Verzoek

burgerservicenummer

Betalingsregeling

Stuur dit formulier naar:

Voor een aanslag die u niet kunt betalen binnen de termijn
die op de aanslag staat kunt u met dit formulier een betalingsregeling aanvragen. Een betalingsregeling is niet
mogelijk als de belastingschuld minder dan € 50,- bedraagt.

Gemeente Rotterdam, Belastingen
Postbus 924, 3000 AX Rotterdam
Meer informatie:
telefoon: 14 010

Ondernemers komen in beperkte mate in aanmerking voor
een betalingsregeling. Alle vragen die op u van toepassing
zijn moet u volledig en naar waarheid beantwoorden.
Alleen ondertekende formulieren worden in behandeling
genomen.
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www.rotterdam.nl/betalingsregeling
Bezoekadres: Alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken
via www.rotterdam.nl/mijnloket of telefonisch via 14010.

Uw persoonlijke gegevens:

naam
adres
postcode

woonplaats

geboortedatum
telefoonnummer
burgerservicenummer

2

Uw gezinssituatie/huishouding:
Ik woon ongehuwd samen/ben getrouwd of vorm
anderszins één huishouden
Ik heb een éénoudergezin
Ik ben alleenstaand/leef duurzaam gescheiden

burgerservicenummer partner

Gegevens gezinsleden en/of huisgenoten:
naam en voorletters					
beroep/school		

relatie tot aanvrager		

naam en voorletters					
beroep/school		

blad 1/4

3

geboortedatum

relatie tot aanvrager		

U kunt hier aangeven:

in hoeveel termijnen u wilt betalen
welk bedrag u per termijn wilt betalen

GBRFORP21 vs 01 2017

Belastingen toetst uw voorstel
aan het algemeen geldende invorderingsbeleid. Uw voorstel wordt dus niet zonder
meer geaccepteerd. Een regeling voor
een termijn langer dan 12 maanden is niet
mogelijk.

geboortedatum

relatie tot aanvrager		

naam en voorletters					
beroep/school		

geboortedatum

relatie tot aanvrager		

naam en voorletters					
beroep/school		

geboortedatum

U gebruikt de eerste kolom voor uw eigen gegevens, maar ook wanneer het
gezamenlijke gegevens van uzelf én uw samenwonende echtgeno(o)t(e)/
partner betreft. Bijvoorbeeld als u een gezamenlijke bankrekening heeft, als
de hypotheek op beide namen staat, etc.
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Kolom voor uzelf of de
gegevens van u en uw
samenwonende
echtgeno(o)t(e)/partner

Kolom voor uw
meerderjarige
huisgeno(o)t(en)

netto bedrag

netto bedrag		

Inkomsten

naam werkgever of uitkerende instantie

Loon, pensioen, uitkeringen en dergelijke 4.1
Neem de gegevens van uw laatst
ontvangen specificatie over
(géén jaaropgave) en voeg
een kopie van deze specificatie bij.

4.2 Vakantiegeld
Welk bedrag ontvangt u of uw 4.3 Teruggave belasting
echtgeno(o)t(e)/partner jaarlijks
rechtstreeks van de
Huurtoeslag
(Rijks)Belastingdienst.
Zorgtoeslag

€

per

per

€

€

€

€

€

€

€

netto bedrag per jaar

netto bedrag per jaar

netto bedrag per jaar

netto bedrag per jaar

€

€

€

€

netto bedrag per maand

netto bedrag per maand

€

€

€

€

€
€

€
€

Voeg kopieën van beschikkingen bij
(zowel van de voor- als de achterkant).
Overige inkomsten 4.4 (Kamer)verhuur
Hier vult u nettobedragen per maand
in. Voeg een kopie van de laatste 4.5 Kostgangers
bijschrijving(en) bij.
4.6 Alimentatie ontvangen voor kinderen
4.7 Andere ontvangen alimentatie
4.8 Bijzondere bijstand. Bijdrage in

€

€

€

€

netto bedrag		

netto bedrag

€

€

€

€

€

€

€

€

aflossingskosten van een lening bij
de sociale dienst

Hier vult u nettobedragen per maand in.
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Uitgaven

5.1 Premie zorgverzekering
Het gaat om premie die niet op loon,
pensioen of uitkering is ingehouden.
Voeg een kopie van de laatste
afschrijving(en) bij.

plus aanvullende premies

5.2 Alimentatie betaald voor kinderen
Voeg een kopie van de laatste
afschrijving van 5.2 en 5.3 bij. 5.3 Alimentatie aan ex-echtgeno(o)t(e)
(ook bij duurzaam gescheiden leven)
naam ex-echtgeno(o)t(e)

Let op! Leningen aangegaan voor het
kopen van een auto vult u op blad 3 in.
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Schulden

Neem over van de laatste specificatie
en voeg een kopie bij. Het gaat om de
aflossing per maand.

lening bij/schuld aan		

blad 2/4

reden lening		

€

openstaand

€

aflossing

€

openstaand

aflossing

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

U gebruikt de eerste kolom voor uw eigen gegevens, maar ook wanneer het
gezamenlijke gegevens van uzelf én uw samenwonende echtgeno(o)t(e)/
partner betreft. Bijvoorbeeld als u een gezamenlijke bankrekening heeft, als
de hypotheek op beide namen staat, etc.
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Voeg een kopie kentekenbewijs
deel I en II / 1a en 1b bij.

