Aanvraagformulier
Kwijtschelding
Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen van de
gebruikersaanslag Onroerende zaakbelasting voor een
niet-woning en/of de Afvalstoffenheffing.
Lees voor u gaat invullen eerst de folder
U kunt ook kwijtschelding aanvragen via internet:
www.rotterdam.nl/mijnloket
Voor ondernemers is alleen kwijtschelding mogelijk
voor hun privéaanslagen. U moet dan eerst uitstel
van betaling vragen. Het is niet nodig dit formulier
in te vullen.

Stuur dit formulier naar:
Gemeente Rotterdam, Belastingen
Postbus 924, 3000 AX Rotterdam
Meer informatie:
telefoon: 14 010
www.rotterdam.nl/kwijtschelding
Bezoekadres: Alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via
www.rotterdam.nl/mijnloket of telefonisch via 14010.

Door u in te vullen
naam
adres
postcode

woonplaats

burgerservicenummer

1

Voor welke aanslag(en) vraagt u om kwijtschelding?
vorderingsnummer

openstaand bedrag

jaar

vorderingsnummer

openstaand bedrag

jaar

vorderingsnummer

openstaand bedrag

€

Onroerende zaakbelasting

€

Afvalstoffenheffing

€

Afvalstoffenheffing

2

Uw persoonlijke gegevens

geboortedatum

3

telefoonnummer

Uw gezinssituatie/huishouding
burgerservicenummer partner

Gegevens gezinsleden en/of huisgenoten.
Het gaat om uw eventuele partner, kind(eren)
en andere huisgenoten.

Ik woon ongehuwd samen/ben getrouwd
of vorm anderszins één huishouden
Ik heb een éénoudergezin
Ik ben alleenstaand/leef duurzaam gescheiden
naam en voorletter(s)						
beroep/school		

relatie tot aanvrager		

naam en voorletter(s)						
beroep/school		
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geboortedatum

relatie tot aanvrager		

naam en voorletter(s)						
beroep/school		

geboortedatum

relatie tot aanvrager

geboortedatum

GBFORP16 vs 01 2017

Eénoudergezin: u heeft één of meer
kinderen jonger dan 18 jaar met aan
spraak op kinderbijslag en u woont
als enige ouder met hen samen.

Stuur géén kopieën mee, bewaar
wel alle aangegeven bewijsstukken.
Belastingen kan deze stukken tot een
jaar na uw aanvraag opvragen.

Als u een huishouden vormt met alleen
uw ouder(s) of uw kind(eren), dan hoeft u
vanaf vraag 4 alleen uw eigen gegevens
in te vullen.

4

Inkomsten
Van

Van

toepassing toepassing toepassing

Kruis aan wat van toepassing is 4.1 Soort inkomen
Ondernemers moeten als zij denken voor
kwijtschelding in aanmerking te komen
eerst uitstel van betaling aanvragen. Dit
formulier hoeft niet ingevuld te worden.

Van

Van

toepassing

op uzelf of

op huis-

op huis-

op huis-

u en uw

genoot 1

genoot 2

genoot 3

partner

• Inkomen uit eigen onderneming Vul dit formulier niet verder in. Zie toelichting
• Werk of uitkerende instantie
(vul 4.2 en 4.4 in)
• Studiefinanciering Hoger onderwijs/WO + werk
(vul 4.3 en 4.4 in)
• Studiefinanciering Beroepsonderwijs + werk
(vul 4.3 en 4.4 in)
• Alleen Studiefinanciering Hoger onderwijs/WO
(vul 4.4 in)
• Alleen Studiefinanciering Beroepsonderwijs
(vul 4.4 in)

Vul alle netto bedragen in. 4.2 Netto inkomen werk of uitkerende instantie
Gegevens van uzelf

Gegevens

Gegevens

Gegevens

of van u en uw partner

huisgenoot 1

huisgenoot 2

huisgenoot 3

Salaris

€

€

€

€

Uitkering Sozawe

€

€

€

€

Pensioen

€

€

€

€

AOW

€

€

€

€

Overige uitkering

€

€

€

€

€

€

€

€

Vul in per maand,
per week of per 4 weken

Per:

Vul bedrag in per maand

Vakantiegeld

Vul alle netto bedragen per maand in 4.3 Studiefinanciering en werk
Aanvullende beurs

€

€

€

€

Basisbeurs

€

€

€

€

onderwijscontributie

€

€

€

€

Lening

€

€

€

€

€

€

€

€

p/m €

p/m €

p/m €

p/m

Collegegeldkrediet/

Salaris plus
vakantiegeld

Welk bedrag ontvangt u maandelijks 4.4 Aanvullende inkomsten
rechtstreeks van de Belastingdienst.
Ontvangt u één bedrag per jaar, deel dan
Teruggave belasting
€
door 12 en vul de uitkomst in.
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Huurtoeslag

