Belastingdienst

Verzoek

Uitstel van betaling
Voor particulieren
Waarom dit formulier?
Als het voor u niet mogelijk is een ontvangen aanslag op tijd te
betalen, kunt u met dit formulier uitstel van betaling vragen van
belasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet.
Invullen en terugsturen
Stuur de ingevulde formulierbladen en alle gevraagde
bijlagen terug naar:
Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl. Daar
vindt u ook de brochure Als u uw belasting niet op tijd kunt betalen.
U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.
De BelastingTelefoon is bereikbaar van maandag tot en
met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur.

Zet op elke bijlage uw naam en burgerservicenummer.

Persoonlijke gegevens

1a

Naam en voorletters

1b

Straat en huisnummer

1c

Postcode en plaats					

1d

Telefoon							

1e

Geboortedatum					

1f

Burgerservicenummer				

–

–

09 024 17 01

OV 024 - 2O*17PL 

1

		Let op!
		U moet alle vragen die op u van toepassing zijn volledig en naar
waarheid beantwoorden. Als u dat niet doet, zal uw verzoek
worden afgewezen. Hebt u een partner waarmee u samen
woont? Dan moet u ook de gegevens van uw partner invullen.
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.

*090241701*
0 9 0 2 4 1 7 0 1

Vul hier uw burgerservicenummer in

2

3
3

Gegevens aanslagen
Voor welke aanslagen vraagt u		Aanslagnummer													Openstaand bedrag
om uitstel van betaling?
€
									
									

€

									

€

									

€

									

€

									

€

									

€

Ruimte voor voorstel betalingsregeling (verplicht in te vullen)
U moet hier een voorstel doen
voor een betalingsregeling
(bijvoorbeeld bedrag of
maandelijkse termijnen,
aantal termijnen).
De betalingsregeling beloopt
maximaal 12 maanden. Onder
bijzondere omstandigheden kan een
betalingsregeling langer zijn dan
12 maanden. Licht dan toe wat de
bijzondere omstandigheden zijn.
De Belastingdienst toetst uw voorstel
aan het algemeen geldende beleid.
Uw voorstel wordt dus niet zonder
meer geaccepteerd.

09 024 17 02

2

02 van 11

*090241702*
0 9 0 2 4 1 7 0 2

03 van 11

Vul hier uw burgerservicenummer in

4

Persoonlijke situatie
Eén van de volgende situaties is op u van toepassing.

U bent gehuwd en voert een gezamenlijke
huishouding (*) met uw echtgenoot. Of u bent
ongehuwd of leeft duurzaam gescheiden van
uw echtgenoot maar voert een gezamenlijke
huishouding (*) met een ander (en deze persoon
is niet uw ouder of uw kind.)

U hebt een éénoudergezin met ten minste één
kind jonger dan 18 jaar en waarvoor u de volle
Nee dige zorg heeft (dat wil zeggen u kunt aanspraak
maken op kinderbijslag voor dat kind) en u voert
géén gezamenlijke huishouding (*) met een
ander, tenzij deze persoon uw ouder of kind is.

Ja

Ja

U bent beiden
jonger dan 65 jaar

Ja

U valt onder de cate
gorie ‘echtgenoten
beiden jonger dan
65 jaar’. Ga verder
met vraag 5

Ja

U bent jonger dan
65 jaar

Ja

Nee

U valt onder de cate
gorie ‘alleenstaande
ouder jonger dan
65 jaar’. Ga verder
met vraag 6

Nee

U bent beiden 65
jaar of ouder

Ja

U valt onder de cate
gorie ‘echtgenoten
beiden 65 jaar of
ouder’. Ga verder
met vraag 5

U bent ongehuwd (of leeft duurzaam gescheiden
van uw echtgenoot) en u hebt géén tot uw last
Nee komende kinderen (dat wil zeggen u kunt geen
aanspraak maken op kinderbijslag) en u voert
géén gezamenlijke huishouding (*) met een
ander, tenzij deze persoon uw ouder of uw kind is.

U bent jonger dan
65 jaar

Ja

U valt onder de cate
gorie ‘alleenstaande
jonger dan 65 jaar’.
Ga verder met vraag 7

Nee

U valt onder de cate
gorie ‘alleenstaande
ouder 65 jaar of
ouder’. Ga verder
met vraag 6

U valt onder de cate
gorie ‘alleenstaande
65 jaar of ouder’.
Ga verder met vraag 7

Nee
U valt onder de cate
gorie ‘één echtgenoot
65 jaar of ouder’.
Ga verder met vraag 5

(*) Toelichting gezamenlijke huishouding
Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en
zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding
dan wel anderszins.
Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de belanghebbenden hun hoofdverblijf
in dezelfde woning hebben en:
–	zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de verlening van bijstand als gehuwden zijn aangemerkt;
–	uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de een door de ander;
–	zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een samenlevingscontract; of
–	zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking
overeenkomt met de gezamenlijke huishouding zoals in de eerste zin omschreven.

