Als u uw belasting
niet kunt betalen
U heeft een belastingaanslag ontvangen
en u kunt deze niet betalen. U komt dan
mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie.
U hoeft dan de aanslag niet meer te
betalen. In deze folder leest u wanneer u
in aanmerking komt voor kwijtschelding
en hoe u daarom kunt vragen.
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1 Wat vindt u in deze folder?
Heeft u een belastingaanslag ontvangen en bent u niet in staat om deze
te betalen? Wellicht kunt u dan in aanmerking komen voor kwijtschelding van uw belasting- of premieschuld. U hoeft dan de aanslag
niet meer te betalen. Kwijtschelding wordt niet zomaar verleend. Alleen
als u werkelijk niet in staat bent te betalen is kwijtschelding mogelijk.
In deze folder leest u wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding en hoe u daarom kunt vragen.
Let op!

U kunt geen kwijtschelding vragen als u vindt dat uw aanslag onjuist is vastgesteld.
U kunt dan wel bezwaar maken tegen de aanslag.

Als u uw belastingaanslag nu niet kunt betalen, maar binnen een jaar
wel, kunt u uitstel van betaling vragen. Hoe u dit kunt doen, leest u in
de folder Als u uw belasting niet op tijd kunt betalen. Als u uw belastingaanslag niet betaalt en ook niet om kwijtschelding verzoekt, neemt de
Belastingdienst maatregelen zodat u de aanslag alsnog betaalt. Voor
meer informatie hierover leest u de brochure Wat zijn de gevolgen als u
uw aanslag niet betaalt? Deze brochure en eerdergenoemde folder kunt
u aanvragen bij de BelastingTelefoon:  - , op maandag tot en
met donderdag van . tot . uur en op vrijdag van . tot .
uur.
De informatie in deze folder is niet bestemd voor ondernemers.
Voor hen is er de folder Als uw onderneming de belasting niet kan
betalen. Voor ondernemers die te maken krijgen met bedrijfsopvolging
is er nog een andere folder: Twee regelingen bij het verkrijgen of erven
van een onderneming of aandelen. U kunt beide folders aanvragen bij de
BelastingTelefoon:  - , op maandag tot en met donderdag van
. tot . uur en op vrijdag van . tot . uur.



      

2 Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van
belastingen?
U komt alleen in aanmerking voor kwijtschelding van belastingaanslagen als u voldoet aan de volgende vier voorwaarden:
 U vraagt kwijtschelding voor inkomstenbelasting of sociale
verzekeringspremies (bijvoorbeeld  of ).
 Het gaat om een definitieve aanslag.
 U heeft geen vermogen.
 U staat er financieel zo slecht voor dat u uw belastingaanslag niet
kunt betalen, ook niet in termijnen.
Soort belasting

Voor andere dan de hierboven genoemde belastingsoorten verleent de
Belastingdienst geen kwijtschelding.
Definitieve aanslag

Voor een voorlopige aanslag kunt u geen kwijtschelding vragen.
Pas als de definitieve aanslag is vastgesteld kunt u om kwijtschelding
verzoeken.
Als u vermogen heeft

Als u vermogen heeft, komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding.
Ook als uw partner vermogen heeft, is kwijtschelding niet mogelijk.
Vermogen is de totale waarde van uw bezittingen verminderd met de
openstaande hypotheekschuld. Voorbeelden van vermogen zijn: een
eigen woning, spaartegoeden, bank-/girosaldi, spaarbrieven, grond, een
garage, een caravan, een boot, effecten, antiek, verzamelingen en
vorderingen. Onder vermogen wordt ook de waarde van bijvoorbeeld
uw inboedel of auto meegeteld als deze meer waard zijn dan € ..
Uw financiële situatie

De Belastingdienst beoordeelt of u de belasting werkelijk niet kunt
betalen. De Belastingdienst houdt hierbij niet alleen rekening met uw
eigen financiële positie, maar ook met die van uw partner. Uw partner
is degene (maar niet uw ouder of een kind) met wie u duurzaam een
gezamenlijke huishouding voert. Om te bepalen of u de belasting
werkelijk niet kunt betalen, berekent de Belastingdienst uw betalings

      

capaciteit. Daarmee wordt bedoeld het bedrag dat u maandelijks van
uw inkomen overhoudt na aftrek van een bedrag voor noodzakelijke
kosten van bestaan. Dit bedrag is afhankelijk van uw leefsituatie en
wordt elk half jaar opnieuw vastgesteld door de Belastingdienst: de
zogeheten normbedragen voor noodzakelijke kosten van bestaan. Als u
samen een huishouding voert, is dit bedrag bijvoorbeeld hoger dan als u
alleen woont.
Als het netto-besteedbare inkomen gelijk is of lager is dan het normbedrag, kunt u kwijtschelding krijgen. Het netto-besteedbare inkomen
van u (en uw partner) is het totaal aan inkomsten (zoals bijvoorbeeld
loon, pensioen, uitkering, ontvangen alimentatie) verminderd met
bedragen voor: huur of hypotheekrente, premies ziektekostenverzekering en zorgverzekering, nominale premies , betaalde
alimentatie.

3 Volledige of gedeeltelijke kwijtschelding?
Het kan zijn dat u niet in aanmerking komt voor volledige kwijtschelding omdat uw betalingscapaciteit te groot is. Maar als u
maandelijks toch onvoldoende geld overhoudt om de belasting binnen
een jaar volledig te betalen en u voldoet aan alle eerder genoemde
voorwaarden, kunt u wel gedeeltelijke kwijtschelding krijgen. U moet
dan één jaar lang % van het bedrag dat u maandelijks overhoudt aan
de Belastingdienst betalen. De rest van de schuld wordt u na dat jaar
kwijtgescholden.

4 Hoe verzoekt u om kwijtschelding?
U kunt om kwijtschelding verzoeken met behulp van het formulier
Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie. Dit formulier is
verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Wilt u voor meer soorten belasting
kwijtschelding vragen? Vraag dan om meer formulieren. Wilt u hulp bij
het invullen? Dan kunt u daarvoor terecht bij uw eigen belastingkantoor. Neem dan wel al uw financiële gegevens mee. U kunt daar ook
terecht voor hulp bij het berekenen van uw betalingscapaciteit. Maak
wel even van tevoren een afspraak om wachttijden te voorkomen.



      

Wat gebeurt er met uw verzoek om kwijtschelding?

U krijgt uitstel van betaling totdat over uw verzoek een besluit is
genomen. Binnen zes weken ontvangt u een brief met de beslissing over
uw verzoek. Als u geen volledige maar gedeeltelijke kwijtschelding
krijgt, staat in de brief ook het bedrag vermeld dat u één jaar lang
maandelijks aan de Belastingdienst moet betalen om de resterende
schuld af te lossen.
Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Kijk dan op internet: www.belastingdienst.nl.
Of bel met de Belastingdienst, telefoon  – , op maandag
tot en met donderdag van . tot . uur, op vrijdag van
. tot . uur.
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Meer informatie
Meer informatie vindt u in de volgende brochures en folders:- Als u een belastingaanslag niet betaalt: wat zijn de gevolgen?
- Als u uw belasting niet op tijd kunt betalen
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- Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag
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Leuker kunnen we ’t niet maken. Wel makkelijker.

