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Belastinghulp 
bĳ  u thuis

De jaarlĳ kse aangifte 
inkomstenbelasting 
komt er weer aan. 
Lees verder hoe 
wĳ  u hier mee 
kunnen helpen.



ANBO ontzorgt u bĳ  
de jaarlĳ kse aangifte 
inkomstenbelasting
De jaarlĳ kse aangifte inkomstenbelasting 

komt er weer aan. Ziet u daar ieder jaar weer 

tegenop? Vooral als er in uw persoonlĳ ke 

situatie iets is gewĳ zigd, kan de aangifte 

inkomstenbelasting een behoorlĳ ke puzzel zĳ n.

Of u begrĳ pt niet veel van computers en 

vindt digitaal aangifte doen lastig. Dat zorgt 

voor extra spanning. U zorgen maken is niet 

meer nodig: ANBO helpt u met de aangifte 

inkomstenbelasting. 

krĳ gt zelfs meer 
dan €250,- terug

63% van de deelnemers had 
recht op teruggave

50%



Laat geen 
geld liggen:
schakel onze 
Belasting-
hulp in! 

Betrouwbare belastinginvulhulpen helpen 

u met het doen van uw digitale aangifte 

Inkomstenbelasting. Dat kan bĳ  u thuis of op 

een andere locatie. De belastinginvulhulpen 

zĳ n opgeleide en gecertifi ceerde vrĳ willigers. 

Zĳ  controleren of u aftrekposten over het 

hoofd heeft gezien en kĳ ken of u recht heeft op 

zorgtoeslag of huurtoeslag. En om u helemaal 

te ontzorgen, gaan zĳ  na of het bedrag van uw 

maandtermĳ n van de toeslagen klopt. Is het 

verstandig om uitstel aan te vragen? Ook dat 

verzorgt de belastinginvulhulp voor u. Na het 

invullen en controleren van de aangifte, dient u 

de digitale aangifte samen in. 



Er geldt geen 
inkomensgrens: 
ANBO staat 
voor u klaar!

Hoe werkt de Belastinghulp?

Bel de ANBO 

Belastinglĳ n via 

0348 46 66 66 of 

meld u aan via 

ANBO brengt u in 

contact met de 

belastinginvulhulp in 

uw regio

De belastinginvulhulp 

helpt u met uw 

aangifte 

1 2 3

Als ANBO-lid betaalt u niks: wĳ  

vragen u slechts om een kleine 

tegemoetkoming in de kosten van 

de belastinginvulhulp van €12,-.

Wat kost de 
Belastinghulp?

anbo.nl/belastinghulp



"De belastinghulp thuis 
is voor mĳ  een zegen, 
want ik vind het zulke 
moeilĳ ke materie.” 

Om gebruik te kunnen maken van 

de ANBO Belastinghulp gelden 

slechts drie voorwaarden:

� U woont in Nederland;

�  Het gaat om een eenvoudige 

aangifte;

� U bent lid van ANBO.

Voorwaarden
We kunnen u helaas niet helpen 

wanneer u:

 op dit moment zzp’er bent;

  aandelen of huizen in het 

buitenland heeft;

  pensioen heeft opgebouwd in een 

ander land dan Nederland, België of 

Duitsland.



ANBO-leden 
waarderen onze belasting-
hulp met een

8,8

Meld u vandaag nog aan!

Hulp bij  aangifte inkomstenbelasting

0348 46 66 66

anbo.nl/belastinghulp


