
Belastingdienst

T CALIC
ZUILENBURG 44
4385 GV VLISSINGEN

Aanslag 2O21
Inkomstenbelasting
Prem ie volksverzekeri n gen

Jaar
202t

Aanslagnummer
5306.23.080.H.16.01

9.739
6.400
3.339

Dagtekening
4 juni 2O22

Te ontvangen of te verrekenen € 3.339
We maken het te ontvangen bedrag binnen 1 week na dagtekening van deze beschikking over
naar uw rekening. Let op! Als er aanslagen zijn die u nog moet betalen, kan de Belastingdienst
het te ontvangen bedrag met deze aanslagen verrekenen. Het te ontvangen bedrag wordt dan
lager. U krijgt over een verrekening binnen 1 week apart bericht.

I Oeze definitieve aanslag is vastgesteld overeenkomstig uw aangifte over 2O2t,

Berekening van het te ontvangen of te verrekenen bedrag
Loonheffing
Inkomstenbelasting en prem ie volksverzekeri n gen
Te ontvangen of te verrekenen

af
€
€
e

Rekeningnummer onbekend
Als uw rekeningnummer niet bekend is bij de Belastingdienst dan ontvangt u binnenkort een
formulier waarmee u uw rekeningnummer kunt doorgeven. Het bedrag ontvangt u binnen twee
weken nadat de Belastingdienst dit formulier heeft terugontvangen.

Aangifte wijzigen
Wilt u uw aangifte wijzigen? Bijvoorbeeld omdat u niet alle bedragen van uw inkomsten of
aftrekposten hebt ingevuld? Doe dan opnieuw aangifte. U kunt dit doen via Mijn
Belastingdienst. Log in op Mijn Belastingdienst. Ga naar tabblad Inkomstenbelasting, kies
Belastingjaar 2O2t en klik op "Mijn aangifte inkomstenbelasting wijzigen".

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met deze aanslag en wilt u bezwaar maken? Ga naar
www.belastingdienst.nllbezwaarcheck en kijk hoe u dit kunt doen. Maakt u bezwaar, doe dit
dan tijdig. Verstuur het online bezwaarformulier uiterlijk l8 juli 2O22. Kunt u alleen schriftelijk
bezwaar maken? Dan moet uw bezwaarschrift op LB juli 2O22 binnen zijn bij de Belastingdienst
Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het aanslagnummer.

Uw belastingkantoor
Belastingdienst/Kantoor Middelburg Postbus 90056, 5600 PJ, Eindhoven

Kopie voor belastingconsulent
Als u een belastingconsulent heeft, geef deze dan een kopie van dit bifet.

Hoogachtend,

de inspecteur



Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
Inkomstenbelasting box 1

Premie volksverzekerin gen
Heffingskortingen
Inkomsten belasti n g en premie vol ksverzekeri n gen

Heffingskortingen
Algemene heffingskorting
Arbeidskorting
Heffingskortingen

Elke heffingskorting bestaat uit een belasting- en een premiedeel

Inkomstenbelasting box I
Belastbaar inkomen uit werk en woning € 36.481
Eerste schijf 9,450olo van € 35.129
Tweede schijf 37,100o/o VêÍl € 1.352
Inkomstenbelasting box 1

Premie volksverzekeringen
Premie-inkom en € 27,224
Premie volksverzekeringen 27,65o0/o van € 27.224
U was vanaf 22 maart 2021 tot en met 31 december 2O2t
premieplichtig voor de volksverzekeringen
U was van 22 maart 2021 tot en met 31 december 2O2t
premieplichtig voor de AOWAnw
U was van 22 maart 2021 tot en met 31 december 2O2I
premieplichtig voor de \NLZ/Zvw

Verzamelinkomen
Verzamelinkomen
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3.820
7.527
4.947

€
€
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6.400

1.486
3.461

bij
€
€
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4.947

3.319
501

€

3.820

7.527

36.481€


