Naam: _____________________________________________ BSN-nummer: _____________________

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING
VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Uw persoonlijke gegevens
1. Vul uw persoonlijke gegevens in.
Voorletter(s) en achternaam: ____________________________________________________
Adres of verblijfplaats:

____________________________________________________

Postcode en woonplaats:

____________________________________________________

BSN-nummer:

____________________________________________________

Geboortedatum:

______________________________________

Telefoonnummer overdag:

____________________________________________________

Aanslagbiljetnummer(s):

____________________________________________________

Man / Vrouw *

Vragen over uw persoonlijke situatie
2. U bent ongehuwd / gehuwd of geregistreerd partner / samenwonend / weduwe of weduwnaar /
duurzaam gescheiden / alleenstaande ouder / woningdelend / alleenwonend. *
3. Naam partner (indien van toepassing): _____________________________________________
3a. BSN-nummer partner: ________________________________________________________
3b. Geboortedatum partner: _______________________________________________________
4. Hebt u inwonende kinderen? Ja / Nee *
Zo ja, vermeld hieronder de voorletter(s), naam en geboortedatum van uw kinderen.
Vermeld ook of u recht hebt op kinderbijslag.
Voorletter(s) en achternaam

Geboortedatum

Recht op
kinderbijslag?
Ja / Nee *
Ja / Nee *
Ja / Nee *
Ja / Nee *

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
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Naam: _____________________________________________ BSN-nummer: _____________________

Vragen over uw inkomen
Uzelf

Partner

___________________

_________________

___________________

_________________

€ _______________
per week / per maand /
per vier weken *

€ _______________
per week / per maand /
per vier weken *

€ __________________

€ _______________

o één of meerdere heffingskorting(en) van de
Belastingdienst? Zo ja, hoeveel?
Stuur een kopie van de beschikking(en) van de
Belastingdienst mee.

Ja/Nee* €_____________

Ja/Nee* €__________

o alimentatie? Zo ja, hoeveel?
Stuur een kopie van de beslissing van de
alimentatieverplichting van de rechtbank.

Ja/Nee* €_____________

Ja/Nee* €__________

o rente van bank- of spaarrekeningen?
Zo ja, hoeveel?
Stuur een kopie van uw bankafschrift(en) van de
laatste 3 maanden mee.

Ja/Nee* €_____________

Ja/Nee* €__________

o dividend, winstdeling, effecten? Zo ja, hoeveel?
Stuur een kopie mee van de specificatie of overzicht
mee.

Ja/Nee* €_____________

Ja/Nee* €__________

o studiefinanciering? Zo ja, hoeveel?
Stuur een kopie van de ontvangen studiefinanciering
en de beslissing door de DUO mee.

Ja/Nee* €_____________

Ja/Nee* €__________

o vrijwilligersvergoeding? Zo ja, hoeveel?

Ja/Nee* €_____________

Ja/Nee* €__________

o ander inkomen of vergoeding? Zo ja, hoeveel?

Ja/Nee* €_____________

Ja/Nee* €__________

5. Van welke werkgever(s) of uitkerende
instantie(s) ontvangt u op dit moment
inkomen? Bijvoorbeeld salaris, pensioen(en),
uitkering(en).
6. Hoeveel bedraagt het bovengenoemd
netto inkomen?
Stuur een kopie mee van de specificaties over
laatste 3 maanden.
7. Hoeveel bedraagt het laatst uitbetaalde netto
vakantiegeld over bovengenoemd inkomen?
Stuur een kopie mee van de specificatie.
8. Overige inkomsten die u ontvangt:

Bij internetbankieren: stuur geen schermafdrukken of transactieoverzichten, maar kies voor
afschriften in uw internetbankierprogramma.
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
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Naam: _____________________________________________ BSN-nummer: _____________________

Vragen over uw huur of hypotheek
9. Als u een huurwoning hebt, hoeveel bedraagt
de huur?
Stuur een kopie van de laatste huurspecificatie van de
verhuurder mee en een kopie van het laatste
bankafschrift, waarop de afschrijving van de huur staat
vermeld.
10. Hoeveel huurtoeslag ontvangt u?
Stuur een kopie van de laatste beschikking huurtoeslag
van de Belastingdienst/Toeslagen mee.
11. Als u een eigen woning hebt, hoeveel bedraagt
de aflossing en de resterende hypotheekschuld?
Stuur een kopie van het laatste financiële overzicht van
de geldverstrekker mee, waarop de hypotheek, de
aflossing en de restschuld staat vermeld.
12. Betaalt u te veel ontvangen huurtoeslag terug
aan de Belastingdienst?
Hoeveel bedraagt de totale schuld?
Hoeveel betaalt u per maand af aan deze schuld?
Stuur een kopie van de laatst ontvangen beschikking
Belastingdienst/Toeslagen mee, waaruit de
huurtoeslag terugbetalingsverplichting blijkt.

€ __________________________ per maand

€ __________________________ per maand

€ __________________________ per maand
€ __________________________________
Ja / Nee *

€ __________________________________

€ __________________________ per maand

Vragen over uw zorgverzekering
Uzelf
13. Hoeveel bedraagt de premie van de
zorgverzekering?
Stuur een kopie mee van de laatste polis
zorgverzekering, waarop de premie staat vermeld en
het laatste bankafschrift, waarop de afschrijving van de
premie van uw zorgverzekering staat vermeld.
14. Hoeveel zorgtoeslag ontvangt u?
Stuur een kopie van de laatste beschikking zorgtoeslag
van de Belastingdienst/Toeslagen mee.
15. Betaalt u te veel ontvangen zorgtoeslag terug
aan de Belastingdienst?
Hoeveel bedraagt de totale schuld?
Hoeveel betaalt u per maand af aan deze schuld?
Stuur een kopie van de laatst ontvangen beschikking
Belastingdienst/Toeslagen mee, waaruit de zorgtoeslag
terugbetalingsverplichting blijkt.

