Bezwaar
Inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet (Zvw)

12345

Werknemer/uitkeringsgerechtigde
Waarom dit formulier?

Als u in loondienst bent of een uitkering krijgt, houdt uw werkgever
of uitkeringsinstantie automatisch de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) in op uw loon of uitkering.
Ontvangt u tegelijkertijd inkomsten van meer dan één werkgever of
uitkeringsinstantie? Dan houden zij misschien te veel bijdrage Zvw in.
Het bedrag dat teveel is ingehouden, krijgt u het volgende jaar terug.
Dit is de teruggaaf van de bijdrage Zvw.
Wij beslissen of u recht hebt op een teruggaaf en hoe hoog dat bedrag
is. Dat doen wij in de vorm van een voor bezwaar vatbare beschikking.
Op deze beschikking staat dat u bezwaar kunt maken. Bent u het niet
eens met onze beslissing? Met dit formulier kunt u bezwaar maken tegen
deze beschikking. Met de eerste twee vragen gaat u na of u dit formulier
kunt gebruiken.
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Bent u ondernemer? Hebt u een eigen bedrijf? Werkt u als freelancer?
Dan betaalt u uw bijdrage Zvw via een aanslag inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet. U kunt dit formulier niet gebruiken.
Meer informatie

Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (vanuit het buitenland:
+ 31 55 538 53 85). Beide telefoonnummers zijn bereikbaar van maandag
tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, op vrijdag van 8.00
tot 17.00 uur.

Tegelijkertijd inkomsten van meer dan één werkgever of uitkeringsinstantie

Hebt u tegelijkertijd inkomsten van meer
dan één werkgever of uitkeringsinstantie?
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Let op!

Ja. Ga door naar vraag 2
Nee. U kunt dit formulier niet gebruiken

Beschikking(en) waartegen u bezwaar maakt

Kruis aan waartegen u bezwaar maakt. U kunt meer dan één hokje aankruisen
	Beschikking teruggaaf bijdrage Zvw. Vul hieronder het beschikkingsnummer en de datum
van deze beschikking in. Ga daarna door naar vraag 3
Beschikkingsnummer
Datum		
	Naheffingsaanslag bijdrage Zvw. Vul hieronder het aanslagnummer en de datum van
de naheffingsaanslag in. Ga daarna door naar vraag 3
Aanslagnummer
Datum		
	Anders. U kunt dit formulier niet gebruiken
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Waarom u bezwaar maakt

ZVW 101 - 1Z*1PL

Leg hieronder uit waarom u bezwaar maakt.


4

Meesturen met uw bezwaar

Stuur kopieën mee van de jaaropgaven van al uw werkgevers of uitkeringsinstanties van het jaar waarover u bezwaar maakt.
5

Uitstel van betaling

Maakt u bezwaar tegen een te betalen bedrag? Dan kunt u vragen om uitstel van betaling voor het verschil tussen het bedrag dat u volgens
ons moet betalen en het bedrag dat u volgens uzelf moet betalen.
Wilt u dit?

Ja
Nee

Uw gegevens
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer/sofinummer
Telefoonnummer overdag
Gegevens gemachtigde
Als u een gemachtigde hebt, sturen wij onze reactie naar de gemachtigde
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer overdag
Ondertekening
Datum

Handtekening		
Formulier invullen en opsturen
Controleer of u het formulier volledig hebt ingevuld. Stuur het
met de bijlagen in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
Belastingdienst/Rivierenland/kantoor Nijmegen
Afdeling EBV/EPV
Postbus 7030
6503 GM Nijmegen

Aantal bijlagen

