Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen
U moet op alle vragen die op u van toepassing zijn volledig en naar waarheid antwoorden. Als u dat niet
doet, zal uw verzoek worden afgewezen.
Als u het moeilijk vindt dit formulier zelf in te vullen, kunt u iemand vragen om dit voor u te doen,
bijvoorbeeld een familielid. U moet wel altijd zelf het formulier ondertekenen.
Let op! Stuur alle gevraagde stukken mee en zet op iedere bijlage uw naam.
Aanslagjaar

: …………………

Aanslagnummer
Bedrag

: ……………………
: ……………………

1. Gevevens aanvrager
Voorletter(s) en naam

: …………………………………………………………………………………………………………………………

Adres

: …………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode en plaats

: …………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum

: ………………………………………………………… Geslacht: Man/Vrouw
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Telefoonnummer

: …………………………………………………………………………………………………………………………

Bank-/Gironummer

: …………………………………………………………………………………………………………………………

Vorig adres

: …………………………………………………………………………………………………………………………
(deze vraag alleen invullen wanneer u in dit belastingjaar bent verhuisd!)

2. Leefsituatie
2a




Bent u gehuwd of woont u ongehuwd samen? Oftewel u voert samen met een ander persoon een
duurzame gezamenlijke huishouding en deze persoon is niet uw ouder of uw kind. Als u
duurzaam gescheiden leeft, geldt u als niet-gehuwd.
Ja, ga hieronder verder.
Nee, ga verder met vraag 2b en volgende.

Zijn u en uw partner allebei 65 jaar of ouder?



Ja.
Nee.

Is één van u 65 jaar of ouder?



Ja.
Nee.

Gegevens van uw echtgeno(o)t(e)/partner.
Voorletter(s) en naam

: …………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum

: ………………………………………………………

Behoren kinderen tot uw huishouding?
Ja, ga verder met vraag 2c en volgende.
Nee, ga verder met vraag 3 en volgende.




2b

Bent u een alleenstaande ouder? Kruis ´ja´ aan, als één/meerdere kind(eren) tot uw gezin
behoren, terwijl u als enige ouder met hen samenwoont. Oftewel, u voert samen met uw
kind(eren) een duurzame huishouding.
Ja, ga hieronder verder.
Nee, ga verder met vraag 2d en volgende.




Bent u 65 jaar of ouder?
Ja.
Nee.




2c

Vermeld hier de voorletter(s), naam en geboortedatum van uw kind(eren) en ga verder met vraag
3.
Voorletter(s) en naam

2d

Geboortedatum


Recht op kinderbijslag
Ja
 Nee



Ja



Nee



Ja



Nee



Ja



Nee



Ja



Nee

Bent u alleenstaande?
Oftewel u voert een huishouding voor uw alleen (geen partner en geen ten laste van u komende
kinderen).
Ja.
Nee




Bent uw 65 jaar of ouder?
Ja.
Nee.




3. Overige huisgenoten
Wonen er op uw adres nog andere personen niet zijnde uw kind(eren)?
Bijvoorbeeld kamerhuurder, kostganger, ouder, broer, zus, etc.
Ja, ga hieronder verder.
Nee, ga verder met vraag 4.




Voorletter(s) en na(a)m(en)
van uw huisgenoten

►

Geboortedatum

Relatie

Bijdrage per maand

(Bijv. kamerhuurder,
kostganger, ouder, broer,
zus, etc.)

(Bijdrage in kosten,
kamerhuur, kostgeld, etc.)

Voeg een kopie bij van het laatste ontvangstbewijs van de inkomsten (bijv. bank- of giroafschrift).

Let op! Vul bij de vragen 4 t/m 12 de gegevens in van uzelf én van uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende
partner.

4. Bank- of girorekening, spaargelden, spaarloonrekening, contant geld van u en/of uw
partner
Rekeningnummer
Bank- of
girorekening(en)
Spaarrekening(en)
Spaarloonrekening(en)

Saldo

Rekeningnummer

Saldo

€

€

€

€

€

€

Hebben u en/of uw partner meer dan € 227,- contant geld?



Ja, € ………………….
Nee.

5. Zijn u en/of uw partner in het bezit van een auto?



Ja, ga hieronder verder.
Nee, ga verder met vraag 6.

Automerk en type
Kenteken en bouwjaar
Aankoopdatum
Aankoopsom
Huidige waarde
Financiering per maand
Nog af te lossen

►

€
€
€
€

Voeg een kopie bij van het financieringscontract en voeg een kopie bij van de laatste
overschrijving.

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



►

Ja.
Nee.
Voeg een bewijs bij van uw huisarts of behandelend specialist.

Is uw auto onmisbaar in verband met de uitoefening van uw beroep?
►

Geef op een aparte bijlage een gemotiveerde toelichting op de onmisbaarheid van de auto.

6. Huren u en/of uw partner een woning of een kamer?



Ja, ga hieronder verder.
Nee, ga verder met vraag 7.

Huur per maand, zonder aftrek van huursubsidie etc.