€

p/m €

p/m €

p/m €

p/m

Zorgtoeslag

€

p/m €

p/m €

p/m €

p/m

4.5 Overige inkomsten van de aanvrager, eventuele partner en huisgenoten tezamen
Uit verhuur van kamers

€

per maand

Kostgangers

€

per maand

Alimentatie ontvangen voor kinderen

€

per maand

Andere ontvangen alimentatie

€

per maand

5

Uitgaven van de aanvrager, eventuele partner en huisgenoten tezamen

Premie zorgverzekering (basis
pakket en aanvullende pakketten) of

De volgende zes velden alleen invullen
als u hiervoor een betalingsregeling heeft
getroffen met de Belastingdienst.

bestuurlijke boete

€

per maand

Alimentatie betaald voor kinderen

€

per maand

Alimentatie aan ex-echtgeno(o)t(e)

€

per maand

Terugbetalen Zorgtoeslag

€

per maand

Terugbetalen Huurtoeslag

€

per maand

Terugbetalen Kinderopvangtoeslag

€

per maand

Terugbetalen Kindgebonden budget

€

per maand

€

per maand

€

per maand

Aflossing per maand (Rijks)Belastingdienst voor inkomstenbelasting
Aflossing per maand of automatische
incasso Waterschapsheffing

6

Bezittingen van aanvrager, eventuele partner en huisgenoten tezamen

De auto is onmisbaar vanwege ziekte of 6.1 Auto
invaliditeit van u of één van uw gezins
geen
Heeft u één of meerdere auto’s?
leden. De onmisbaarheid dient aangetoond
te kunnen worden met een medische
Wat is de huidige waarde per
verklaring van een arts die niet uw huisarts
€
auto?
is of uw behandelend specialist.
De auto is onmisbaar voor de uitoefening
ja
Is de auto onmisbaar?
van uw beroep. U moet dit aan kunnen
tonen.
6.2 Overige bezittingen (caravan, motor, tuinhuis e.d.)
Soort bezitting					

één

meerdere

€

€
nee

Waarde bij onderhandse verkoop

€
€

6.3 Betaal- en spaarrekening/spaarrekening
				

Saldo

€
€
€
€
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6.4 Contant geld (meer dan € 200,-)

€

Heeft u een huurwoning
7 Woning
vul dan vraag 7.1 in.
Heeft u een eigen woning 7.1 Huurwoning
(koopwoning) vul dan vraag 7.2 in
De rekenhuur kunt u vinden op de
beschikking huurtoeslag. Indien u geen
huurtoeslag ontvangt dan moet u de huur
veminderd met de in de huur inbegrepen
stook- en/of servicekosten vermelden.

Rekenhuur

€

per maand

Is uw woning aangepast aan fysieke
beperkingen en/of woont u met meer
ja

dan 7 personen op dit adres?

nee

7.2 Eigen woning (koopwoning)
Datum aankoop of verkrijgen
Aankoopsom

€

Huidige verkoopprijs, leeg te aanvaarden

€

Huidige hypotheekschuld

€

Wat is het huidige saldo
van de spaarhypotheek?
Betaalde hypotheekrente

€

(niet de aflossing)

€

per maand

Betaalde erfpachtcanon

€

per jaar

woonkostentoeslag

€

per jaar

Ontvangen subsidie

€

per jaar

Ontvangen premie koopwoning en/of

8

Ondertekening

Ik verleen toestemming om de voor kwijtschelding relevante gegevens te controleren bij de betreffende
instanties ten behoeve van geautomatiseerde kwijtschelding voor volgende jaren. Indien u geen
toestemming verleent dan moet u dit apart schriftelijk aan Belastingen melden.
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier
kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog invorderen van het kwijtgescholden bedrag.

De door u vermelde gegevens kunnen
tot een jaar na ontvangst van dit
formulier worden opgevraagd.
Bewaart u de hiernaast aangegeven
stukken dus goed want als u ze bij
het opvragen niet kunt overleggen dan
wordt uw aanvraag alsnog afgewezen.

• Afschrijving premie zorgverzekering
• Loon, pensioen of uitkeringsspecificatie
• Afschrijving alimentatie
• Bewijs onmisbaarheid auto
• Specificatie betaalde hypotheekrente

• Specificatie(s) betalingsregeling belastingdienst
en betalingsregeling of automatische incasso 		
waterschapsheffing
• Jaargegevens hypotheekbank, incl. saldo spaarhypotheek

• Teruggave belasting

• Huurspecificatie

• Zorgtoeslag

• Afschriften alle bank-spaarrekeningen met huidig

• Huurtoeslag
• Bijschrijvingen huurinkomsten, kostgangers,
alimentatie

saldo
• Terugbetalingsbeschikking zorg-,huur- en/of
kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

• Beschikking voorlopige teruggaaf belastingdienst
Datum				Handtekening
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