Opmerking vooraf campagne IB2017
Doelgroep / Doelstelling:
- Beginners, gevorderden / Eenduidige service en kwaliteit.
Cursus opzet:
- Nieuwe ontwikkeling t.g.v. decentralisatie [IB2017],
- (1) Procesmatig deel: [a] Hulp Bij Aangifte, [b] Toeslagen,
- (2) Belastingtechnisch inhoudelijk deel: Casus uitwerken.
Uitgangspunt, de cursist heeft:
- Enige bekendheid met aangifte doen, box 1 en box 3,
- Ervaring met PC-laptop, internet, Wi-Fi, via smartphone,
- Bekend met de: “Richtlijnen campagne IB 2017”,
- Ondertekend: “Verklaring Belastinginvulhulp IB 2017”,
- Optioneel, eHerkenning aangevraagd middels:
“Registratieformulier eHerkenning voor HUBA’s”.
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Het Proces-1: Inleiding
U werkt namens een vertrouwde organisatie:
Belastingservice KBO-PCOB, en werkt met:
eHerkenning of eigen DigiD? Het maakt (nu) niet uit.
Voorkeur: eHerkenning: de cliënt ziet in processtappen
een vertrouwde naam: KBO-PCOB, i.p.v. Beun de Haas.
Er is met de cliënt een vertrouwensband: integriteit,
de cliënt geeft zich financieel gezien helemaal bloot.
U bent geen adviseur.
Kan wel een proefberekening maken.
Wel observeren, eventueel misstanden signaleren.
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Feiten
Naar informatie moeten zoeken, doorvragen, checklist?
Een schoenendoos administratie moeten doorspitten.
De aangifte inkomstenbelasting is gebaseerd op feiten.
De belastingdienst doet steekproeven, dan geldt er:
- Zaken moet aannemelijk gemaakt kunnen worden
incontinentie: kostenpost € 300, auto Km prijs berekening
- Zaken moeten aantoonbaar zijn:
een rekening, bankafschrift (giften), dieetverklaring, nota
arts, fysio, ziekenhuis bezoek … verzekeraar …
Onze geloofwaardigheid: niet maar van alles … invoeren.
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Het proces-2: Uitvoering - stappenplan
(1) Training
- Zelfstudie: Kennisnetwerk:
https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kennisnetwerk/

Hier staat erg veel informatie, cursus …, … casus:
https://opleiding-ola.belastingdienst.nl/ola-simulatie/?0

Begeleidende tekst per Casus:
https://download.belastingdienst.nl/academie/kennisnetwerk/online-aangifte-eindtest/index.html

Klik onderaan op “Volgende”.
Neem uitgebreid de tijd om hier rond te snuffelen.
- Jaarlijks: themadag – terugkomdag.
- Classicale training: de Belastingdienst doet dit niet meer.
Wij moeten het nu zelf organiseren en invullen:
Alleen nog datgene … wanneer daar behoefte aan is.
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(2) Het begin, contact met cliënt
Brief ontvangen:
- U moet aangifte doen: dan moet het echt!
- Misschien krijgt u iets terug, u mag aangifte doen.
- Wanneer een hulpvrager zelf denkt dat er misschien
wel belasting betaald moet worden:
Dan is er aangifte PLICHT.
Men mag te allen tijden zelf aangifte doen.
Uitleggen: Gratis service, wel onkosten, meegeefbrief
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(3) Doelgroep
Voldoet de hulpvrager aan de doelgroep?
Zie “Richtlijnen”:
 Inkomens toets (globaal …),
 Gepensioneerd,
 Moet lid zijn van organiserende ouderenbonden,
(of per direct lid worden)
 Vermogen box 3, doet er niet toe.
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(4a) Werk vooraf
Machtigingscode aanvragen
Hier is de geboorte datum en BSN cliënt nodig.
https://machtigen.digid.nl/LOGIN?0
Inloggen met eHerkenning (werkt dit wel?) of eigen DigiD.
Toeslagen [ervaring 2018] werkt alleen met de eigen DigiD.
Machtigingscode activeren Website: zie hierboven.
(bij: DigiD vooraf, eHerkenning impliciet binnen aangifte)
1) Voor IB2017 heeft men de tijd tot volgend jaar
2) Voor “Toeslagen code”: binnen 3 weken activeren!
Op naar: het doen van aangifte inkomstenbelasting
voorgaand jaar: IB2017.
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(5) Uitvoering-1: Huisbezoek cliënt, Inventarisatie
Informatie inventariseren, opzoeken – navragen.
Standaard zaken:
Inkomsten: AOW, Pensioen, lijfrente … buitenland,
alimentatie, WOZ eigenwoning, hypotheek, VVE …
banktegoed, groen beleggen, schuld, vordering …
Het echte werk:
Specifieke zorgkosten napluizen – categoriseren,
Goede doelen – giften: gewoon, periodiek, cultuur,
Bankafschriften nalopen: maandelijks, kwartaal, incidenteel?
Inzicht krijgen in de toeslagen, beschikking, bedragen.
! Houd rekening met een tijdrovende activiteit!
Veel cliënten vinden het ook wel gezellig: er is bezoek.
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(6a) Uitvoering-2a: Online Invullen
Bij - in aanwezigheid van de cliënt, of later thuis:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home

