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Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen

Voor wie
Kwijtschelding is alleen mogelijk voor particulieren. Kwijtschelding is niet mogelijk voor stichtingen, verenigingen, ondernemers
en degene die een zelfstandig beroep uitoefenen (bijvoorbeeld ZZP’ers).

Kwijtschelding aanvragen
Nadat wij uw aanvraagformulier hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging en uitstel van betaling. Het uitstel is
voor de tijd dat uw aanvraag in behandeling is. Als u via automatische incasso betaalt, hoeft u niets te doen, er worden geen
bedragen afgeschreven zolang uw aanvraag in behandeling is.

Antwoord op aanvraag
U krijgt per brief antwoord (uitspraak) op uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt toegewezen, worden uw gegevens voor het
volgende jaar gebruikt om te beoordelen of u recht heeft op automatische kwijtschelding. U hoeft dan alleen een formulier in te
vullen als u geen recht heeft op automatische kwijtschelding. Wilt u niet dat uw gegevens automatisch worden getoetst? Dan
kunt u ons dat schriftelijk laten weten.

Persoonlijke gegevens aanvrager, de belastingschuldige
Naam
Adres
Postcode + woonplaats
Geboortedatum
Telefoonummer
Emailadres
U bent:

□ gehuwd □ samenwonend □ éénoudergezin □ alleenwonend

Inwonende kinderen van 21 jaar of ouder
Naam

Geboortedatum

Soort inkomen

Aanslagnummer: …………………………………………
1. Heeft u inwonende kind(eren) van 21 jaar of ouder?

Ja

Nee

2. Ontvangt u of uw partner alimentatie?

Ja

Nee

3. Ontvangt u of uw partner studiefinanciering?

Ja

Nee

4. Bent u of uw partner in het bezit van een koopwoning?

Ja

Nee

5. Ontvangt u of uw partner een pensioen uit het buitenland?

Ja

Nee

•

Heeft u één of meer vragen met ja beantwoord, dan zijn er een aantal stukken nodig om uw aanvraag te kunnen
afhandelen. Op de achterkant van dit formulier staat een checklist.

•

Heeft u alle vragen met nee beantwoord, onderteken dan dit formulier en stuur het op.
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Checklist
Heeft u een (aanvullende) uitkering Participatiewet of AOW zonder aanvullend pensioen? Voeg de stukken bij vanaf
punt 11.

Bij te voegen stukken Kopie bewijsstuk/specificatie van u en/of uw partner
(geen nietjes gebruiken a.u.b.)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1. Inkomsten

Loonstrook/uitkeringsspecificatie van laatste 2 maanden

2. Studiefinanciering

Toekenningsbesluit DUO, waaruit blijkt hoe de studiefinanciering is opgebouwd

3. Overige inkomsten

Zoals aanvullend pensioen, overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag,
13e maand, eindejaarsuitkering

4. Heffingskortingen

Beschikking van de Belastingdienst, alle pagina’s/de gehele beschikking

5. Alimentatie

Waaruit blijkt dat alimentatie is ontvangen/betaald

6. Huurwoning

Huurspecificatie van woningstichting/verhuurder

7. Kamerverhuur/kostganger

Inkomsten uit kamerverhuur of kostganger

8. Belasting- en/of toeslagschuld Beschikking(en) van de Belastingdienst en de betaalbewijzen
9. Ziektekostenverzekering

Verzekeringspolis waaruit de premie blijkt

10. Huur-/zorgtoeslag/
kindgebonden budget

Voorschotbeschikking Toeslagen Belastingdienst,
alle pagina’s/de gehele beschikking

□

11. Bank- of spaartegoeden

Volledige bankafschriften van de laatste 2 maanden met saldo van iedere
bankrekening.

□

12. Auto/Motorvoertuigen

Kentekenbewijs en KM-stand: …………………………
Ingeval van ziekte of invaliditeit een verklaring van een vertrouwensarts of
kopie invalidenparkeerkaart. In geval van onmisbaarheid ivm beroepsuitoefening een gemotiveerde verklaring over onmisbaarheid.

□

13. Koopwoning

Meest recente hypotheek jaaropgave, specificatie maandelijkse betaalde
hypotheekrente en teruggaaf Belastingdienst voor aftrek hypotheekrente.

Regels voor kwijtschelding
Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van uw inkomsten en uitgaven (betalingscapaciteit). Als u vermogen heeft,
kan dat een reden zijn om uw aanvraag af te wijzen. Er is bijvoorbeeld sprake van vermogen bij een overwaarde van uw
koopwoning, bij een te hoog banksaldo of bij een auto met een waarde van hoger dan € 2.269,00. Uw gegevens worden
bij de volgende instanties gecontroleerd: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de
Rijksbelastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de RDW.

Informatie
Op de website van de gemeente: www.rijswijk.nl/belastingen staat meer informatie over kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen.
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