Belastingdienst

Verzoek

Kwijtschelding van belasting en/of
premie voor ondernemingen

Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u voor een onderneming kwijtschelding
vragen van belasting, premie volksverzekeringen en premie
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

Zzp’er of éénmanszaak
Bent u zzp’er of is uw onderneming een éénmanszaak? Dan moet u
ook vraag 9 t/m 22 beantwoorden.

Wij bepalen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. In de
brochure ‘Als uw onderneming de belasting niet kan betalen’ leest
u meer over de mogelijkheid voor kwijtschelding. De brochure
kunt u downloaden van onze internetsite of bestellen bij de
BelastingTelefoon.

Vof, cv of maatschap
Bent u vennoot in een vof of cv of maat in een maatschap? Dan hoeft
u vraag 9 t/m 22 niet te beantwoorden, tenzij wij u uitdrukkelijk
vragen dit wel te doen.

Stukken en bijlagen meesturen
Stuur altijd kopieën mee van de volgende stukken:
– de jaarstukken van de afgelopen twee boekjaren
–	een tussentijdse balans en resultatenrekening over het
lopende jaar (activa waarderen op de verkoopwaarde bij
een eventuele liquidatie)
– een overzicht van de lopende opdrachten/opdrachtgevers
– een liquiditeitsprognose voor de komende twaalf maanden
– een algemene prognose voor de komende twee jaar

U kunt iemand vragen om dit formulier voor u in te vullen,
bijvoorbeeld een boekhouder, belastingconsulent of advocaat.
U moet wel altijd zelf het formulier ondertekenen.

Bovendien moet u bijlagen meesturen bij sommige vragen.
Let erop dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. Als u dat niet
doet, wijzen wij uw verzoek af.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Op een aparte bijlage kunt u een voorstel doen voor een schuld
sanering. Dit is niet verplicht.

Meer informatie
Kijk op belastingdienst.nl. Of bel de BelastingTelefoon:
0800 - 0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag
van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

		Let op!
		
Zet op alle bijlagen naam en BSN/RSIN/fiscaal nummer.
Vermeld op de bijlagen bij de vragen duidelijk om welke
vragen het gaat.

OV 010 - 2O*16FOL 

Invullen en terugsturen
Beantwoord alle vragen die op u van toepassing zijn, onderteken
het formulier en stuur het met de bijlagen terug naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

02 van 11

1

Persoonlijke gegevens

1a

Bedrijfsnaam

1b

BSN/RSIN							

1c

Is uw onderneming een
eenmanszaak?

 Ja. Ga verder met vraag 2.
 
Nee

1d

Hebt u huisgenoten van 21 jaar
of ouder, niet zijnde uw partner?

 Ja. Aantal huisgenoten		
 
Nee. Ga verder met vraag 2.

1e

Huurt u van een huisgenoot op
basis van een schriftelijke
overeenkomst tegen betaling
een woonruimte?

 Ja. Ga verder met vraag 2.
 
Nee

1f

Op hoeveel van uw huis
genoten van 21 jaar of ouder,
niet zijnde uw partner, is een
van de volgende situaties van
toepassing?

(zie de begeleidende brief bij dit formulier)

– Uw huisgenoot huurt op basis van een schriftelijke overeenkomst tegen betaling een woonruimte
– Uw huisgenoot is een student die een opleiding volgt die recht kan geven op studiefinanciering
of tegemoetkoming studiekosten
– Uw huisgenoot is een student die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgt
Aantal huisgenoten		

2

Gegevens aanslagen

2a

Voor welke aanslagen vraagt 		Aanslagnummer 													Openstaand bedrag
u om kwijtschelding?
€
										
										

€

										

€

										

€

										

€

										

€

										

€

Is in de aanslagen een 				
desinvesteringsbijtelling verwerkt?

Nee
Ja, vul in: totaalbedrag van de desinvesteringsbijtelling				

€

09 010 16 02

2b

*090101602*
0 9 0 1 0 1 6 0 2

03 van 11

Vul hier uw BSN/RSIN in.

3

Algemene vragen over de onderneming

3a

Wat is de aard van de
onderneming?

3b

Welke activiteiten verricht uw
onderneming?

