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Geld Telt

Belasting aangifte

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende

De belastingaangifte komt er weer aan. Voor 1 mei

onderwerpen;

moet je aangifte gedaan hebben als je hiervoor een

- Belasting aangifte

oproep vanuit de belastingdienst hebt gekregen.

- Toeslag UWV

Lukt het niet om voor 1 mei aangifte te doen? Vraag

- Filmpje budgetbeheer CAV

dan via de belastingtelefoon 0800-0543 uitstel aan.
Heb je geen oproep gekregen dan mag je aangifte

Heb je vragen, tips of ideeën?
Mail deze dan naar geld.telt@pameijer.nl
Neem ook eens een kijkje op onze website
www.pameijer-geldtelt.nl
Weet je dat…
-.. het van 12 tot 17 maart de week van het geld is. .. de eigen bijdrage WMO voor mensen met
problematische schulden of ter voorkoming van
zorgmijding via de gemeente op €0,- gezet kan
worden.
Toeslag UWV bij korting op Wajong
Voor cliënten die sinds januari nog maar 70%
Wajong ontvangen kunnen daarmee onder het
sociaal minimum uitkomen. Zij kunnen een toeslag
via het UWV aanvragen. Meer hierover weten?
Bekijk de volgende artikelen hierover: http://wmowijzer.nl/Nieuws/Nieuwsbericht/591 en
www.uwv.nl/particulieren/actueel/toeslag-

doen. Medewerkers van Pameijer mogen cliënten
niet ondersteunen bij het doen van
belastingaangifte. Ook niet doormiddel van de voor
ingevulde aangifte te controleren. In het verleden
kwamen medewerkers van de belastingdienst naar
Pameijer en verzorgde een belasting invulactie.
Helaas is dit niet meer mogelijk vanuit de
belastingdienst. Cliënten kunnen wel via de
belastingtelefoon een afspraak maken bij een
belastingkantoor. Meer informatie of overige
adressen voor ondersteuning bij belastingaangifte
lees je op onze site. http://pameijergeldtelt.nl/informatie/belasting/belastingaangifte
Filmpje budgetbeheer bij CAV
CAV biedt twee verschillende pakketten van
budgetbeheer aan. Er is nu een filmpje gemaakt
waarin uitgelegd wordt wat de verschillen zijn
tussen deze pakketten. Je kan het filmpje bekijken
via https://vimeo.com/247457926

mogelijk-voor-alleenstaande-wajongers.aspx
Doorbetaling loon bij ziekte
Zorgverzekeringslijn
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport richt Zorgverzekeringslijn.nl zich
op het terugdringen van het aantal wanbetalers en

Als je ziek bent is de doorbetaling van je salaris
afhankelijk van je contract en cao. De hoogte van je
salaris tijdens je ziekte kan verschillen per cao en
werkgever. Er zijn drie mogelijke situaties.

onverzekerden. Op hun site staan interessante
artikelen over bijvoorbeeld; wanneer mag de

o

Je werkt voor een vaste werkgever

zorgtoeslag ingehouden worden? Of hoe zit het

o

Je hebt een oproep- of uitzendcontract

met de eindafrekening als je geen wanbetaler

o

Je hebt geen werkgever

meer bent? Je kan je ook aanmelden voor hun
nieuwsbrief. Of bellen met vragen over bijvoorbeeld
zorgverzekeringsschulden.

www.pameijer-geldtelt.nl

De vakbond FNV legt per situatie uit hoe het zit in
het artikel doorbetaling loon bij ziekte.

geld.telt@pameijer.nl

