Taal: Nederlands

Verzoek

10%-regeling toeslagen
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u ons om een inkomensstijging niet mee
te tellen. Dat kunt u doen als iemand niet meer bij u woont of als
uw partner is overleden. U vraagt dan om de ‘10%-regeling’.
U kunt vragen om de 10%-regeling in de volgende situaties:
Het inkomen van iemand die niet meer bij u woont
is na het vertrek met meer dan 10% gestegen
Het kan gaan om een medebewoner voor de huurtoeslag of een
toeslagpartner voor alle toeslagen. Omdat het hogere jaarinkomen
van deze persoon ook meetelt in de periode vóór zijn vertrek, kan het
zijn dat u daardoor toeslag moet terugbetalen.

Een postzegel is niet nodig.

Als het jaarinkomen na vertrek meer dan 10% hoger wordt,
berekenen we uw toeslag opnieuw. We tellen het extra inkomen
van deze persoon dan niet mee.

Tot wanneer kunt u een verzoek doen?
U kunt voor het huidige jaar of voor voorgaande jaren een
verzoek doen. U kunt dit doen tot 5 jaar ná het jaar waar het
verzoek over gaat.

U kunt alleen gebruikmaken van de regeling als de toeslag op uw
naam staat.
Uw toeslagpartner is overleden en uw inkomen is daarna
met meer dan 10% gestegen
Is uw inkomen na het overlijden van uw toeslagpartner meer dan
10% toegenomen? Bijvoorbeeld door een nabestaandenpensioen?
Omdat uw hogere inkomen ook meetelt in de periode dat uw
toeslagpartner nog leefde, kan het zijn dat u daardoor toeslag
moet terugbetalen.
Als uw jaarinkomen meer dan 10% hoger is dan voor het overlijden
van uw toeslagpartner, berekenen we de toeslag opnieuw. We tellen
uw extra inkomen dan niet mee.
U kunt alleen gebruikmaken van de regeling als de toeslag op
naam van uw toeslagpartner stond. Stond de toeslag op uw naam?
Dan kan dat helaas niet.
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Formulier terugsturen
Druk het formulier af en stuur het naar:
Belastingdienst/Toeslagen
Antwoordnummer 21360
6400 TZ Heerlen

Na ontvangst van uw formulier
Zodra we het formulier hebben gekregen, beoordelen wij of we
de 10%-regeling kunnen toepassen. Als wij nog meer informatie
nodig hebben, vragen wij die bij u op.

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.
Hebt u vragen?
Kijk op toeslagen.nl/10procent.
Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

02 van 02

1

9045

Uw gegevens

1a

Uw voorletter(s) en naam

1b

Straat en huisnummer

1c

Postcode en plaats

1d

Telefoonnummer overdag

1e

Burgerservicenummer

1f

Geboortedatum

2

Kenmerk

–

–

Toeslagjaar
Toeslagjaar waarover
het verzoek gaat

3

Verzoek opnieuw berekenen toeslagen
Kruis de situatie aan die voor u geldt.
Ik vraag Belastingdienst/Toeslagen om mijn toeslagen opnieuw te berekenen en daarbij de inkomensstijging van iemand
die niet meer bij mij woont buiten beschouwing te laten.

3b

Voorletters en naam van degene
van wie de stijging van het inkomen
niet meegeteld moet worden

3c

Burgerservicenummer van
deze persoon

3d

3e
3f

4

Ik vraag Belastingdienst/Toeslagen om de toeslagen van iemand die is overleden opnieuw te berekenen en daarbij
mijn inkomensstijging buiten beschouwing te laten.
Voorletters en naam van
de overledene
Burgerservicenummer
van de overledene
Ondertekening
Naam
Plaats
Datum

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

Druk het formulier af en stuur het naar:
Belastingdienst/Toeslagen
Antwoordnummer 21360
6400 TZ Heerlen
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