopgezet. De machtigingscodes werden
niet meer verzonden en de jaarlijkse bijscholing van de belastinginvullers moest op
een andere leest geschoeid worden.

Bij de belastinginvuller kun je terecht voor advies of daadwerkelijke hulp bij
aangifte.

Wat hebben we nodig om aangifte te doen?
1. De brief waarin staat dat aangifte moet worden gedaan en de machtigingscode.
2. Het BSN-nummer van de partner(burger service nummer).
3. Het IBAN rekeningnummer van de rekening waarmee betaald wordt of geld op
gestort kan worden.
4. De jaaropgaven van u en uw partner van de AOW uitkering en aanvullende
pensioenen.
5. Jaaroverzichten van de bank van uw spaarrekeningen en betaalrekening.
6. Jaaropgave van uw beleggingen (aandelen en obligaties).

7. Indien een eigen woning: De aanslag onroerend zaakbelasting van het
voorgaande jaar waarin de WOZ waarde is vermeld en de jaaropgave van
betaalde hypotheekrente en andere kosten over het belastingjaar.
8. Aftrekposten:
1. Specifieke zorgkosten:
Huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut; verpleging in het ziekenhuis
of andere zorginstelling. Behandeling moet op voorschrift van een arts.
2. Reiskosten voor ziekenbezoek:
Verpleging moet langer dan een maand duren en de afstand enkele reis meer
10 km. Kosten 19 cent per kilometer. Moet een rechtstreeks gevolg van ziekte
of invaliditeit zijn. De patiënt behoorde voor de ziekenhuisopname tot uw
huishouding.
3. Medicijnen op doktersvoorschrift. Nota’s bewaren.
4. Hulpmiddelen:
Gehoorapparaat; gebit; prothesen etc . Nota’s bewaren.
5. Vervoerskosten naar dokter, tandarts of specialist etc.
Gereden met eigen auto: werkelijke autokosten,
bij gebruik van het openbaar vervoer de werkelijke kosten.
Kilometers gereden voor bezoek van iemand opgenomen in het ziekenhuis
zijn niet aftrekbaar tenzij de verpleging langer duurt dan een maand, de
afstand meer dan 10 km bedraagt en de persoon die je bezoekt (voor diens
opname) tot je huishouding behoord.
6. Dieetkosten op voorschrift van arts of diëtist:
Vaste bedragen volgens de dieetlijst van de belastingdienst.
Een dieetverklaring van de arts kan soms noodzakelijk zijn.
7. Extra uitgaven voor kleding en beddengoed:
Bijvoorbeeld: een stomapatiënt of iemand die incontinent is, iemand die
bedlegerig is, of een rolstoelpatiënt.
Rechtstreeks gevolg van ziekte of invaliditeit. De ziekte duurt minimaal 1 jaar
of zal waarschijnlijk minimaal 1 jaar duren. Vast bedrag van € 300,= Indien
hogere kosten moeten deze worden aangetoond. Er is dan een hogere
aftrekpost.
8. Uitgaven voor extra gezinshulp:
De gezinshulp is nodig vanwege ziekte of invaliditeit.
U heeft hiervan rekeningen of kwitanties waarop staan:
Datum, bedrag, naam en adres van de gezinshulp en de periode waarop de
uitbetaling betrekking heeft.
Indien slechts een eigen bijdrage moet worden betaald, is geen aftrek
mogelijk.
9. Uitgaven voor het tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar
of ouder die in een WLZ instelling verblijven.
Als kosten komen in aanmerking:
Voor het halen en brengen met de auto mag € 0,19 per km worden gerekend.
Voor eten en drinken thuis mag € 10,- per dag per persoon worden gerekend
inclusief de dagen van halen en brengen.
Wie worden als zodanig aangemerkt:

Uw ernstig gehandicapt kind van 21 jaar of ouder
Uw ernstig gehandicapte broer of zus van 21 jaar of ouder.
10. Indien voor specifieke zorgkosten een vergoeding wordt ontvangen komt deze
in mindering op deze kosten.
Voor zover de specifieke zorgkosten onder het eigen risico vallen, zijn deze
kosten niet aftrekbaar.
11. Verhoging specifieke zorgkosten:
In bepaalde gevallen worden specifieke zorgkosten verhoogd met 113%.
Voorwaarden zijn:
Het verzamelinkomen moet lager zijn dan € 34027,= (2016) en € 34130,=
(2017).
De AOW gerechtigde leeftijd moet op 1 januari van het betreffende jaar bereikt
zijn.
12. Giften
Giften aan ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) die voorkomen op de
ANBI-lijst van de belastingdienst zijn aftrekbaar. Hierbij geldt wel een
drempelbedrag van 1% van het verzamelinkomen(minimaal €60,- en
maximaal €120). ( Rode Kruis, Artsen zonder grenzen, Kankerfonds,
Parkinsonfonds, de Kerk etc.)

Naast de aangiften inkomstenbelasting wordt ook gekeken of iemand in aanmerking
komt voor huur- en/of zorgtoeslag.

Ter afsluiting nog het volgende.
De belastingservice van de KBO is bedoeld voor iedereen vanaf 65 jaar die lid is van
KBO of andere ouderenbond. Het betreft alleen eenvoudige aangiften. Het inkomen
mag voor een alleenstaande maximaal € 35.000,= bedragen(2016) en voor
gehuwden of samenwonenden maximaal € 50.000,= (2016).

Leden die ook hun aangifte willen laten invullen door de Belastingservice van de
KBO, kunnen zich aanmelden bij: M. Danen te Schijf. Tel. 0165- 386609.

