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Bezwaar
Particulier

Over dit formulier

Met dit formulier kunt u bezwaar maken tegen een:
– aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
– aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
– navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
– navorderingsaanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
– inkomen voor een toeslag, eigen bijdrage of een toelage
In andere gevallen kunt u dit formulier niet gebruiken.
Kijk op www.belastingdienst.nl bij het onderwerp ‘Bezwaar’.
Let op!

U kunt dit formulier niet gebruiken als u bezwaar wilt maken tegen een
voorlopige aanslag.

Bij de hand houden

Houd de volgende gegevens bij de hand als u dit formulier gaat invullen:
– burgerservicenummer/sofinummer
– aanslag waartegen u bezwaar maakt
– beschikking van een andere overheidsinstantie (eventueel)
Formulier invullen en terugsturen

Vul het formulier volledig in op uw computer. Druk het daarna af en
zet uw handtekening. Stuur het formulier naar uw belastingkantoor.
Het adres staat op de aanslag. Wij sturen u vervolgens een ontvangstbevestiging.
Maakt u bezwaar tegen uw inkomen voor een toeslag, eigen bijdrage
of toelage? Stuur dan het formulier naar:
Belastingdienst/Centrale administratie
Postbus 2572, 6401 DB Heerlen
Meer informatie

Kijk op www.belastingdienst.nl bij het onderwerp ‘Bezwaar’ of bel de
BelastingTelefoon: 0800 - 0543, van maandag tot en met donderdag
van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
1

Aanslag of inkomen waar het om gaat

Tegen welke aanslag of inkomen
maakt u bezwaar?

■

Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PV)
Aanslagnummer
Ga verder met vraag 2 en 3

■

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
Aanslagnummer
Ga verder met vraag 2 en 4

■

Inkomen voor een toeslag, eigen bijdrage of een toelage
Inkomen
Ga verder met vraag 2 en 5
Zie toelichting onder aan dit formulier

2

Persoonlijke gegevens

Burgerservicenummer/sofinummer
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer overdag
Telefoonnummer ’s avonds
Wilt u een contactpersoon opgeven?
Naam contactpersoon

DV 160 - 1Z*2FOL

Telefoonnummer contactpersoon

■

Ja

■

Nee

Aanslagnummer
3

Gegevens bezwaar inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

Motivering van uw bezwaar

Wilt u ook uitstel van betaling vragen voor het bedrag waartegen u
bezwaar maakt?

■

Ja

■

Nee

Bedrag waarvoor u uitstel van betaling wilt
Let op! Om uitstel van betaling te krijgen, moet u in de rubriek ‘Motivering van uw bezwaar’ een nauwkeurige berekening geven
van het bedrag waarvoor u uitstel van betaling wilt. Als u dit nog niet hebt gedaan, moet u dit alsnog doen.

Aanslagnummer
4

Gegevens bezwaar inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Motivering van uw bezwaar

Wilt u ook uitstel van betaling vragen voor het bedrag waartegen u
bezwaar maakt?

■

Ja

■

Nee

Bedrag waarvoor u uitstel van betaling wilt
Let op! Om uitstel van betaling te krijgen, moet u in de rubriek ‘Motivering van uw bezwaar’ een nauwkeurige berekening geven
van het bedrag waarvoor u uitstel van betaling wilt. Als u dit nog niet hebt gedaan, moet u dit alsnog doen.

BSN/sofinummer
5

Gegevens bezwaar inkomen

Jaar
Motivering van uw bezwaar

Aanslagnummer
Ondertekening
Datum

Handtekening
Inkomen voor een toeslag, eigen bijdrage of toelage
Een andere overheidsinstantie heeft uw inkomen gebruikt om uw
toeslag, eigen bijdrage of toelage te berekenen. Met dit formulier kunt
u bezwaar maken tegen de hoogte van dit inkomen.
Binnen de Nederlandse overheid worden verschillende gegevens
gedeeld. Hiervoor zet de overheid het stelsel van de basisregistratie
op. De Basisregistratie inkomen is 1 van de basisregistraties. In deze
registratie is door de Belastingdienst uw inkomen vastgelegd. Meerdere
instanties maken gebruik van deze inkomensgegevens om bijvoorbeeld
een eigen bijdrage te berekenen.

AFDRUKKEN