Partner

€ _______________
per maand

€ _______________
per maand

€ _______________
per maand
Ja / Nee *

€ _______________
per maand
Ja / Nee *

€ _______________

€ _______________

€ _______________
per maand

€ _______________
per maand

Bij internetbankieren: stuur geen schermafdrukken of transactieoverzichten, maar kies voor
afschriften in uw internetbankierprogramma.
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
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Naam: _____________________________________________ BSN-nummer: _____________________

Vragen over uw bezittingen
16. Wat is op dit moment het saldo van uw bank- of
girorekeningen, spaarrekeningen en/of spaarloonrekeningen? Rekeningnummer:

Uzelf

Partner

Saldo:

Saldo:

__________________________________

€ _______________

€ _______________

__________________________________

€ _______________

€ _______________

__________________________________

€ _______________

€ _______________

__________________________________

€ _______________

€ _______________

Stuur kopieën mee van de afschriften over de laatste
3 maanden van uw bankrekening, spaarrekening of
spaarloonrekening.
17. Beschikt u over meer dan € 250,-- aan
contant geld?
Zo ja, hoeveel?
18. Hebt u andere bezittingen van waarde,
zoals een (sta)caravan, boot, lijfrentes en
dergelijke?
Zo ja, om welke bezittingen gaat het en wat
is daarvan op dit moment de waarde?

Ja / Nee *
€ _______________

Ja / Nee *
€ _______________

Ja / Nee *

Ja / Nee *

Waarde:

Waarde:

__________________________________

€ ________________

€ _______________

__________________________________

€ ________________

€ _______________

__________________________________

€ ________________

€ _______________

Vragen over uw schulden
20. Betaalt u af op andere belastingschulden aan de
Belastingdienst?
Zo ja, hoeveel is dit per maand?
Stuur een kopie van de laatst ontvangen beschikking
Belastingdienst/Toeslagen mee, waaruit de
terugbetalingsverplichting blijkt.

Uzelf
Ja / Nee *

Partner
Ja / Nee *

€ _______________
per maand

€ _______________
per maand

Bij internetbankieren: stuur geen schermafdrukken of transactieoverzichten, maar kies voor
afschriften in uw internetbankierprogramma.
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
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Naam: _____________________________________________ BSN-nummer: _____________________

Vragen over uw auto
Uzelf
Ja / Nee *

Partner
Ja / Nee *

_________________

_________________

- wat is het type?

_________________

_________________

- wat is het bouwjaar?

_________________

_________________

- wat is de huidige kilometerstand?

_________________

_________________

- beschikt u over een gehandicaptenparkeerkaart?
Stuur een kopie van beide zijden van de
gehandicaptenparkeerkaart mee.

Ja / Nee *

Ja / Nee *

- is uw auto onmisbaar voor de uitoefening
van uw beroep?
Zo ja, waarom?

Ja / Nee *

Ja / Nee *

__________________

_________________

Uzelf

Partner

Ja / Nee *

Ja / Nee *

19. Beschikt u over een auto?
Stuur een kopie van het kentekenbewijs deel I mee.
- wat is het automerk?

Overige vragen
21. Verwacht u binnenkort een verandering in
uw financiële situatie?
Zo ja, welke?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
22. Hebt u nog opmerkingen of wilt u een toelichting geven?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Bij internetbankieren: stuur geen schermafdrukken of transactieoverzichten, maar kies voor
afschriften in uw internetbankierprogramma.
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
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Naam: _____________________________________________ BSN-nummer: _____________________

23. Heeft een gemachtigde namens u dit formulier ingevuld? Ja / Nee *
Zo ja, vult u dan onderstaande gegevens van de gemachtigde in:
Naam: __________________________________________________________________
Adres: __________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: ____________________________________________________
Telefoonnummer overdag: ___________________________________________________
24. Hebt u de kopieën van alle gevraagde stukken bijgevoegd? Ja / Nee *
Zo nee, waarom niet?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
25. Als u dit jaar kwijtschelding krijgt, dan wordt volgend jaar door middel van een gegevensvergelijking
beoordeeld of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Geeft u toestemming voor vergelijking van
uw gegevens van de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Uitkeringsinstantie
Werkgevers Verzekeringen (UWV)? Ja / Nee *
Aldus volledig, zonder voorbehoud en naar waarheid ingevuld.
Plaats ________________________________________________________________________
Datum ________________________________ Aantal meegezonden kopieën: _______________
Handtekening __________________________________________________________________

Heeft u dit formulier volledig ingevuld en voorzien van gevraagde bijlagen?
Zo nee, dan wordt uw aanvraag NIET in behandeling genomen.
Het niet of niet volledig of onjuist verstrekken van gevraagde informatie en gegevens heeft tot gevolg dat
uw aanvraag om kwijtschelding wordt afgewezen. Als blijkt dat u ten onrechte kwijtschelding hebt
gekregen op grond van door u onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, dan wordt de kwijtgescholden
belasting alsnog teruggevorderd. Het opzettelijk vermelden van onvolledige of onjuiste gegevens is
valsheid in geschrifte en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.
Bij internetbankieren: stuur geen schermafdrukken of transactieoverzichten, maar kies voor
afschriften in uw internetbankierprogramma.
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
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