Kolom voor uzelf of de
gegevens van u en uw
samenwonende
echtgeno(o)t(e)/partner

Kolom voor uw
meerderjarige
huisgeno(o)t(en)

Bezittingen

Auto

7.1 Merk en type
7.2 Kenteken en bouwjaar
7.3 Aankoopsom en aankoopdatum
Voeg een kopie van het 7.4 Aflossing bij financiering
financieringscontract bij.
7.5 Openstaande schuld van financiering

datum

€

datum

€

bedrag per maand		

bedrag per maand

€

€

€

€

Voeg bewijs van onmisbaarheid bij. 7.6 Is de auto absoluut onmisbaar voor uw
Bij ziekte/invaliditeit: voeg medische verhuishouden door ziekte of invaliditeit
van u of een van uw gezinsleden of abklaring bij van een arts (niet uw huisarts).
soluut onmisbaar voor de uitoefening
		
van
uw beroep?

nee

ja		

nee		 ja

Overige bezittingen
Waarde (bij onderhandse verkoop)
bezitting (caravan, antiek en dergelijke)

waarde				

waarde

€

€

€

€

€

€

saldo				

saldo

€

€

7.10

€

€

7.11 Contant geld (meer dan € 200,-)

€

€

€

€

€

€

Huidige hypotheekschuld

€

€

Hypotheekaflossing per maand

€

€

€

€

7.17 Betaalde erfpachtcanon

€

€

7.18 Ontvangen premie koopwoning

€

€

€

€

7.7

Neem over van de laatste afschriften en
voeg kopieën van al uw rekeningen bij.

€

€

Bankrekening, spaartegoeden en
contanten
Rekeningnummer

€

7.8
Rekeningnummer

7.9

€

Spaarrekening(en)nummer(s)
of Spaarbankboekje(s)nummer(s)

Eigen woning of huurwoning?

eigen woning

Huurwoning: ga verder op blad 4.

huurwoning

7.12 Datum aankoop of verkrijgen
7.13 Aankoopsom
Leeg te aanvaarden. 7.14 Huidige verkoopprijs
Voeg een kopie met de laatste jaarge- 7.15
gevens van de hypotheekbank bij.
7.16
Voeg een kopie van de laatste
specificatie(s) bij.

Betaalde hypotheekrente in het afgelopen jaar (dus niet de aflossing!)

7.19 Ontvangen subsidie en/of
woonkostentoeslag
blad 3/4

U gebruikt de eerste kolom voor uw eigen gegevens, maar ook wanneer het
gezamenlijke gegevens van uzelf én uw samenwonende echtgeno(o)t(e)/
partner betreft. Bijvoorbeeld als u een gezamenlijke bankrekening heeft, als
de hypotheek op beide namen staat, etc.
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grepen stook- en/of servicekosten

Als u wilt kunt u hiernaast een
toelichting geven op uw verzoek
om een betalingsregeling.
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Kolom voor uw
meerderjarige
huisgeno(o)t(en)

€

€

Huurwoning

Voeg kopie laatste specificatie bij waarop 8.1 Huur zonder aftrek van huurtoeslag,
verminderd met de in de huur inbede servicekosten apart vermeld staan.

Te verwachten wijziging in de financiële
situatie binnen een jaar (bijvoorbeeld door
schenking, ontslag, ander werk).

Kolom voor uzelf of de
gegevens van u en uw
samenwonende
echtgeno(o)t(e)/partner

Wijziging financiële situatie

Reden van wijziging					

datum wijziging

10 Toelichting

Ondertekening
Heeft u alle gevraagde
bijlagen bijgevoegd?

Uw verzoek wordt afgewezen als u niet alle informatie heeft ingevuld en specificaties heeft bijgevoegd
die op u van toepassing zijn.
Afschrijving premie zorgverzekering

Beschikking voorlopige teruggaaf Belastingdienst

Loon, pensioen of uitkeringsspecificatie

Specificatie(s) schulden

Afschrijving alimentatie

Financieringscontract auto

Kentekenbewijs deel I en II / 1a en 1b

Jaargegevens hypotheekbank

Bewijs onmisbaarheid auto

Specificatie servicekosten huurwoning

Specificaties betaalde hypotheekrente

Afschriften alle (spaar)rekeningen en

Teruggave belasting

spaarbankboekjes

Zorgtoeslag

Betalingsbewijzen Hoogheemraadschap/

Huurtoeslag

Waterschap

Bijschrijvingen huurinkomsten,
kostgangers, alimentatie
Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld.
datum
aantal bijlagen				

blad 4/4

handtekening