3c

Eindsaldi rekening-courantkrediet van de laatste drie jaar		

Jaar					

Op naam van

€
€
€
3d

Hoeveel werknemers behoren
tot de onderneming?

3e

Wat is de rechtsvorm of het
samenwerkingsverband van de
onderneming?

Nv, bv, vereniging, stichting, coöperatie. U hoeft de vragen 9 t/m 22 niet in te vullen.
Vof, cv, maatschap. U hoeft de vragen 9 t/m 22 niet in te vullen, tenzij wij u uitdrukkelijk vragen dit wel te doen.
Anders, namelijk. Vul hieronder de rechtsvorm in en beantwoord ook de vragen 9 t/m 22.


Als uw onderneming een bv is:
Behoort de onderneming tot een
fiscale eenheid?

Nee
Ja

Holding
Joint venture
Anders, namelijk

09 010 16 03

3f

*090101603*
0 9 0 1 0 1 6 0 3

04 van 11

Vul hier uw BSN/RSIN in.

4
4a

Huidige gegevens over balans, winst- en verliesrekening
IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

Saldo								 €

IBAN (rekeningnummer)

Saldo								 €

IBAN (rekeningnummer)

Saldo								 €

4b

Contant geld 						 €

4c

Uitstaand debiteurensaldo
				 €
op dit moment

4d

Zijn er aandeelhouders, 				
commissarissen, directeuren 		
en/of bestuurders die een schuld
hebben aan de onderneming?

4e

Totaalbedrag privé-onttrekkingen

Voeg een debiteurenoverzicht bij
Ja, voeg een overzicht bij. Vermeld naam, adres, woonplaats, datum en bedrag.
Nee

Vorig boekjaar 						

Lopend boekjaar (schatting)			

Komend boekjaar (schatting)

Geld 								 €

€

€

Zaken								 €

€

€

										Vorig boekjaar 						Lopend boekjaar (schatting)			Komend boekjaar (schatting)
Totaalbedrag afschrijvingen 			

€

€

€

4g

Nettowinst							 €

€

€

4h

Verlies								 €

€

€

09 010 16 04

4f

*090101604*
0 9 0 1 0 1 6 0 4

05 van 11

Vul hier uw BSN/RSIN in.

Financiering, krediet e.d.

5a

Hebt u geprobeerd bij een bank
of andere instelling een lening
te krijgen?

5b

Uitstaand crediteurensaldo 												Voeg een crediteurenoverzicht bij, inclusief de op dit moment
€
op dit moment						
openstaande bedragen en de aflossingen op de schulden

5c

Naam bank(en) en/of financier(s) van de onderneming					

Nee
Ja

Huidige stand krediet 				

Maximum krediet

€

€

€

€

€

€

€

+

																			
														 
Totaalbedrag		 €
5d

Zijn er aandeelhouders,
commissarissen, directeuren en/of
bestuurders die een vordering
hebben op de onderneming?

5e

Totaalbedrag vordering 				

5g

+

€

Nee, ga verder met vraag 5f
Ja, ga verder met vraag 5e

€

Wordt er afgelost?					
									
5f

€

Ja
Nee

Schulden waarvan kwijtschelding is gevraagd. Voeg instemmingsverklaringen bij
van de crediteuren van wie kwijtschelding is verkregen
												 					Gevraagd percentage
(Bedrijfs)naam crediteur 			Schuldbedrag					van de kwijtschelding

Verzoek in 			
behandeling?		Kwijtgescholden bedrag

€

%

Ja

Nee

€

€

%

Ja

Nee

€

€

%

Ja

Nee

€

€

%

Ja

Nee

€

€

%

Ja

Nee

€

Subsidie of andere geldelijke ondersteuning die de onderneming heeft aangevraagd
Voeg instemmingsverklaringen bij van de geldgevers die een bedrag hebben toegezegd
																							Verzoek in 			
(Bedrijfs)naam geldgever 								Aangevraagd bedrag				behandeling?		Toegezegd bedrag

*090101605*
0 9 0 1 0 1 6 0 5

€

Ja

Nee

€

€

Ja

Nee

€

€

Ja

Nee

€

€

Ja

Nee

€

€

Ja

Nee

€

09 010 16 05

5

06 van 11

Vul hier uw BSN/RSIN in.