5
5a

Aanvullende vragen voor echtgenoten en samenwonende partners
Datum waarop u bent getrouwd
en/of een gezamenlijke huishouding 		
bent gaan voeren							
Naam en voorletters van uw partner

5c

Geboortedatum van uw partner				

5d

Burgerservicenummer van uw partner		

–

–

–

09 024 17 03

5b

–

*090241703*
0 9 0 2 4 1 7 0 3

Vul hier uw burgerservicenummer in

6
6

7

04 van 11

Aanvullende vragen voor alleenstaande ouders
																														Aanspraak
Naam en voorletters van uw kinderen										Geboortedatum							op kinderbijslag
																													
–
–
Ja
Nee
–

–

Ja

Nee

–

–

Ja

Nee

–

–

Ja

Nee

Bankrekeningen, spaargelden, contant geld
Gegevens van uzelf, en de gemeenschappelijke gegevens van u en uw echtgenoot of samenwonende partner
Voeg per rekening een kopie bij van het laatste afschrift en/of de laatste af-/bijschrijving
IBAN betaalrekeningnummer. Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

Saldo						 €

IBAN betaalrekeningnummer

Saldo						 €

IBAN spaarrekeningnummer

Saldo						 €

IBAN spaarrekeningnummer

Saldo						 €

IBAN spaarrekeningnummer

Saldo						 €

Contant geld			

€

09 024 17 04

7a

*090241704*
0 9 0 2 4 1 7 0 4

Vul hier uw burgerservicenummer in

7

05 van 11

Bankrekeningen, spaargelden, contant geld (vervolg)
Gegevens van alleen uw echtgenoot of samenwonende partner
Voeg per rekening een kopie bij van het laatste afschrift en/of de laatste af-/bijschrijving
IBAN betaalrekeningnummer. Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

Saldo						 €

IBAN betaalrekeningnummer

Saldo						 €

IBAN spaarrekeningnummer

Saldo						 €

IBAN spaarrekeningnummer

Saldo						 €

IBAN spaarrekeningnummer

Saldo						 €

Contant geld		

€

09 024 17 05

7b

*090241705*
0 9 0 2 4 1 7 0 5

06 van 11

Vul hier uw burgerservicenummer in

8

Auto
Gegevens van uzelf, en de gemeenschappelijke gegevens
van u en uw echtgenoot of samenwonende partner

8a

Gegevens van alleen uw echtgenoot of
samenwonende partner

Automerken type				
Kenteken en bouwjaar			



Aankoopsom					 €

							 €

Aankoopdatum					
8b

8c

8d

9
9a

9b

Als de auto is gefinancierd,
vermeld de aflossing per
maand. Voeg een kopie bij van
het financieringscontract
Openstaande schuld van de
autofinanciering op dit moment

–

–

				

–

€

€

€

€

Is de auto onmisbaar door
ziekte of invaliditeit van uzelf
of van één van de leden van
uw huishouding?

Ja		

Nee

Ja		

–

Nee

Eigen woning
Aankoopdatum					

–

–

				

Aankoopsom					 €

					 €

Huidige verkoopprijs
(leeg te aanvaarden)

		 €

					 €

			 €

					 €

Hypotheekschuld
op dit moment		

Hypotheekaflossing per
maand (exclusief rente)			

€

–

–

							 €

Rentepercentage				

							

Hypotheekrente per maand
€
(exclusief aflossing)				

							 €

Voeg een kopie bij van de laatste jaargegevens van de hypotheekbank

€

							 €

9c

Erfpacht per jaar				

9d

Premie/subsidie voor											
€
koopwoning					

Per maand										
€
Per jaar			

Per maand
Per jaar

Premie/subsidie voor											
€
koopwoning					

Per maand										
€
Per jaar			

Per maand
Per jaar

09 024 17 06

Voeg een kopie bij van de laatste specificatie

*090241706*
0 9 0 2 4 1 7 0 6

07 van 11

Vul hier uw burgerservicenummer in

10

10

Waarde (bij vrije verkoop) van andere bezittingen
Gegevens van uzelf, en de
gemeenschappelijke gegevens
van u en uw echtgenoot of
samenwonende partner

Waarde van antiek, boot, vakantiehuis, caravan,
geldswaardige papieren e.d.

