Belastinghulp aangifte Inkomstenbelasting 2019
Het is weer zo ver. Vanaf 1 maart 2020 moet er weer een belastingaangifte gedaan worden
over uw inkomsten in het jaar 2019. Net als in voorgaande jaren kunt u daarbij een beroep
doen op de belastinghulp van de KBO-PCOB. Dat zijn de vertrouwde namen Heilke, Piet, Dick,
Peter en Henry. Gelukkig kunnen wij melden dat dit team versterking heeft gekregen van Jan
en Theo. Bij hun eerste activiteiten zullen zij begeleid worden door de coördinator. De huba’s
zijn al naar een bijscholingsdag geweest om met die kennis u zo goed mogelijk te kunnen
helpen bij de aangifte. Het is hun daarbij duidelijk geworden dat de procedure voor de
aangifte 2019 een geheel andere vorm heeft gekregen dan die zij tot nu toe gewend waren.
Dat komt doordat de Belastingdienst als gevolg van de wet op de bescherming van de privacy
het beveiligingsniveau rond de aangifte heeft verhoogd.
De Belastingdienst is bereid gevonden om de mensen, die begin 2019 gebruik hebben
gemaakt van de belastinghulp, automatisch weer een machtigingscode te sturen. Dat zal in
de komende weken gaan gebeuren. Zodra u die code thuis gestuurd hebt gekregen, kunt u
contact opnemen met de huba die u vorig jaar heeft geholpen. Zie daarvoor de meegeefbrief
van vorig jaar. Van hem/haar hoort u wat er verder gaat gebeuren. Indien u niet geholpen
was door een huba van KBO-PCOB, neemt u dan contact op met de coördinator. Met die code
kan de huba met uw aangifte aan de slag VIA ZIJN/HAAR DIGID. Voor de huba is dit een
aanzienlijke vermeerdering van de hoeveel tijd die aan een aangifte besteed moet worden.
Daarom het dringende beroep op u om bij het bezoek van de huba alle belangrijke informatie
ter beschikking te hebben. AOW en pensioenoverzicht, lijst met de zelf betaalde zorgkosten
en/of medicijnen, lijst met de goede doelen aan welk u geld hebt gegeven. Ook een duidelijke
opgave van de vervoerkosten die u gemaakt hebt voor bezoek aan medische dienstverleners.
Aansluitend hieraan nog het volgende: door de voortgaande verfijning van de
controlesystemen van de Belastingdienst kunnen de aftrekposten in de belastingaangifte
nauwkeuriger bekeken worden. Daarom moet er voor de diverse posten bewijsmateriaal zijn.
Het gevolg is dat voor diëten de dieetlijst van de Belastingdienst bij het opnemen van
gegevens door de huba volledig ingevuld en ondertekend door behandelend arts of een
erkende diëtist(e) aanwezig moet zijn. Dit blanco formulier is verkrijgbaar bij of via uw huba.
Ook de post van bewassing moet u kunnen onderbouwen. Bespreekt u dat met uw huba.
De aftrek van giften aan goede doelen ontkomt evenmin aan de controles. Daarom is het
nodig, dat u een overzicht hebt van uw giften aan met name genoemde instellingen en het
bedrag per instelling.
Zoals bekend loopt de aangifteperiode van 1 maart tot 1 mei 2020. Omdat het aantal
aangiftes zeer groot is (ca. 300) hebben de 7 huba’s het zeer druk en zij verzoeken u daarom
geduld te hebben om geholpen te worden. Dan komt eenieder aan de beurt in die periode.
Interesse om huba te worden? Neemt u dan contact op met coördinator
Henry Vlasveld: telefoon 030-688 2389; e-mail: h.m.vlasveld@kabelfoon.nl
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