Toeslagen
Belastingdienst

Toelichting

Bezwaar definitieve berekening toeslag
Hoe maakt u bezwaar?
U hebt de definitieve berekening van uw toeslag ontvangen. Maar
er staan gegevens in die volgens u niet kloppen. Met het formulier
Bezwaar definitieve berekening toeslag maakt u bezwaar tegen de
gegevens waarmee uw toeslag is berekend.
Binnen zes weken opsturen
Uw bezwaar moet binnen zes weken na de datum van de definitieve
berekening bij ons binnen zijn. De datum staat boven aan de
definitieve berekening.

Hebt u bewijsstukken waaruit blijkt dat de gegevens niet kloppen?
Stuur dan kopieën mee waar volgens u de juiste gegevens op staan.
Schrijf op iedere bijlage het beschikkingsnummer. Gebruik geen
nietjes of paperclips.

Niet alles invullen
Niet alle onderwerpen op het formulier zullen voor u van belang zijn.
Vul alleen de vragen in die op u van toepassing zijn. U moet wel altijd
vraag 1 en 2 invullen. En u moet altijd uw bezwaar ondertekenen bij
vraag 8.

Na ontvangst van uw formulier
Zodra wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u van ons een
ontvangstbevestiging. Binnen 12 weken na de datum van de
definitieve berekening krijgt u een beslissing op uw bezwaar.

Motiveer uw bezwaar
Het is belangrijk dat u goed uitlegt waartegen u bezwaar maakt.
Schrijf daarom altijd op wat er niet klopt. En leg uit waarom. Hebt u
meer ruimte nodig om uw bezwaar uit te leggen? Schrijf uw bezwaar
dan in een aparte brief en voeg deze bij het formulier. Vergeet niet uw
beschikkingsnummer(s) in de brief te vermelden.

Uitstel van betaling
Moet u een bedrag aan ons terugbetalen? Dan hebt u automatisch
uitstel van betaling zolang wij uw bezwaar in behandeling hebben.
Als u uitstel van betaling hebt, moet u wel rente betalen over het
bedrag dat nog open staat. Als wij tegemoetkomen aan uw bezwaar,
krijgt u de betaalde rente terug.

Waar vindt u het beschikkingsnummer?
U vindt het beschikkingsnummer op de voorkant van de definitieve
berekening, onder het definitief berekende bedrag. Elke toeslag heeft
een apart beschikkingsnummer. Neem dit beschikkingsnummer over
op het formulier.

Hebt u vragen?
Kijk op www.toeslagen.nl. Daar vindt u ook de adressen voor hulp bij
u in de buurt. Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. U kunt bellen
van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Zet altijd uw handtekening
Onderteken het formulier. Daarmee tekent u officieel bezwaar aan
tegen de definitieve berekening van uw toeslag(en). Maakt u bezwaar
tegen het inkomen van uw toeslagpartner of van een of meer van uw
medebewoners? Laat die persoon dan ook een handtekening zetten.
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Formulier terugsturen
Stuur het formulier naar:
Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA  Heerlen