6
6a

Te verwachten aanslag, uit te betalen bedrag en/of vermindering
Te verwachten uit te betalen
bedrag en/of vermindering van
belasting en/of premie
volksverzekeringen

Jaar 			Bedrag

€
€
€

6b

Te verwachten aanslag omzet
belasting als gevolg van de 			
sanering (artikel 29, lid 7
Wet op de omzetbelasting)

6c

Moet u nog andere belasting
aanslagen of heffingen aan de
Belastingdienst of aan andere
overheidsinstanties betalen?

6d

Belastingsoort 																			Bedrag 								Over welk jaar?

€

Nee, ga verder met vraag 7
Ja, ga verder met vraag 6d

€
€
€
€
7
7

8
8

Zekerheden
Welke zekerheden hebt u de financiers geboden?							Zekerheid (bijvoorbeeld hypotheek, bezitloos pand,
bankgarantie, borgstelling, overdracht van teruggaven
Naam financier 															aan de financier, stil pandrecht op vorderingen)

Ruimte voor toelichting
Als u dat wilt, kunt u hier 
vermelden waarom volgens
u kwijtschelding van belasting 
en premie volksverzekeringen
moet worden verleend


09 010 16 06




*090101606*
0 9 0 1 0 1 6 0 6

07 van 11

Vul hier uw BSN/RSIN in.

9

Zzp’er of een éénmanszaak
Bent u zzp’er of is uw onder
neming een éénmanszaak?

10

Uw huishouden

10a

Welke situatie is op u van
toepassing?

10b

Hebt u kinderen jonger				
dan 18 jaar waarvoor u
kinderbijslag ontvangt?			

10c

 Ja. Beantwoord dan ook de vragen 10 t/m 22. Vul waar nodig ook de gegevens van uw partner in.
 Nee. Ga verder met vraag 23.

 U bent gehuwd of woont samen
 
U bent alleenstaande ouder, met toeslagpartner voor het kindgebonden budget
 U bent alleenstaande ouder, zonder toeslagpartner voor het kindgebonden budget
 U bent alleenstaande. Ga verder met vraag 10e.
Ja		

Aantal kinderen		

0-12 jaar		

13-15 jaar		

16-17 jaar

Nee

Voorletters en achternaam partner
Geboortedatum partner				

–

–

Burgerservicenummer partner		
10d

Bent u onder huwelijkse 			
voorwaarden getrouwd?			

Ja
Nee

10e

Hebt u huisgenoten van 21 jaar
of ouder, niet zijnde uw partner?

 Ja. Aantal huisgenoten		
 
Nee. Ga verder met vraag 11.

10f

Huurt u van een huisgenoot
op basis van een schriftelijke
overeenkomst tegen betaling
een woonruimte?

 Ja. Ga verder met vraag 11.
 
Nee

10g

Op hoeveel van uw huis
genoten van 21 jaar of ouder,
niet zijnde uw partner, is een
van de volgende situaties van
toepassing?

– Uw huisgenoot huurt op basis van een schriftelijke overeenkomst tegen betaling een woonruimte
– Uw huisgenoot is een student die een opleiding volgt die recht kan geven op studiefinanciering
of tegemoetkoming studiekosten
– Uw huisgenoot is een student die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgt
Aantal huisgenoten		

Loon, uitkering, studiefinanciering of pensioen
Vul de gegevens in van uzelf en uw partner.
																										Per		 Per 4		Per		 Per
Naam werkgever of uitkeringsinstantie									Nettobedrag					week
weken maand jaar
		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

09 010 16 07

11

*090101607*
0 9 0 1 0 1 6 0 7

Vul hier uw BSN/RSIN in.

