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Een blauwe envelop door de brievenbus... dat betekent aangifte doen!

Ziet u daar ook zo tegenop? Belastingen zijn ingewikkeld, het formulier invullen is

moeilijk, soms moet je bijbetalen...

Met de aflevering 'Belasting' van Good Veurein wordt het vast makkelijker en
misschien ook wel leuker!
 

Als je geld verdient, moet je belasting
betalen.
Ben je in loondienst of heb je een
uitkering, dan wordt het ingehouden
op je inkomen en later via de aangifte
verrekend.
Ben je zzp-er, dan betaal je de
belasting rechtstreeks.
Soms moet je bijbetalen, maar soms
ook krijg je geld terug!

Hillegonda van der Meer van de Belastingdienst

Om je te helpen bij de
belastingaangifte zijn er allerlei
hulptroepen: de belastingdienst,
Trajekt, vakbonden, ouderenbonden
en belastingconsulenten.
Als je binnen de voorwaarden valt,
hoeft die hulp weinig of niets te
kosten.
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Onze omgeving zou er heel anders
uitzien als we geen belasting
betaalden. Milieuperrons, fietspaden,
politie, scholen en nog veel meer; al
die voorzieningen zijn er dankzij de
belastingen.

Ook de brandweer wordt van de belastingen betaald

En brengt je eigen papierwinkel je tot
wanhoop, dan biedt Trajekt uitkomst:
bij het zogenaamde 'klapperproject'
kan een vrijwilliger bij je thuis komen
om samen je administratie te ordenen.

belastinghulp bij het Wijkservicecentrum

 

Natuurlijk vindt u alle informatie op
onze site www.goodveurein.nl.
 

Wat heeft de Belastingdienst Twajn en Irma te

vertellen?

'Belasting' is te zien op TV Maastricht vanaf 6 maa rt 2015, na het nieuws van 19.00 uur en

vervolgens in de weekendcarrousel.

Na Ziggo-klanten kunnen nu ook KPN-klanten TV Maast richt ontvangen: kanaal 641!

Heeft u niet de mogelijkheid de aflevering via TV M aastricht te bekijken, dan vindt u die

ook altijd op www.goodveurein.nl.

 

Copyright © 2015 Stichting Senior Centraal, Alle rechten voorbehouden.

Ons mailadres is:
info@goodveurein.nl

schrijf mij uit    gegevens bijwerken 
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