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Verzoek om kwijtschelding 

11111!11111111111111111111111111111111111111111!1111111~11111111111111111111111111111111111111 
*001502990040315328* 

V ui .-,et formulier helemaal in en stuur altijd de bewijsstukken mee! I,; , £br e:: .. to '$.•Of\ I 
. On,ollidige of niet ondertekende verzoeken nemen wij niet in behandeling.~ ''C)C.l -, t.- , CJ 
. l)llij rr,a~en gebruik van bestanden van de Rijksbelastingdienst. UWV, GBA-I/ en RDW om uw gegevens te controleren. 

contactgegevens ,i;· 
Benl L) 9emachtigde? Vul dan uw gegevens in en onderteken het formulier. 

Aanvrager -c- ~l. • 
~ Voorletter(s) en achternaam: 
l~~ :1,,.._._:b ~ la.~t ç,a.m 

Adres: 
Telefoonnummer: 
E-mail: 
DaturT1: 

6 -:j L,.t:;'-"r;e c....pp ·:.ca.nt 
~ Handtekening aanvrager: . 

Gemachtigde 
Voorletter(s) en ac ernaam: 

mer: 

Handtekening gemachtigde: 

~

···························· 

.•.............•••......•..... 

......... ···················· 

.............................. 

. ····························· 

Maandelijkse inkomsten van u en uw partner/medebewoner+- ~o·\:h~ r,,;,..., · .,..,e 0V Pfft' c.dn 1:-.:. lc...t"\& 
ho L;t....Se rnet..te. 

O Uitkering ~enq, 1;:::.t Omcirkel wat van toepassing is: ~ 
0 Salaris ~ a:.r~ € . 
0 AOW o\.J ,,;.-e, ~M ·o,-,€ D Pel),8i"oen pe'?l S, 0~ € . 

~ D StudieQnanciering/-lening € D On(jetnemer e.-,t~pereum 002 be::ne-~ 
::,ch?lo.r e,h.. p C&a..s11" .) D An,cers o.t:lr.r ··-·· . 

Overige inkomsten: o.l:h-e< in con--.e 
D Huurtoeslag y,el"tt: _o.l.~ \:.o.~r.ee D 
D Zorgtoeslag 't,eu.Jtn- € .<.P-.ce. ., ....... W~ ""C€ D 
D Heffingskorting -1:àx €-çc-e.d;\:: ~ D 
D Kindgeb~budget r::.J2i D ne , 

P,fill 
O_uel'ériijke bijdrage 
Ali<nentatie 
~anger/onderverhuur 

€ .. 
€ . 

Maandelijkse uitgaven van u en uw pertner/medebewoner e ..-..-=ntr·J-~ ex' 
('el"t' b..e~i:o"' : -i!,,--....<£À,x.e ~,.,....,_._--o 

D Huur/aflessi119 l,1potl,eek € D Premie zorgverzekering € D ~tie € 

Kopie van uw bankafschrift(en) van de laatste volledige maand -4 
c:___ ... u·::-rO"I t U'l"lfRekening 1 Rekening 2 Rekening 3 
D Bankrekening(en) € .. € € 
D Spaarrekening(en) € € . 
~...., 5-~ ~ccuu- 

D L~(sen) € 
D E~kening(en) € 
D ~ € 

D De Rijksbela D WSNP D MSNP 

D 
D 
D 

uw partner/medebewoner 

....... km D ur een afschrift mee van uw portefeuille 

V 
0 

Checklist i,.... l....-t · e . D '·u..rhe ~ be\.q,1..-0- J <--Lf>-P ; c.a..b\e 
Stu!!r de onderstaande documenten mee, indien van toepassing. Zonder bewijsstukken kunnen wif uwverzoek niet behandelen. 

,C\_(..,Q,..,,.-C (" t --o..-\.'-0...w.o..n e 
D hlkomsten van u en uw partner/medebewoner D Huurtoeslag/Zorgtoeslag/KiRtölgegc;iREleR bt:tdget 

Kopie van de laatste maandspecificatie/beschikking (geen bankafschrift) Kopie van de meest recente beschikking(en) 
D Bank/spaarsaldo van u en uw partner/medebewoner b:.r.\<-. bu~~ Huurspe · · atie/Aflossing Hypotheek/Polisblad zorgverzekering 

Kopie van alle bankafschriften met het huidige saldo duidelijk zichtbaar Ko · an de meest recente specificatie(s) 
D sehu Id · sbelasting/WSNP/MSNP/alimentatieverplichtingen) D Waardev ezitting(en) 

Ko · bewijs/beschikking Kop ewijs/taxatierapport 



Heri tl !rl)ergweg 290 
110.f CT Amsterdam 

Postf>~s 23475 

110() Dz Amsterdam 
1er. 010 255 4800 

Gemeente 
Amsterdam 
Verzoek om kwijtschelding 

e id L~e 
el"\~-lo.sed ~p: 

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. 

Stuur dit formulier met de 
gevraagde kopieën naar: 

-to~ 
Gemeente Amsterdam, Belastingen 
Antwoordnummer 377 
1100 VC Amsterdam. 
(ileri-~gstzegol 13lakken i~ niet nodig) 

r,o p 0ee:ted. 
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. 

Let op' 
• invullen met een blauwe of zwarte 

pen 
• kopieën duidelijk leesbaar en in A4 

formaat aanleveren 
• geen markeerstift en nietjes 

gebruiken 

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. 


