
Belastingaangifte over 2018 
 
Senioren die hun belastingaangifte door een belastinginvuller van Seniorenvereniging Bladel willen 
laten verzorgen moeten beschikken over een brief van de belastingdienst met een machtigingscode. 
Voor bestaande cliënten zullen de machtigingen door de belastinginvullers worden aangevraagd. 
Als u eind februari 2019 nog geen brief met een machtigingscode heeft ontvangen kunt u die alsnog 
aanvragen op telefoon 088-1236555 (houd uw BSN-nummer bij de hand) of even contact opnemen 
met uw belastinginvuller. 
Fiscale partners moeten beiden over een machtigingscode beschikken. 
Let op: de brief met machtigingscode zit om veiligheidsredenen in een neutrale, witte enveloppe 
zonder afzender. 
 
Wilt u als SVB-lid hulp bij het invullen van uw belastingformulier, dan kunt u dat krijgen van: 
Ton Heesterbeek, P.G. Ballingslaan 27  tel. 384210  
Arno Lablans, Doolandweg 55 tel. 383664 
Cor van Pelt, De Gaspeldoorn 17 tel. 384103 
Zij doen dat namens KBO-Brabant en maken gebruik van de Vooraf Ingevulde Aangiftes (VIA) door de 
belastingdienst met de machtigingscode die u per brief (vanaf eind januari) van de belastingdienst 
ontvangt in een neutrale enveloppe (zie hierboven). 
 
Omdat de Vooraf Ingevulde Aangiftes pas vanaf begin maart beschikbaar zijn is de aangifteperiode 
verlengd tot 1 mei 2019. 
 
Voor de hulp bij uw aangifte is door KBO-Brabant een leeftijd- en inkomensgrens vastgesteld: 
De belastingservice van de KBO is bedoeld voor AOW-gerechtigde leden. 
De inkomensgrenzen voor 2018 zijn: 
- voor een alleenstaande € 35.000,- 
- voor gehuwden/samenwonenden € 50.000,- 
Aangiftes met inkomsten in box 2 (aanmerkelijk belang) worden niet behandeld. 
Door KBO-Brabant is de onkostenvergoeding van de belastinginvullers vastgesteld op maximaal  
€ 12,00 per adres. 
 
Wat moet je meenemen voor de belastingaangifte (voor zover van toepassing) 
- Bewijs van lidmaatschap van de KBO. 
- Verzoek van de Belastingdienst tot het doen van aangifte 2018 en het begin 2019 door de 
belastingdienst toegezonden machtigingsformulier; 
- Alle correspondentie/documenten die je van de Belastingdienst in 2018 en 2019 hebt ontvangen: 
(Definitieve aanslag 2017, voorlopige aanslag/teruggaaf 2018, voorlopige aanslag/teruggaaf 2019, 
voorlopige en definitieve beschikkingen huur- en zorgtoeslag voor de jaren 2017-2019, voorlopige 
aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW); 
- Burgerservicenummer (en dat van een eventuele partner en/of kinderen); 
- Jaaropgaven SVB, pensioenfonds(en) en lijfrenteverzekeraars, evt. laatste loonstrook 2018 (en dat 
van een eventuele partner en/of kinderen), inkomsten  en gemaakte kosten uit overige 
werkzaamheden; 
- Jaaropgaven van de bank: De jaaropgaven waarop de saldi staan per 1-1-2018 (ook die van je 
kinderen tot 18 jaar) van alle bankspaarproducten (betaal- en spaarrekeningen, spaarloon, (groen) 
beleggingen, effecten/aandelen, waarde van de vakantiewoning, waarde van 2e en volgende 
woningen, saldi van schulden; 
- Een kopie van uw aangifte over 2017; 
- Rekeningen van specifieke zorgkosten; specificaties van zorgverzekeraar; afsprakenkaartjes met 
medische specialisten. Door huisarts of specialist ondertekende dieetverklaring (U kunt deze 
verklaring vanaf de website van de KBO downloaden),  betalingsbewijzen van extra gezinshulp en 
tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende, betalingsbewijzen van 
hulpmiddelen, zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten, eigen bijdragen arts/tandarts/specialist, 
reiskosten of gereden aantal kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere 
specialisten/artsen (voor bepaling van deze vervoerskosten i.v.m. ziekte is inzicht nodig in het  



merk/type/ouderdom van uw auto alsmede het aantal gereden km op jaarbasis), reiskosten of 
gereden aantal kilometers in verband met ziekenbezoek; (let op: geldt alleen voor bezoek aan 
degene met wie jij een huishouden voert, de zieke langer dan 1 maand werd verpleegd en de enkele 
reisafstand meer was dan 10 km etc.). 
- Bewijsstukken en overzicht gedane (gewone en periodieke) giften; 
- In geval van bezit van eigen woning: WOZ beschikking per 1-1-2018 (Let op: waarde peildatum 1-1-
2017). Deze vind je op je gemeentelijke aanslag, die je begin 2018 hebt ontvangen, de opgave van in 
2018 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten (ook het oversluiten van hypotheken),  Bij aan-
/verkoop woning of het oversluiten van de hypotheek van de woning in het belastingjaar 2018 de 
rekening(en) makelaar/taxateur in 2018, afrekening(en) notaris in 2018, opgave van ontvangen 
depotrente over 2018, de eigenwoningschuld per 31-12-2018; 
 

- U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw belastingaangifte en/of 
Toeslagenaanvraag!!! 
 
SVB-leden die voor het eerst gebruik willen maken van de diensten van de KBO-belastinginvullers 
kunnen contact opnemen met: 
Ton Heesterbeek tel. 384210 of Arno Lablans tel. 383664   
 
Namens de hulpen bij de belastingaangiften, 
 
Cor van Pelt 


