U kunt dit formulier retourneren naar:
Belastingen SWW, Weesp
Postbus 23475
1100 DZ Amsterdam
Of via email naar:
info@belastingensww.nl

Verkort verzoek om kwijtschelding
Door het invullen en ondertekenen van dit verkorte formulier dient u een verzoek om kwijtschelding in.
Is de aanslag waarvoor u kwijtschelding vraagt meer dan 3 maanden geleden betaald? Indien
ja, dan is kwijtschelding niet meer mogelijk; u hoeft het formulier niet in te vullen!
Als u of uw partner een eigen bedrijf heeft of een zelfstandig beroep uitoefent, komt u niet in
aanmerking voor kwijtschelding bij Belastingen SWW. Wellicht komt u wel in aanmerking voor
kwijtschelding bij Waternet. Uw formulier wordt doorgestuurd.
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt u binnen zes weken na dagtekening van het
aanslagbiljet naar Belastingen SWW.
LET OP! voor aanmanings- en/of dwangbevelkosten kunt u geen kwijtschelding aanvragen!

Gegevens van de belastingschuldige (aanslag op naam van)
Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Telefoonnummer
E-mailadres

Vul hieronder de gegevens van uw medebewoner(s) in
Naam

BSN

geboortedatum

relatie tot
aanvrager*

Soort inkomen**

*bijvoorbeeld: partner, kind, (groot)ouder, huisgenoot, broer/zus
**bijvoorbeeld: salaris, uitkering, DUO, heffingskorting of een combinatie hiervan

z.o.z. voor meer informatie

Aanvullende informatie van u (en uw partner)
Bent u of uw partner ondernemer?
Ja/Nee
Zo ja, u komt niet voor kwijtschelding in aanmerking voor aanslagen van Belastingen SWW. Uw verzoek wordt
doorgestuurd naar Waternet. Wellicht dat zij wel kwijtschelding verlenen.
Ontvangt of betaalt u alimentatie?
Ja/Nee
Zo ja, voeg een afschrift van de ontvangen of betaalde alimentatie bij. Wanneer u alimentatie ontvangt, voeg
dan ook een kopie bij waaruit de opbouw van de alimentatie blijkt (partner- en /of kinderalimentatie)
Is er sprake van kamerverhuur of een kostganger?
Zo ja, voeg een kopie van de overeenkomst bij.

Ja/Nee

Is er sprake van een koopwoning?
Zo ja, voeg een kopie van de laatste jaaropgave van uw hypotheek bij.

Ja/Nee

Bent u student?
Zo ja, voeg een kopie van de DUO specificatie bij.

Ja/Nee

Geautomatiseerde toetsing
Met ondertekening van dit formulier geeft u de ambtenaar belast met de invordering toestemming uw
gegevens geautomatiseerd te toetsen. Wanneer de geautomatiseerde toetsing is geslaagd, ontvangt u binnen
90 dagen een beschikking.
Wanneer de geautomatiseerde toetsing op één of meerdere onderdelen is afgewezen, ontvangt u een verzoek
om aanvullende informatie te verstrekken. Na ontvangst van deze gegevens behandelen we uw aanvraag
verder en ontvangt u een beschikking.
Wanneer geautomatiseerde toetsing niet mogelijk is, ontvangt u een uitgebreid formulier.
Ik geef BSWW géén toestemming mijn gegevens te toetsen en wil graag een uitgebreid formulier
ontvangen.
Ondertekening
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum

Handtekening

LET OP!

Uw verzoek wordt afgewezen als de vragen niet of niet volledig zijn ingevuld.

LET OP!

Uw verzoek wordt afgewezen als de gevraagde kopieën niet zijn bijgevoegd.

LET OP!

Het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens of het niet vermelden van de gevraagde
gegevens kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog invorderen van
kwijtgescholden belastingen.

LET OP!

Deze aanvraag geldt ook voor de kwijtschelding van de waterschapslasten van Waternet.

LET OP!

Wij versturen altijd een ontvangstbevestiging. Alleen deze ontvangstbevestiging is voor u het
bewijs dat uw formulier door ons in goede orde is ontvangen.

