Bezwaar

Particulieren
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u bezwaar maken tegen een:
– (navorderings)aanslag inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen
– (navorderings)aanslag inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet
– inkomen dat gebruikt is voor een toeslag, eigen bijdrage of toelage

Invullen en verzenden
U kunt dit formulier op de computer invullen en opslaan, maar u
kunt het niet digitaal naar ons sturen. Print daarom het formulier,
onderteken het en stuur het per post naar:
Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Postbus 2572, 6401 DB Heerlen

Voorlopige aanslag
Bent u het niet eens met een voorlopige aanslag? Dan kunt u geen
bezwaar maken. U kunt een voorlopige aanslag alleen wijzigen of
stoppen. Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl.

Wat gebeurt er als wij uw bezwaar hebben gekregen?
U krijgt binnen 3 weken een ontvangstbevestiging.
Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.
Hebt u vragen?
Op belastingdienst.nl/bezwaar vindt u meer informatie.

1

Uw gegevens
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Wilt u een contactpersoon
opgeven?
Naam contactpersoon

Burgerservicenummer
Ja

Nee

Telefoonnummer contactpersoon
2

Aanslag of inkomen waartegen u bezwaar maakt
Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
Motiveer uw bezwaar bij vraag 3.

Aanslagnummer

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Aanslagnummer
Motiveer uw bezwaar bij vraag 3.

*191600401*
1 9 1 6 0 0 4 0 1

€

Jaar
19 160 04 01

DV 160 - 1Z*4FOL 

Uw inkomen dat door een overheidsorganisatie gebruikt is
voor een toeslag, eigen bijdrage of toelage
Motiveer uw bezwaar bij vraag 4.

Burgerservicenummer

Motivering van uw bezwaar tegen de (navorderings)aanslag
Wilt u uitstel van betaling vragen voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt?
Let op! Als wij uw bezwaar geheel of gedeeltelijk afwijzen, betaalt u mogelijk
invorderingsrente over het bedrag waarvoor u uitstel van betaling hebt gevraagd.
Zorg er ook voor dat u het gedeelte waartegen u géén bezwaar maakt, op tijd betaalt.
Bedrag waarvoor u uitstel van betaling wilt. Geef in uw motivering ook een berekening van dit bedrag.

Hebt u meer ruimte nodig? Ga dan verder op een ander blad. Zet hierop ook het burgerservicenummer.

*191600402*
1 9 1 6 0 0 4 0 2

Ja

Nee

€

19 160 04 02

3

02 van 03

Burgerservicenummer

4

03 van 03

Motivering van uw bezwaar tegen het inkomen voor een toeslag, eigen bijdrage of toelage
Een overheidsorganisatie heeft uw inkomen gebruikt voor het vaststellen van een toeslag, eigen bijdrage of toelage.
Zij hebben hierbij het inkomen gebruikt dat is vastgesteld door de Belastingdienst. Geef hieronder aan waarom u bezwaar maakt tegen dit inkomen.

Hebt u meer ruimte nodig? Ga dan verder op een ander blad. Zet hierop ook uw burgerservicenummer.
Ondertekening
Naam
Handtekening
Schrijf binnen het vak.

*191600403*
1 9 1 6 0 0 4 0 3

Datum

–

–
19 160 04 03

5