programma opstarten:
Rechtsboven: “Inloggen - Mijn belastingdienst”
Kies:
”> inloggen voor iemand anders”
Gebruik eHerkenning/machtigingscode of eigen DigiD.
De VIA (Vooraf Ingevulde Aangifte) wordt getoond,
controleren (en eventueel opslaan, later afdrukken).
Alle vragen doorlopen, eventueel gegevens aanpassen
en/of aanvullen versus inventarisatie (stap 5).
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(6b) Uitvoering-2b: Online Invullen
Bij aftrekposten: let op de drempel, soms zinloos
(Periodieke gift: geen drempel)
Na alle informatie invoeren:
Het Overzicht: berekeningen, alle stappen openklikken,
nagaan, heffingskortingen controleren.
Begrijpen wij wat er allemaal staat?
Lijkt het te kloppen?
Wanneer van toepassing: Optimaal verdelen € 44?
Is de cliënt akkoord? … Ondertekenen, verzenden.
Print (pdf) (“hele/beiden”?) maken, opslaan voor later.
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(6c) Uitvoering-2c: Giften uitsplitsen:
ANBI zoeken – controleren (bankafschriften doorspitten):
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Gewoon ANBI: € 100
Cultuur: € 100

+ €
+ 25% + €
= €

100
125
225

(minus) Drempel
Aftrek gewone giften

- €
= €

557
0

Periodiek, Parochie(*) … RSIN #

+ €

120

Aftrekbare giften (te verdelen)

= €

120

(*) “Kerkbalans” ANBI zoeken: met “parochie <plaatsnaam>”
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(6d) Uitvoering-2d: Zorgkosten uitsplitsen
Geneeskundige hulp
Medicijnen op voorschrift
Hulpmiddelen (batterij €60/oor?)
Vervoerskosten (eigen zorg )
01/07-31/12 Dieet #28 op voorschrift

Extra … beddengoed
Afschrijving … vóór 2014
? +113% (drempel ink. <34.130 [2017])

Drempel (1,65% € 35.000)
Aftrekbare zorgkosten (verdelen)
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€

200

€ 100
€
60
€ 240
€ 2.700 € 1.362
€ 300
€ 200
€ 2.262
€
0
€ 2.262 € 2.262
€ 2.462
€ 577
€ 1.885
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(6e) Opmerking: Geneeskundige hulp: uitsplitsen
De nota bevat soms:
 deels Hulpmiddel (het bedrag (deels) met BTW)
 deels Geneeskundige hulp (geen BTW)
Podoloog: het gedeelte “zool” is Hulpmiddel (met BTW)
Tandarts: De kroon of prothese is Hulpmiddel (met BTW)
Dieet, alleen met verklaring, wanneer korter dan 1 jaar,
dan verdelen naar rato met het aantal dagen (per maand)
versus een heel jaar ( 365 of 366) en Afronden.boven(#;1)
Eigen vervoer: de echte kosten, auto: jaarkosten/jaar km’s.
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(7) Uitvoering-3: Afronden
Meegeefbrief maken en zeker invullen:
Datum en Tijd van de Ontvangstbevestiging.
Dit zit ook in de bestandsnaam van de afdruk.pdf
Dit is een unieke identificatie van onze aangifte.
(over deze aangifte mogen later vragen gesteld worden)
De cliënt laten ondertekenen, het is zijn/haar aangifte.
(later bij u thuis) Papier print maken voor cliënt.
Kopie van de meegeefbrief en print bezorgen, nabespreken.
Volgende stap:
De Toeslagen nalopen, lopend jaar en voorgaand jaar,
klopt het een beetje …? zie module Toeslagen
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(8) Uitvoering-4: Nawerk -/- Afleveren (uw timing … …?)
Met de cliënt de uitkomst bespreken, toelichten.
De Meegeefbrief uitleggen - laten ondertekenen.
De Meegeefbrief is uw – onze “vrijwaring”.
Aan de hand van deze brief mag – kan een klacht …
Onkosten (dit vooraf uitleggen):
De belastingservice ouderenbonden is gratis (uren, inzet).
Er zijn wel wezenlijke onkosten: -apparatuur, -reis, -print.
Maximaal €12 per adres voor alle activiteiten
(afwijken kan, zie Richtlijnen, in overleg met …)
Plaatselijke (meerdere HUBA’s) één tarief afspreken.
Gratis kan – mag ook, of vergoeding in natura.
RW 180515

