BELASTINGAANGIFTE…
JIP Den Haag
Amsterdamse Veerkade 17a
2512 AG Den Haag
Open: maandag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur
T 070 365 59 30
E info@jipdenhaag.nl
I www.jipdenhaag.nl
JIP Delft
Vesteplein 100 (in DOK Centrum)
2611 WG Delft
Open: maandag, dinsdag en donderdag 14.00-17.00 uur
T 015 212 02 48
E info@jipdelft.nl
I www.jipdelft.nl
JIP Zoetermeer
Stadhuisplein 4
2711 EC Zoetermeer
Open: maandag t/m vrijdag (behalve woensdag) 13.00-17.00 uur
T 079 331 00 55
E info@jipzoetermeer.nl
I www.jipzoetermeer.nl
Whatsappen met het JIP:
06 15 888 955

W H A T T U H H ?!?
Belasting betalen is iets waar we dagelijks mee te maken hebben.
Heb jij bijvoorbeeld een bijbaantje gehad in het voorgaande jaar?
Dan heb jij inkomstenbelasting betaald. Vaak betaal je teveel belasting,
maar een deel van dat geld kun je terugvragen.
Het JIP helpt jongeren t/m 25 jaar gratis met het invullen van hun
belastingaangifte.
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Wat is inkomstenbelasting?
Dat is een bedrag dat van jouw loon wordt ingehouden. Dit doet je werkgever
automatisch voor jou. Je hoeft er dus niets voor te doen. Hoe hoger je inkomen,
hoe meer belasting je betaalt. De Belastingdienst geeft wel korting op je belasting,
daar heb je een formulier ‘loonheffingskorting’ voor ingevuld bij het ondertekenen
van je arbeidscontract. Vaak krijg je toch iets te weinig korting omdat je misschien
onregelmatig werkt of meerdere baantjes hebt gehad. Maar deze korting kun je dus
jaarlijks terugvragen door belastingaangifte te doen.
Voor wie?
Iedereen in Nederland die een fulltime baan, parttime baan of stage heeft,
betaalt inkomstenbelasting. Ook als je een BBL-opleiding volgt, betaal je
inkomstenbelasting, omdat je in dienst bent bij een leerwerkbedrijf.
Hoe weet ik of ik belastingaangifte moet doen?
Je krijgt maandelijks een loonstrook van je werkgever. Hierin staat hoeveel jij per
maand verdient, maar ook wat er aan belasting wordt ingehouden. Dat ziet er
allemaal ontzettend ingewikkeld uit. Het belangrijkste is je brutoloon. Dit is het loon
waarvan belasting wordt ingehouden. Deze belasting wordt loonheffing genoemd.
Aan het eind van het kalenderjaar krijg je van je werkgever een jaaropgaaf. Daarop
staat hoeveel loonheffing je het hele jaar hebt betaald. Houd er wel rekening mee dat
het alleen zin heeft om aangifte te doen als je meer dan € 14,- aan loonheffing hebt
betaald. Bewaar je jaaropgaaf heel goed! Meestal krijg je die maar één keer van je
werkgever. Deze opgaaf heb je namelijk nodig om belastingaangifte te doen.
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Voorbeeld van een jaaropgaaf
Een jaaropgaaf ziet er meestal uit als hierboven. In de eerste regel staat ‘loon
loonbelasting/volksverzekeringen’, dit is eigenlijk het totaalbedrag van het loon dat
jij in heel het jaar hebt ontvangen. Daarnaast zie je staan ‘ingehouden loonbelasting/
premie volksverzekering’, dit is een ander woord voor loonheffing. Het bedrag dat
er onder staat is de belasting die jij over het hele jaar hebt betaald. Meestal moet je
bij een belastingaangifte ook de ‘verrekende arbeidskorting’ invullen. Het bedrag
dat er onder staat, vermeld je ook in je jaaropgaaf. Het is eigenlijk een kwestie van
overtypen.
Hoe vraag je belasting terug?
Als je zelf aangifte wilt doen, kun je gebruik maken van het aangifteprogramma van
de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl. Dit is een handig programma, wat je
download op je PC. Je moet vragen beantwoorden over je loon en bezittingen.
Zo kan de Belastingdienst goed bekijken of je recht hebt op belastingteruggaaf.
Vind je het lastig om de aangifte zelf te doen?
Als je nog geen 26 jaar bent, vorig jaar gewerkt hebt en je géén aftrekposten hebt
zoals schoolkosten, zorgkosten of reiskosten kun je bij het JIP terecht voor hulp bij
jouw aangifte. Kom je vóór 1 april langs voor jouw aangifte, dan ontvang je jouw geld
nog in de zomervakantie. Dat is mooi meegenomen toch? Deze service van het JIP is
gratis en zonder afspraak. Check hiernaast wat je mee moet nemen naar het JIP en
kom langs tijdens onze openingstijden.

