Hulp nodig bij het invullen?

Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
Telefoon: 14 079

Formulierenbrigade 079 - 3200377
Stichting Mensen in de Minima 079 - 3165945
Vierstroomzorgring 088 - 09009400

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Aanvrager
1.

Naam en voorletters:
Huidige adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer (BSN):

Dit aanvraagforumlier wordt alleen in behandeling genomen als dit formulier binnn twee weken na uitreiking,
volledig ingevuld en met de gewenste bijlagen aan de afdeling Publieksplein, team Belastingen terugstuurd.
De ontvangst van uw aanvraagformulier bij de afdeling wordt schriftelijk aan u bevestigd.
Gedurende de periode dat uw verzoek in behandeling is, heeft u volledige uitstel van betaling.

2. Kwijtschelding

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor nog openstaande belastingen die u de afgelopen drie maanden niet heeft voldaan. Vul de gegevens in van
aanslag(en) waarvoor u om kwijtschelding vraagt.

Gemeentelijke belastingen
Vermeld belastingjaar, aanslagnummer.

3. Leefsituatie
Ik woon alleen.
Ik woon niet alleen. Vul hieronder de gegevens de andere bewoners en ga door met de andere vragen.
Voorletter(s) en achternaam

Geboortedatum		

Soort inkomen			

Relatie tot u

bijv. loon, uitkering, DUO, pensioen, etc.

bijv. partner, kind, ouder, kamerbewoner.

Inkomsten
4.

Vermeld soort inkomen(s) en/of soort uitkering(en) en het bijbehorende netto-maandbedrag
(Voeg een kopie van uw laatst ontvangen specificatie(s) bij)

Bijvoorbeeld loon uit arbeid, studiefinanciering DUO, AOW-uitkering SVB, uitkering van een pensioenfonds, WW-uitkering UWV,
ziektewetuitkering UWV, bijstandsuitkering gemeente, alimentatie voor u zelf en/of uw kind(eren), kapitaal- of levensverzekering,
inkomen en/of pensioen uit het buitenland, etc.

Uitgaven
5. Premies ziektekosten

€

per mnd

Zorgtoeslag

€

per mnd

Betaalde alimentatie

€

per mnd

(van u en uw partner)

Neem over van de laatste specificatie en voeg
een kopie bij

Voeg specificatie/besluit bij van alle pagina’s

(voor kinderen en expartner)

Voeg een kopie toe van de uitspraak van de rechtbank bij

6.

Betaalt u momenteel op schulden bij de Belastingdienst, bijv. inkomstenbelasting, toeslag(en), kindgebonden budget?
Nee
ja. Voeg een kopie bij van de regeling

Vermogen en bezittingen
7. Auto/Motor

Voeg kopie kentekenbewijs deel I + deel II bij

Auto/Motormerk en type
Kenteken/bouwjaar/kilometerafstand
Aankoopsom

Aflossing per maand bij financiering
Voeg een kopie toe van het financieringscontract bij

Bij autobezit: is de auto onmisbaar in verband met invaliditeit van u of van één van uw gezinsleden?
Of is de auto onmisbaar in verband met uitoefening van uw beroep? U moet dit kunnen aantonen.
Bijv. gehandicaptenparkeerkaart, een verklaring van uw werkgever.
nee
ja
Geef een korte toelichting

8.

Eigen woning

Voeg een kopie met de laatste jaargegevens van
de hypotheek bij

Huidige hypotheek

€

Hypotheekaflossing per maand

€

Rentepercentage
Betaalde hypotheekrente per maand

Voeg een kopie(ën) van de laatste specificatie(s) bij

9.

€

Huur van woning of kamer

Voeg een kopie(ën) van de laatste specificatie(s) bij
waarop de servicekosten gespecificeerd vermeld staan

Kale huur

€

per maand

Huurtoeslag

€

per maand

Dit is de huur verminderd met de in de huur
begrepen stook- en/of servicekosten)

Voeg specificatie/besluit bij van alle pagina’s

10. Bankrekeningen, spaartegoeden
Voeg kopie bij van uw laatste bankafschriften.
(Alle volgbladen van de afschriften bijvoegen)

Saldo

Rekeningnummer

Saldo

Bankrekening

€

€

Spaarrekening

€

€

Rekeningnummer

Rekeningnummer terugbetaling

11. Valt u en/of uw partner onder de wettelijke of minnelijke schuldsaneringsregeling
(MSNP/WSNP)
nee
ja

Uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen als u niet alle informatie en specificaties heeft bijgevoegd
die op u van toepassing zijn. Het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens of het niet vermelden van
gegevens die van toepassing zijn, kan leiden tot het alsnog invorderen van het kwijtgescholden bedrag.
Ondertekening
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Hierbij verleen ik toestemming om voor de
komende belastingaanslagen de voor kwijtschelding relevante gegevens te controleren of op te vragen bij
SoZaWe, de Belastingdienst, UWV en de RDW. Uw voordeel: niet meer ieder jaar dit formulier invullen.
Naam en voorletters:
Plaats:
Telefoon

Aantal bijlagen:

Handtekening:

Datum:

Toelichting
Als u wilt kunt u hier een toelichting geven op uw verzoek om kwijtschelding