Gegevens van alleen
uw echtgenoot of
samenwonende partner

Soort bezitting																Waarde							Waarde

11

€

€

€

€

Huur van woning of kamer

11a

Huur per maand (zonder aftrek van huurtoeslag)								

€

€

11b

Subsidiabele servicekosten per maand (zie huurspecificatie)					
Woonkostentoeslag per maand 										

€

€

€

€

Totaalbedrag huurtoeslag per maand										 €
(hieronder ook de eventuele (extra) bijdrage in de huurlasten vermelden)				
Voeg een kopie bij van de beschikking van het Ministerie van VROM

€

11c

Voeg een kopie bij van de laatste specificatie										
11d

Kruis aan welke situatie op u van toepassing was op de datum
van ingang van de laatstbijgevoegde huurtoeslagbeschikking

12
12a

U woont alleen in de woning
U heeft medebewoners waaronder geen kinderen onder de 18 jaar
U heeft medebewoners waaronder één of twee kinderen onder de 18 jaar
U heeft medebewoners waaronder drie of meer kinderen onder de 18 jaar

Loon, pensioen, uitkering(en) e.d.
Hebt u of uw echtgenoot/samenwonende partner
inkomsten in de vorm van loon, pensioen, uitkering e.d.?

Ja, ga verder met vraag 12b
Nee, ga verder met vraag 13

Gegevens van uzelf
12b

Naam werkgever of uitkerende instantie (uitkerende instantie kan zijn: 				Per		Per 4 Per
UWV, Gemeentelijke Sociale Dienst, DUO e.d.)										week weken maand		Nettobedrag
		

		

			

€

		

		

			

€

		

		

			

€

		

		

			

€

12c

Vakantiegeld over loon en/of uitkering						

–

–

		 €

															

–

–

		 €

Dertiende maand											

–

–

		 €

															

–

–

		 €

*090241707*
0 9 0 2 4 1 7 0 7

09 024 17 07

Voeg een kopie bij van de laatste specificatie(s)
(bijv. loonstrook)
															Datum uitbetaling								Nettobedrag per jaar

08 van 11

Vul hier uw burgerservicenummer in

12

Loon, pensioen, uitkering(en) e.d (vervolg)

12d

Maandelijkse tegemoetkoming in de premie zorgverzekering, bijvoorbeeld
€
betaald door de werkgever 																				

12e

Als u jonger bent dan 21 jaar vermeld dan hier de eventueel maandelijks ontvangen
bijzondere (aanvullende) bijstand (zie ook 12f).																 €

12f

Andere inkomsten zoals overwerk vergoeding, onregelmatigheidstoeslag
Let op! Als u jonger bent dan 21 jaar vermeld hier dan ook de eventueel ontvangen
ouderlijke bijdrage
																				Per				Per
Soort inkomsten																maand			jaar			Nettobedrag
				

			

€

				

			

€

Gegevens van alleen uw echtgenoot of samenwonende partner
12g

Naam werkgever of uitkerende instantie (uitkerende instantie kan zijn: 				Per		Per 4 Per
UWV, Gemeentelijke Sociale Dienst, DUO e.d.)										week weken maand		Nettobedrag
		

		

			

€

		

		

			

€

		

		

			

€

		

		

			

€

12h

Vakantiegeld over loon en/of uitkering						

–

–

		 €

															

–

–

		 €

Dertiende maand											

–

–

		 €

															

–

–

		 €

12i

Maandelijkse tegemoetkoming in de premie zorgverzekering,
€
bijvoorbeeld betaald door de werkgever 																	

12j

Als u jonger bent dan 21 jaar vermeld dan hier de eventueel
maandelijks ontvangen bijzondere (aanvullende) bijstand (zie ook 12k).										 €

12k

Andere inkomsten zoals overwerk vergoeding, onregelmatigheidstoeslag
Let op! Als u jonger bent dan 21 jaar vermeld hier dan ook de eventueel ontvangen
ouderlijke bijdrage
																				Per				Per
Soort inkomsten																maand			jaar			Nettobedrag

*090241708*
0 9 0 2 4 1 7 0 8

				

			

€

				

			

€

09 024 17 08

Voeg een kopie bij van de laatste specificatie(s)
(bijv. loonstrook)
															Datum uitbetaling								Nettobedrag per jaar

09 van 11

Vul hier uw burgerservicenummer in

13

13a

Bijverdiensten, rente, dividend en ontvangen alimentatie

Inkomsten uit werkzaamheden die
niet in dienstbetrekking zijn verricht
(zoals neveninkomsten, inkomsten uit onder
verhuur, kostgangers e.d.)

