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ONDERSTEUNING MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENERS BELASTINGEN EN TOESLAGEN

Beste relatie
Ter voorbereiding op de aangifte inkomstenbelasting 2018 kunt u gebruik maken van het Kennisnetwerk. Dit is het online
kennis- en informatieplatform van de Belastingdienst, bedoeld ter ondersteuning bij de aangifte. Het Kennisnetwerk is
voorzien van alle relevante informatie en casussen over de inkomstenbelasting van 2018.
Op het Kennisnetwerk staat de cursus “online belastingaangifte doen”.
In deze cursusomgeving zijn ook eindcasussen opgenomen bij het onderdeel "eindcasus".
Wegens een technische storing is het niet mogelijk de eindcasus op reguliere wijze op te slaan of af te drukken.
U ontvangt een foutmelding, zodra u op de knop “afdrukken” klikt.
Om de eindcasus toch te kunnen opslaan en printen, vindt u hieronder een instructie hoe dit alsnog te doen.
Mocht deze oplossing niet lukken, of heeft u aanvullende vragen, stuur dan een mail naar de postbus maatschappelijk
dienstverleners van de Belastingdienst.
Wij wensen u veel succes met de casussen en het invullen van de aangifte.
Het team Relatiebeheer particulieren

Instructie
Stap 1: in het beginscherm kiest u voor de gewenste casus en vult deze in.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Belastingdienst en informeert maatschappelijk dienstverleners over nieuws en activiteiten van
belastingen en toeslagen. Kijk op het KENNISNETWERK voor meer informatie en online cursussen. Hebt u vragen of wilt u een
afspraak maken met een van onze medewerkers? Stuur dan een mail naar de POSTBUS MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENERS.
Wilt u een Stellacasus aandragen gebruik dan deze link voor de STELLA POSTBUS.

Stap 2: als de casus is ingevuld komt u op de laatste pagina “Naar ondertekenen”. Om de casus op te slaan of af
te drukken, kies hier voor “Afdrukken (pdf)”.

Stap 3: selecteer in het roldownmenu wat u wilt afdrukken, en klik vervolgens op
Afdrukken

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Belastingdienst en informeert maatschappelijk dienstverleners over nieuws en activiteiten van
belastingen en toeslagen. Kijk op het KENNISNETWERK voor meer informatie en online cursussen. Hebt u vragen of wilt u een
afspraak maken met een van onze medewerkers? Stuur dan een mail naar de POSTBUS MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENERS.
Wilt u een Stellacasus aandragen gebruik dan deze link voor de STELLA POSTBUS.

Stap 4: in de verschenen pagina krijgt u een foutmelding.

In de adresbalk ziet u de volgende URL:

Voeg een schuine streep ( / ) toe tussen “2018” en “geef”. De URL ziet er nu zo uit.

Druk op de toets “Enter”

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Belastingdienst en informeert maatschappelijk dienstverleners over nieuws en activiteiten van
belastingen en toeslagen. Kijk op het KENNISNETWERK voor meer informatie en online cursussen. Hebt u vragen of wilt u een
afspraak maken met een van onze medewerkers? Stuur dan een mail naar de POSTBUS MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENERS.
Wilt u een Stellacasus aandragen gebruik dan deze link voor de STELLA POSTBUS.

Stap 5: de volgende balk verschijnt onder op de pagina.

Geef hier aan wat u met het document wilt doen. Kies hier voor “Openen” of “Opslaan”.
Openen: er wordt een PDF-document gecreëerd die u kunt printen.
Opslaan: het document wordt opgeslagen als een PDF op een geschikte plek. Het document blijft nu bewaard. U
kunt het op een later tijdstip openen en eventueel printen.
Einde instructie.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Belastingdienst en informeert maatschappelijk dienstverleners over nieuws en activiteiten van
belastingen en toeslagen. Kijk op het KENNISNETWERK voor meer informatie en online cursussen. Hebt u vragen of wilt u een
afspraak maken met een van onze medewerkers? Stuur dan een mail naar de POSTBUS MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENERS.
Wilt u een Stellacasus aandragen gebruik dan deze link voor de STELLA POSTBUS.

