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Belastingvoordelen voor mensen met een ziekte of beperking

Het kan nog steeds: zorgkosten terug via de belasting
Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee.
Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp.
Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De
website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. Daarnaast geeft de
website ook informatie over andere regelingen die het inkomen extra
ondersteunen.
In begrijpelijke taal geeft Meerkosten.nl uitleg over het invullen van de
belastingaangifte 2016. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe u gemaakte kosten
terug kunt verdienen. Dat kan soms oplopen tot honderden euro’s. Hoe hoog het
bedrag is dat u terug kunt krijgen, hangt af van uw zorgkosten, uw inkomen en het
inkomen van een eventuele fiscale partner.
Dubbel voordeel
Aangifte doen loont vaak dubbel. U krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug.
Door de aftrek wordt uw inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg,
hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar beneden.
Mogelijk krijgt u ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag.
Meer belastingvoordelen
Meerkosten.nl geeft niet alleen informatie en praktische tips over de aftrek via de
aangifte inkomstenbelasting, maar ook over andere belastingvoordelen zoals de
jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een
arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt
(klein)kind en nog veel meer.
Inkomen extra ondersteunen
Naast de belastingaftrek zijn er ook nog andere mogelijkheden voor mensen met een
handicap of chronische ziekte om hun inkomen extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld
financiële hulp van de gemeente, ruimere huurtoeslag, lagere autobelasting, dubbele
kinderbijslag. Meerkosten.nl geeft ook over deze regelingen heldere informatie.
Brochure
De informatie van Meerkosten.nl is ook te raadplegen in een brochure. Deze brochure
Belastingvoordeel 2016 kunt u vanuit de webwinkel van Ieder(in) downloaden.

Over Ieder(in)
Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken.
Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het
grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de
belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling persvoorlichting op
06-46 35 38 08, m.buth@iederin.nl
Ga naar www.meerkosten.nl
Downloadbare pdf in de webwinkel van Ieder(in)
http://www.mijnwinkel.nl/shop24024/geldzaken/p-1a/10431.html
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