Belastingspreekuur Panningen
Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Vragen? Hulp nodig?
Meld u aan voor het belastingspreekuur in de Bibliotheek Panningen.
Maak een afspraak! Breng uw eigen Digid inloggegevens mee!
Mensen die hulp nodig hebben bij de belastingaangifte, kunnen hiervoor vanaf
dit jaar terecht in de Bibliotheek Panningen.
De belastingaangifte moet vóór 1 mei worden ingediend.
Op 5 maandagavonden in maart en april, organiseren wij een
belastingspreekuur ter ondersteuning bij de digitale of papieren aangifte. Dit
gaat op afspraak (45 minuten per aangifte). Deze service is voor particulieren
en kost € 5,- per aangifte.
Het belastingspreekuur is op maandagavond van 17.30-19.30 uur op de
volgende data:
18 maart - 25 maart - 1 april - 8 april - 15 april
Belastingadviseur Henk Gielen van Leenders & Gielen adviseurs zal tijdens de
spreekuren aanwezig zijn om hulp en ondersteuning te bieden bij het
invullen/controleren van de aangifte.
Wees er snel bij en maak direct een afspraak voor het belastingspreekuur. Geef
hierbij aan welke datum en tijd je voorkeur hebben. Na het maken van je
afspraak ontvang je van ons een lijstje met gegevens die je meeneemt naar het
spreekuur.
We bieden deze hulp aan mensen met een basisinkomen, mensen die niet of
onvoldoende bekend zijn met de computer, mensen met taalproblemen.
Deze hulp, maar ook computer- en printfaciliteiten, zijn voor iedereen
beschikbaar, ook voor wie geen lid is van de bibliotheek.
Aanmelden: telefonisch: 077-3072382, via
panningen@debibliotheekmaasenpeel.nl of aan de balie in de bibliotheek
Panningen.

Belastingspreekuur Reuver
Om in Reuver hulp te krijgen bij je Belastingaangifte kun je op onderstaande
data langskomen voor een aanmelding of een mail sturen naar
reuver@debibliotheekmaasenpeel.nl.
Het is de bedoeling dat men drie dagdelen doorgeeft waarop men beschikbaar
is voor het invullen van de aangifte. Wij proberen dan een match met één van
vrijwilligers te regelen. Iedereen dient het aansprakelijkheids- en
privacyformulier in te vullen.
Een aangifte kost tussen €20 en €40. Zijn er extra moeilijke zaken te regelen
dan bemiddelen wij bij een professionele organisatie. De kosten bedragen dan
€80.
Aanmelden voor hulp kan op de volgende dagen:
Maandagavonden 18.00-19.30 uur: 11,18,25 maart en 1 en 8 april
Woensdagochtenden 10.00-12.00 uur: 6,13,20,27 maart en 3 april
Zaterdagochtenden 10.00-13.00 uur: 2,9,16,23,30 maart en 6 april
Na 8 april kunnen wij geen aanmeldingen meer aannemen.
Belangrijk om te weten is dat je in Reuver bij het aanmelden niet direct
geholpen wordt. Er moet eerst een match met een vrijwilliger gemaakt
worden.
We bieden deze hulp aan mensen met een basisinkomen, mensen die niet of
onvoldoende bekend zijn met de computer, mensen met taalproblemen.
Deze hulp, maar ook computer- en printfaciliteiten, zijn voor iedereen
beschikbaar, ook voor wie geen lid is van de bibliotheek.