12

08 van 11

Vakantiegeld of vakantiebonnen
																		Nettobedrag per jaar

12a

Van uzelf																

12b

Van uw partner															

13

Dertiende maand of eindejaarsuitkering
																		Nettobedrag per jaar

13a

Van uzelf																

13b

Van uw partner															

14

Andere inkomsten
Andere inkomsten zijn bijvoorbeeld:
– alimentatie die u of uw partner krijgt										 – geld dat u krijgt van uw ouders
– alimentatie die u voor uw kinderen krijgt									
– onregelmatigheidstoeslag
– inkomsten uit uw werk als freelancer										
– vergoeding die u van een kostganger krijgt
– extra vergoedingen die u krijgt voor overwerk 								
– inkomsten uit airb&b
																										Per		 Per 4		Per		 Per
Soort inkomsten														Nettobedrag					week
weken maand jaar

15

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

Betaalde alimentatie

																			Bedrag per maand
15a

Alimentatie voor uw kinderen											

15b

Alimentatie voor uw ex-partner											

15c

Onderhoudsbijdrage aan de Gemeentelijke
Sociale Dienst voor bijstand van uw ex-partner							

16

Premies voor uw zorgverzekering

																			Bedrag per maand
Van uzelf																

16b

Van uw partner															

09 010 16 08

16a

*090101608*
0 9 0 1 0 1 6 0 8

09 van 11

Vul hier uw BSN/RSIN in.

17

Huurwoning of kamer
																		Bedrag per maand

17a

Huur van de woning of kamer
(zonder servicekosten)		 												

17b

Servicekosten															

17c

Woonkostentoeslag die u krijgt
(dit is bijzondere bijstand van uw gemeente)					

18

				

Koopwoning
																		Bedrag

18a

Openstaande hypotheekschuld											

18b

Maandbedrag van de hypotheekrente									

18c

Maandbedrag van de aflossing											

18d

Jaarbedrag van de erfpacht												

18e

Waarde (op dit moment) van de verzekerings- en spaarproducten
die u hebt afgesloten voor de aflossing van uw hypotheek		 		

19

Schulden en leningen
Let op! Dit zijn alle andere schulden dan de hypotheek van u en uw partner.

19a

Schuld voor																		Openstaande schuld			Aflossing per maand

19b

Moet u nog andere belasting
aanslagen of heffingen aan de
Belastingdienst of aan andere
overheidsinstanties betalen?

19c

Belastingsoort																				Jaar					Bedrag

Nee, ga verder met vraag 20.
Ja, ga verder met vraag 19c.

€
€
Is er bij een andere overheids
instantie nog een verzoek om
kwijtschelding in behandeling?

 Nee
 Ja, bij welke instantie


*090101609*
0 9 0 1 0 1 6 0 9

09 010 16 09

19d

10 van 11

Vul hier uw BSN/RSIN in.

20

Bankrekeningen en spaargeld
Bijvoorbeeld betaalrekening(en) en spaarrekening(en) van u en uw partner.
Rekeningnummer																								Saldo

21

Auto

21a

Hebt u en uw partner 			
een of meerdere auto’s ?			

21b

De auto is nodig in verband met ziekte of invaliditeit van u, uw partner
Kruis het hokje aan dat op uw			
situatie van toepassing is. 			 		  of iemand anders in uw huishouden
									
De auto is nodig om een andere reden, namelijk:

Ja. Hoeveel auto’s?			
Nee. Ga verder met vraag 22.



21c

22

Is de auto gefinancierd?

Ja. Voeg een kopie van het financieringscontract bij.
Nee

Beleggingen
V ul deze vraag alleen in als u of uw partner zelf belegt in aandelen, obligaties of beleggingsfondsen.
Dus niet voor bijvoorbeeld een beleggingshypotheek of beleggingen van uw pensioenfonds.

22a

Soort belegging																				Waarde

																																Per			Per
22b
Rente en dividend uit beleggingen															Bedrag							maand		jaar
			
			

09 010 16 10

			

*090101610*
0 9 0 1 0 1 6 1 0

11 van 11

Vul hier uw BSN/RSIN in.

23

Gegevens van de invuller
Alleen invullen als dit formulier niet door de aanvrager zelf is ingevuld.

23a

Naam

23b

Adres

23c

Postcode en woonplaats			

23d

Telefoon							

Ondertekening
Naam
Plaats
Functie
Telefoon							
Datum 								

–

–

Handtekening						
Aantal bijlagen						

09 010 16 11

24

*090101611*
0 9 0 1 0 1 6 1 1

