
Beste Inspecteur belastingdienst,                                      dagtekening  …………… 

 

 

Door middel van deze brief maak ik bezwaar op de aanslag IB zorgverzekeringswet en IB 

premie volksverzekeringen 2021 en mede uitstel van betaling. 

 

Aanslagnummer.  …………………… 

 

Ik wil alsnog het bedrag van € ………….. opvoeren in mijn aangifte als aftrekpost giften. 

Zoals op de site van de belastingdienst vermeld staat zijn overheidsinstanties bij wet aangegeven 

als ANBI. 

Mijn gift aan deze overheidsinstanties mag ik dus aftrekken zie bijlagen. 

Ik verzoek u dit in mijn aangifte 2021 te verwerken. 

 

Tevens vraag ik een correctie aan op mijn IB over de afgelopen vijf jaren met terugwerkende 

kracht. 

Hierover ontvangt u in een separate brief alle informatie over de te verrekenen bedragen. 

In afwachting van een nieuwe gecorrigeerde aanslag  2021  doe ik bij deze uitstel van betaling van 

de aanslag ………………….  

Met vriendelijke groet. 

De bezwaarmaker.  

  



Beste Inspecteur belastingdienst,                                      dagtekening 18-07-2022 

 

 

 

Zoals reeds eerder aan u geschreven in de brief van 08 juli 2022 met kenmerk …………………. 

hierbij de seperate aanvulling. (zie bijlage). 

 

 

Door middel van deze brief vraag ik om een correctie op mijn eerdere reeds betaalde 

belasting aanslagen, IB zorgverzekeringswet en IB premie volksverzekeringen. 

ZW en IB van de afgelopen 5 jaren. 

Te verrekenen- verminderen van mijn aanslagen met de onderstaande nummers. 

 

Aanslagnummer. …………….. W……ZW   /  ……………….H…...IB   JAAR 2017 

Aanslagnummer. …………….. W……ZW   /  ……………… H…...IB   JAAR 2018 

Aanslagnummer. …………….. W……ZW   /  ……………… H…...IB   JAAR 2019 

Aanslagnummer. …………….. W……ZW   /  ……………..  H……IB   JAAR 2020 

 

Ik wil alsnog het bedrag van  € ………………    JAAR 2017 

Ik wil alsnog het bedrag van  € ……………       JAAR 2018 

Ik wil alsnog het bedrag van  € ……………..     JAAR 2019 

Ik wil alsnog het bedrag van  € ……………..     JAAR 2020 

invoeren als aftrekpost giften aan ANBI status bedrijf zoals uw belastingdienst is. 

Zoals op de site van de belastingdienst vermeld staat zijn overheidsinstanties bij wet aangegeven  

automatisch als ANBI instelling geregistreerd. 

Mijn gift aan deze overheidsinstanties mag ik dus opvoeren als aftrekpost op mijn aangifte (zie 

bijlagen). 

Ik verzoek u de aanslagen van deze jaren te corrigeren cq te verwerken. 

 

In afwachting van de nieuwe gecorrigeerde aanslagen van de bovenstaande jaren verblijf ik. 

Met vriendelijke groet. 

NAAM IN KAPITALEN 

 