15 / 20

(9) Uitvoering-5: Tijdsbeslag
Het invulwerk loopt van eind februari tot in april.
De training: (november,) december - februari
Nazorg: de HUBA is het hele jaar beschikbaar.
Cliënten kunnen altijd met een vraag komen.
een overlijden komt altijd onverwacht, F-formulier.
Hulpmiddel F-formulier (extra tijd):
Met Kennisnetwerk / “Blanco” eerst de aangifte van de
overledene en de partner geheel invoeren, optimaal
verdelen, ruimte in heffingskorting benutten, bespreken,
print pdf maken, daarna de gegevens overnemen op
papier-F en P-partner, en laten ondertekenen, inzenden.
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(10) Voorlopige aanslag huidig jaar (VA2018)
Wanneer de cliënt dit wenst,
vooraf genoeg of teveel betalen, of
achteraf meer betalen … dan kan dat geregeld worden.
! Dit vraagt een andere “VA2018” machtigingscode!
Aandachtspunt: toepassen heffingskortingen, wie wel/niet.
Eventueel bij SVB aanmelden – verzoek indienen:
“geen heffingskorting toepassen”.
Wanneer VA-programma geen gewenste uitkomst geeft,
dan de “Zelf berekende loonheffing” invoeren.
(bijvoorbeeld wanner SVB geen heffingskorting toepast)
Wanneer er al eerder een voorlopige aanslag is opgelegd
dan heeft achteraf verdelen – optimaliseren €44 geen effect.
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(11) Heffingskortingen: Inkomens afhankelijk
Algemene Heffingskorting
Deze bouwt af boven de eerste schijf:
2017 = 1.151 - 2,443% * (<inkomen> - 19.982)
2018 = 1.157 - 2,389% * (<inkomen> - 20.142)
<inkomen> = belastbaar inkomen uit werk en woning
Ouderenkorting: Neemt een sprong bij te hoog inkomen:
2017 = 1.292

boven 36.057 => 71

2018 = 1.418

boven 36.346 = >72
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(12) Specifieke zorgkosten: Extra toeslag 113%
Recht op toeslag bij een (gezamenlijk) belastbaar
inkomen uit werk en woning [niet verzamel inkomen]
onder een bepaalde grens een toeslag van 113%:
2017: 34.130
2018: 34.404

(13a) berekening box 3, voordeel uit sparen
<< m.i.v. 2017 gewijzigd: zie BD site >>
Uitgangspunt BD: verplicht “beleggen” naast deels “sparen”
Progressief tarief, veel gespaard :=> nog slechter
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(13b) berekening box 3, voordeel uit sparen
Tabel berekening rendement op vermogen over 2017
Schijf

1
2
3

Uw (deel van de)
grondslag
sparen en beleggen
Voordeel
Tot en met € 75.000
Vanaf € 75.001 tot
en met € 975.000
Vanaf € 975.001

Percentage
sparen

Percentage
beleggen

Percentage

1,63%
67%

5,39%
33%

Gemiddeld
rendement
2,871%

21%

79%

4,600%

0%

100%

5,39%

Tabel berekening rendement op vermogen over 2018
1
2
3
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Voordeel
Tot en met € 70.800
Vanaf € 70.801 tot
en met € 978.000
Vanaf € 978.001

0,36%
67%
21%

5,38%
33%
79%

Gemiddeld
2,017%
4,326%

0%

100%

5,38%
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