Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen
1. Naam …………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………….

Adres …………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats ………………………………………………….

BSN nummer

…………………..

Op welk telefoonnummer bent u overdag bereikbaar? ……………………………………………………….
Wat is uw e-mail adres?

……………………………………………………….

2. Voor welke aanslag(en) vraagt u kwijtschelding?

Bedrag

…………………………………………………………

€ ……………………

…………………………………………………………

€…………………….

3. Gezinssituatie en overige huisgenoten
Uit hoeveel personen bestaat uw gezin?
Naam

geboortedatum

relatie

BSN nummer

Soort inkomen

1. ………………………………….

………………..

……………….

…………………….. …………………….

2. ………………………………….

………………..

……………….

…………………….. …………………….

3. ………………………………….

………………..

……………….

…………………….. …………………….

4. ………………………………….

………………..

……………….

…………………….. …………………….

Gehuwd/ongehuwd/gescheiden/samenwonend
Indien u gescheiden bent, ontvangt u alimentatie ?
Alimentatie voor u zelf:

€……………………………

Nee

Ja

Alimentatie voor uw kind(eren): €……………………………..

Indien u gescheiden bent, betaalt u alimentatie ?

Nee

Ja

€……………………………...

Bewijsstukken van alimentatie meesturen
4. Inkomen van u en uw partner/ huisgenoot
Naam werkgever/ pensioen/ uitkeringsinstantie/ studiefinanciering
Naam
……………………………………….

nettobedrag
……………

……………………………………….

……………

……………………………………….

……………

per maand

per week

Kopi
KopiKopie van loon/uitkeringsstrook bijvoegen (niet ouder dan twee maanden en geen jaaropgave)
5. Voorlopige Teruggaaf
Ontvangt u een voorlopige teruggaaf van de belastingdienst?
(Bijvoorbeeld heffingskortingen)
Nee
Kopie van voorlopige aanslag meesturen (ook de achterzijde)

Ja

6. Overige inkomsten
A. Vakantiegeld over loon en/of uitkering
B. Heeft u inkomsten uit kamerverhuur?
Nee
Kopie van overige inkomsten meesturen

Ja

€ ……………….

per jaar

€ ……………….

per maand/per week

7. Vermogen
A.

Wat is het saldo van uw bank-/girorekening

€ ……………..

B.

Wat is het saldo van uw spaarrekening

€ ……………..

Kopie van rekeningafschrift(en) van een volledige maand met actueel saldo bijvoegen
C.

Heeft u waardevolle bezittingen?

Nee

Ja

Heeft u een eigen auto?

Nee

Ja

Vermeld het merk, type, bouwjaar, en kenteken

……………………………………

Kilometerstand (foto bijvoegen)

…………………………………….

(bijv. inboedel, boot, antiek, caravan, geldwaardige papieren)
Kopie van bewijsstukken bijvoegen
D.

Kopie van Kentekenbewijs en foto bijvoegen
Indien noodzakelijk in verband met invaliditeit kopie gehandicaptenparkeerkaart
Bijvoegen

8. Vragen over onroerende zaak in eigendom
A. Heeft u een eigen woning en/of garage?
Hoe groot is de hypotheekschuld op dit moment?

Nee

Ja

€ ………………………………….

Als er sprake is van overwaarde (uw hypotheekschuld is lager dan de waarde van uw onroerende zaak)
komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding.
Hoeveel bedraagt de aflossing en rente?

€ …………………………………. per maand

Kopie van de laatste jaargegevens hypotheekverstrekker met aflossing/ rente en de
maandelijkse aflossing/ rente meesturen
B. Vragen over een huurhuis
Huur (zonder aftrek van huurtoeslag)

€ …………………………………. per maand

Huurtoeslag

€ ………………………………… per maand

Kopie van huurspecificatie en beschikking huurtoeslag bijvoegen
9. Heeft u belastingschuld(en)

Nee

Ja

Kopie afbetalingsregeling belastingschuld(en) bijvoegen
Waarvoor

Aflossing per maand

Hoeveel schuld
nog te betalen ?

………………………….

………………………………………………………

………………………………….

…………………………

………………………………………………………

………………………………….

