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Aanslag 2019

Inkomstenbelasting

Premie volksverzekeringen

Jaar

2019

Aanslagnummer

2299.69.574.H.96.01

Dagtekening

4 december 2020

 

 

 

 

Te ontvangen of te verrekenen € 304

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.

 

Deze definitieve aanslag is vastgesteld overeenkomstig uw aangifte over 2019.

 

Berekening van het te ontvangen of te verrekenen bedrag

€ 304Loonheffing

af € 0Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen

€ 304Te ontvangen of te verrekenen

 

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 2019 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.nl/bezwaarcheck en kijk hoe u dit kunt doen. Maakt u bezwaar, doe dit

dan tijdig. Verstuur het online bezwaarformulier uiterlijk 15 januari 2021. Kunt u alleen

schriftelijk bezwaar maken? Dan moet uw bezwaarschrift op 15 januari 2021 binnen zijn bij de

Belastingdienst. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het aanslagnummer.

 

Uw belastingkantoor

Belastingdienst/Kantoor Den Haag Postbus 30206, 2500 GE, 's-Gravenhage

 

Kopie voor belastingconsulent

Als u een belastingconsulent heeft, geef deze dan een kopie van dit biljet.

 

Hoogachtend,

de inspecteur



 

Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen

€ 300Inkomstenbelasting box 1

bij € 923Premie volksverzekeringen

af € 1.223Toegepaste heffingskortingen

€ 0Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen

 

Toegepaste heffingskortingen

€ 2.477Algemene heffingskorting

bij € 193Arbeidskorting

€ 2.670Heffingskortingen

Het totaal van uw inkomstenbelasting en/of premie

volksverzekeringen uit box 1, 2 en 3 is te laag om uw

heffingskortingen te kunnen verrekenen. Daarom bedraagt uw

toegepaste heffingskorting € 1.223 in plaats van € 2.670.

 

Inkomstenbelasting box 1

Belastbaar inkomen uit werk en woning € 3.341

€ 300Eerste schijf 9,000% van € 3.341

€ 300Inkomstenbelasting box 1

 

Premie volksverzekeringen

Premie-inkomen € 3.341

€ 923Premie volksverzekeringen 27,650% van € 3.341

 

Verzamelinkomen

€ 3.341Verzamelinkomen


