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hlkomsten van u en uw partner/medebewoner
D
Kopie van de laatste maandspecificatie/beschikking (geen bankafschrift)
Bank/spaarsaldo van u en uw partner/medebewoner b:.r.\<-. bu~~
Kopie van alle bankafschriften met het huidige saldo duidelijk zichtbaar
sehu Id
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Huurtoeslag/Zorgtoeslag/KiRtölgegc;iREleR bt:tdget
Kopie van de meest recente beschikking(en)
Huurspe · · atie/Aflossing Hypotheek/Polisblad zorgverzekering
Ko ·
an de meest recente specificatie(s)
Waardev
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ewijs/taxatierapport

Heri tl !rl) ergw eg 290
110 .f CT A m sterdam

Gemeente
Amsterdam

Post f>~s 23475
110 ()

Dz Amsterdam

1er. 010 255 4800

Verzoek om kwijtschelding
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Hebt u een inkomen op
bijstandsniveau en geen tegoed op
uw bankrekening?
Mogelijk komt u dan in aanmerking
voor kwijtschelding.
Vul de achterkant van dit formulier in
om een verzoek om kwijtschelding in
te dienen.

Let op'
• invullen met een blauwe of zwarte
pen
• kopieën duidelijk leesbaar en in A4
formaat aanleveren
• geen markeerstift en nietjes
gebruiken
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Stuur dit formulier met de
gevraagde kopieën naar:
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Gemeente Amsterdam, Belastingen
Antwoordnummer 377
1100 VC Amsterdam.
(ileri-~gstzegol 13lakken i~ niet nodig)
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Als u kwijtschelding aanvraagt, dan toetsen wij uw verzoek niet alleen op de
gegevens die u aanlevert, maar ook op basis van gegevens van het UWV,
RDW, Belastingdienst en GBA-V. Dit kunnen wij ook voor volgend jaar doen.
Als u dit niet wilt, geef dat dan hieronder aan:
D Ik geef geen toestemming aan gemeente Amsterdam, Belastingen om
volgend jaar automatisch te toetsen of ik recht heb op kwijtschelding.