10.Wat betaalt u aan premie zorgverzekering?
Ontvangt u zorgtoeslag?

Nee

€ ……………………………… per maand
Ja

€ ……………………………… per maand

Kopie van de polis zorgverzekering en beschikking zorgtoeslag bijvoegen
11. Kinderopvang
Betaalt u aan kinderopvang?

Nee

Ja

€ ……………………………… per maand

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Nee

Ja

€ ……………………………… per maand

Kopie van de kinderopvangkosten en beschikking kinderopvangtoeslag bijvoegen

12. kind gebonden budget
Ontvangt u kind gebonden budget? Nee

Ja

Hoeveel € …………………………per maand

Kopie van de beschikking kind gebonden budget bijvoegen
Toestemming voor automatische kwijtschelding
Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Dan heeft u dat mogelijk volgend jaar ook. Wij controleren dit
automatisch. U hoeft dit aanvraagformulier dan niet ieder jaar opnieuw in te vullen. Wilt u dat wij
geautomatiseerd controleren? Geef dat dan hieronder aan:
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken om geautomatiseerd te laten controleren
of ik recht heb op kwijtschelding van belasting(en).
Let op! Wij mogen alleen geautomatiseerd controleren als u dit jaar recht hebt op (gedeeltelijke)
kwijtschelding. Heeft u nu geen recht op kwijtschelding en wilt u volgend jaar weer kwijtschelding
aanvragen? Dan moet u dit formulier volgend jaar nog een keer invullen.

Heeft u de gevraagde bewijsstukken bijgevoegd? Zie de vragen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12?
Zonder een volledig ingevuld formulier en de gevraagde bewijsstukken kunnen wij uw verzoek
niet in behandeling nemen en wordt uw aanvraag afgewezen.

De ondergetekende verklaart dat dit formulier duidelijk, en zonder voorbehoud is ingevuld.
Naar waarheid ingevuld op
Datum
Handtekening:

………………………………………………
…….…………………………………..

Z.O.Z.

U kunt deze ruimte gebruiken voor eventuele opmerkingen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LET OP:
Met ingang van 1 januari 2018 trad de kostendelersnorm in werking. De kostendelersnorm houdt rekening
met de voordelen van het delen van de kosten binnen één huishouden. Dit kan invloed hebben op de
hoogte van het kwijtscheldingsbedrag. Met de kostendelersnorm krijgt u te maken als u dezelfde woning
deelt met (kostendelende) medebewoners van 21 jaar en ouder. Het aantal (kostendelende)
medebewoners bepaalt de hoogte van de kwijtscheldingsnorm. Tevens worden de netto woonlasten
gedeeld en is de hoogte van het “vrij te laten bedrag” (vermogen) lager.
Niet alle huisgenoten zijn kostendelende medebewoners. De volgende huisgenoten zijn geen kostendelende medebewoners:
Uw partner
Huisgenoten onder de 21 jaar
Studenten/huisgenoten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of
tegemoetkoming studiekosten
Studenten/huisgenoten die een Beroepsbegeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten)
Kamerhuurders met een commercieel contract, die een commerciële huurprijs betalen.
Mee te sturen benodigde stukken t.b.v. de kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
–
-

Kopie
Kopie
Kopie
Kopie
Kopie
Kopie

loon/uitkeringsspecificatie (niet ouder dan 2 maanden, geen jaaropgave)
recent rekeningafschrift van een hele maand met actueel saldo (niet ouder dan een maand)
premie ziektekostenverzekering
zorgtoeslag
huurspecificatie
huurtoeslag

Indien van toepassing
-

Kopie
Kopie
Kopie
Kopie
Kopie
Kopie
Kopie
Kopie
Kopie
Kopie
Kopie
Kopie

spaarrekening met actueel saldo
kenteken en foto kilometerstand
van onmisbaarheid bij invaliditeit
alimentatie
laatste jaargegevens hypotheekverstrekker met aflossing / rente gegevens
voorlopige aanslag van de belastingdienst (inclusief achterzijde)
afbetalingsregeling belastingschuld(en)
studiefinanciering
kinderopvangkosten
kinderopvangtoeslag
bewijsstukken overige inkomsten
kind gebonden budget

