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Let op: Uw bezwaarschrift geldt niet als verzoek voor 
uitstel van betaling. Hiervoor dient u een apart 
verzoek in te dienen bij de Ontvanger. 

 

» 1 Persoonlijke gegevens  

  (gehuwde vrouw haar meisjesnaam) 

1 A 
Uw achternaam / 
voornaam 

 

  (indien niet bekend ID-nummer) 

1 B Crib-nummer           

   
1 C Adres  

  (alleen invullen indien u in het buitenland woont) 

1 D Land  

  dd mm jjjj 

1 E Geboortedatum           

 

1 F Telefoonnummer           

 
Ondergetekende maakt bezwaar tegen de voorlopige aanslag: 

 
 

Inkomstenbelasting Aanslagnummer                  

Dagtekening aanslag          

Bedrag van de aanslag NAf        

Bedrag van de aanslag waarmee u het niet eens bent NAf        

 

 
 

premie AOV/AWW Aanslagnummer                  

Dagtekening aanslag          

Bedrag van de aanslag NAf        

Bedrag van de aanslag waarmee u het niet eens bent NAf        

 

 
 

premie AVBZ Aanslagnummer                  

Dagtekening aanslag          

Bedrag van de aanslag NAf        

Bedrag van de aanslag waarmee u het niet eens bent NAf        
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premie BVZ Aanslagnummer                  

Dagtekening aanslag          

Bedrag van de aanslag NAf        

Bedrag van de aanslag waarmee u het niet eens bent NAf        

 

» Bezwaar & motivering (inclusief bewijsstukken) 
Reden bezwaar 

 Belastingplichtige is alleenverdiener in loondienst en heeft geen andere inkomsten 

 Belastingplichtige is penshonado ex artikel 23 BLVIB. Tarief moet 5% zijn 

 Aanslag is te hoog. Zuiver inkomen moet zijn:   

 Loonbelasting moet zijn:  

 Belastingplichtige geniet alleen pensioen van:  

 Met ingang van:   

 Belastingplichtige is overleden c.q. geemigreerd 

 De onderneming van belastingplichtige is gestaakt 

 Belastingplichtige is niet premieplichtig 

 Belastingplichtige is prive verzekerd 

 Inkomen van belastingplichtige is minder dan NAf 12.000 per jaar 

Overige reden bezwaar: 

  

  

  

  

  

  

Om de Inspecteur te overtuigen van uw gelijk, is het verstandig zo veel mogelijk bewijsstukken bij uw bezwaar te voegen! 

» 3 Ondertekening  

Ik verklaar dit bezwaarformulier, duidelijk, stellig en zonder voorbehoud naar waarheid te hebben ingevuld. 

 
Datum  Plaats  

 

Handtekening 
 

Dit formulier kunt u inleveren bij de Inspectie der Belastingen aan de Regentesselaan Z/N.  

 