Gegevens van uzelf, en de
gemeenschappelijke gegevens van u en
uw echtgenoot of samenwonende partner

Gegevens van alleen uw echtgenoot of
samenwonende partner

Nettobedrag

Nettobedrag

€

€
Per maand
 Per jaar, datum uitbetaling
–

13b

Rente en dividend, soort inkomsten

Per maand
 Per jaar, datum uitbetaling

–

–

Nettobedrag

Nettobedrag

€

€
Per maand
 Per jaar, datum uitbetaling
–

–

Per maand
 Per jaar, datum uitbetaling
–

13c

Ontvangen alimentatie voor de kinderen				

€

				 €

13d

Andere ontvangen alimentatie						 €

				 €

–

–

Voeg een kopie bij van het laatste bankafschrift
waaruit het bedrag van de ontvangen alimentatie blijkt
14

14a

14b
15

Premies zorgverzekering
													Per maand									Per maand
Premie zorgverzekering of premie Algemene
€
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)				
				 €
Vul de premies in die niet op het loon,
het pensioen of de uitkering zijn ingehouden.
Premies Zvw en AWBZ: alleen de nominale premies
Voeg een kopie bij van de laatste overschrijving
Zorgtoeslag											 €

				 €

Betaalde alimentatie

15a

Alimentatie betaald voor kinderen					

€

				 €

15b

Alimentatie betaald aan vroegere echtgenoot (ook bij duurzaam gescheiden leven)			

€

				 €

15c

Onderhoudsbijdrage betaald aan de Sociale Dienst
€
als de ex-partner bijstand ontvangt					

				 €

Voeg een kopie bij van de laatste overschrijving
15d

Naam vroegere echtgenoot

*090241709*
0 9 0 2 4 1 7 0 9

09 024 17 09

													Per maand									Per maand

10 van 11

Vul hier uw burgerservicenummer in

16

Andere betalingsverplichtingen of schulden
Gegevens van uzelf

16a

Lening bij / schuld aan 															Openstaande schuld			Aflossing per maand

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Gegevens van alleen uw echtgenoot of samenwonende partner
16b

Lening bij / schuld aan 															Openstaande schuld			Aflossing per maand

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Andere belastingaanslagen of heffingen
16c

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

 Nee, ga verder met vraag 17
 Ja, ga verder met vraag 16d

Gegevens van uzelf, en de gemeenschappelijke gegevens Gegevens van alleen uw echtgenoot
van u en uw echtgenoot of samenwonende partner
of samenwonende partner

17
17

18
18

Belastingsoort						Jaar					Bedrag							Jaar					Bedrag

€

€

€

€

Te verwachten uit te betalen bedrag en/of vermindering
Belastingsoort						Jaar					Bedrag							Jaar					Bedrag

€

€

€

€

Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
Ontvangt u een voorlopige
teruggaaf inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen?

 Nee
 Ja, bedrag per maand

€

*090241710*
0 9 0 2 4 1 7 1 0

 Nee
 Ja, bedrag per maand

€

09 024 17 10

16d

11 van 11

Vul hier uw burgerservicenummer in

19
19

Wijziging financiële situatie
Te verwachten wijziging in de
financiële situatie binnen een jaar
(bijvoorbeeld door schenking,
ontslag, ander werk)

Gegevens van uzelf, en de gemeenschappelijke
gegevens van u en uw echtgenoot of
samenwonende partner

Gegevens van alleen uw echtgenoot
of samenwonende partner

Reden te verwachten wijziging		
Datum wijziging					

–

–

			

–

–

–

–

			

–

–

Reden te verwachten wijziging		
Datum wijziging					
20
20

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

21
21

Ja
Nee

Ja
Nee

Nadere toelichting op dit verzoek
Als u dat wilt, kunt u hier een
toelichting geven op uw situatie




22

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

22a

Naam

22b

Adres

22c

Postcode en plaats					

22d

Telefoon							
Onderteken nu het formulier.
Ondertekening
Naam
Plaats
Datum								

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
								
Aantal bijlagen						

*090241711*
0 9 0 2 4 1 7 1 1

09 024 17 11

23