€
Bedrag per maand aan huursubsidie, woonkostentoeslag en/of bijdrage volgens
regeling bijdrage huurlasten.
€

►

Voeg een kopie bij van de laatste huurspecificatie (geen bank- of giroafschrift).
Voeg bij huursubsidie etc. een kopie van de laatste specificatie van de uitkerende instantie
(VROM, Sociale dienst).

7. Zijn u en/of uw partner in het bezit van een eigen woning?



Ja, ga hieronder verder.
Nee, ga verder met vraag 8.

Wanneer heeft u de woning gekocht?

€

Wat was de aankoopsom?

€

Welk bedrag betaald uw maandelijks aan hypotheekrente? (excl. Aflossing)
Hoe hoog is de hypotheekschuld op dit moment?
Welk bedrag betaald u maandelijks aan erfpacht?
Welk bedrag ontvangt u (per maand) aan premie of subsidie voor de woning?
Wat is de WOZ-waarde?
►

€
€
€
€
€

Voeg een kopie bij van de laatste jaargegeven van de hypotheekbank.
Voeg een specificatie bij van de erfpacht, premie en subsidie.
Voeg een kopie bij van de laatste WOZ-beschikking.

8. Premies ziektekostenverzekering
Betaling aan ziektekostenverzekering die niet op loon, uitkering, pensioen e.d. is ingehouden.
Het gaat hierbij om nominale premie, en aanvullende ziekenfondspremie die u zelf moet betalen.
Bedrag € …………………., per




►

vier weken
maand
kwartaal

Voeg een kopie bij van het laatste bank- of giroafschrift waarop de premie is afgeschreven.

9. Inkomsten van u en/of uw partner,
heffingskorting, studiefinanciering, enz.

bijv.

loon,

uitkering(en),

pensioen,

Vermeld hieronder de naam en het adres van de werkgever of uitkerende Netto bedrag
instantie (bijv. Sociale dienst, bedrijfsvereniging, sociale verzekeringsbank, € ……………………………………….
belastingdienst, etc.)
Aanspraak vakantiegeld
€ ……………………………………….
1.
Bedragen per
 Week
 Vier weken
 Maand
Netto bedrag
2.
€ ……………………………………….
Aanspraak vakantiegeld
€ ……………………………………….
Bedragen per
 Week
 Vier weken
 Maand
Andere inkomsten zoals overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag,
Netto bedrag
heffingskorting, dertiende maand, bijverdiensten, etc.
€ ……………………………………….
Vermeld hieronder de naam en het adres van wie u deze andere inkomsten Aanspraak vakantiegeld
ontvangt.
€ ……………………………………….
Bedragen per
 Week
 Vier weken
 Maand
►

Voeg per inkomstenbron een kopie van de laatste specificatie(s), bijv. loonstrook,
uitkeringsoverzicht e.d.
Voeg bij studiefinanciering een kopie bij van de toekenning én voeg een kopie bij van de
specificatie van de onderverdeling van de totale studiefinanciering in de diverse componenten
(levensonderhoud e.d.)

10. U ontvang alimentatie
U ontvangt alimentatie voor uzelf.

Bedrag per maand, € ………………….

U ontvangt alimentatie voor uw kind(eren).

Bedrag per maand, € ………………….

Vul bij vraag 10b de na(a)m(en) en geboortedat(a)um in!

10a

Uw partner ontvangt alimentatie

Uw partner ontvangt alimentatie voor zichzelf.

Bedrag per maand, € ………………….

Uw partner ontvangt alimentatie voor zijn/haar kind(eren).

Bedrag per maand, € ………………….

Vul bij vraag 10b de na(a)m(en) en geboortedat(a)um in!
10b

U en /of uw partner betalen alimentatie/onderhoudsbijdrage
Bedrag per maand, € ………………….

Vermeld hieronder de voorletter(s), na(a)m(en) en geboortedatum van ex-partner en /of kind(eren)
waarvoor u alimentatie/onderhoudsbijdrage ontvangt of betaald.
Voorletter(s) en na(a)m(en)

►

Geboortedatum

Voeg een kopie bij van het laatste Bank- of giroafschrift waarop alimentatie en
onderhoudsbijdrage is bij/afgeschreven.

11. Hebben u en/of uw partner andere betalingsverplichtingen of schulden?



Ja, vul de vraag verder in.
Nee.

Bij wie heeft u een lening/schuld?
1. ………………………………………………………………………………………. Openstaande schuld: € ………………………………
Waarvoor? …………………………………………………………………………. Aflossing per maand: € ………………………………
2. ………………………………………………………………………………………. Openstaande schuld: € ………………………………
Waarvoor? …………………………………………………………………………. Aflossing per maand: € ………………………………
►

Voeg een kopie bij van de vordering/rekening en van de laatste overschrijving van de aflossing.

12. Nadere toelichting op dit kwijtscheldingsverzoek
Als u dat wilt kunt u hier een toelichting geven op uw situatie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Gegevens gemachtigde
Alleen invullen als dit formulier door de gemachtigde is ingevuld en de gemachtigde ook alle
correspondentie wil blijven ontvangen.
Voorletter(s) en naam

:………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres

:………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats :………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer

:……………………………………………………

14. Ondertekening
Uw verzoek om kwijtschelding van belasting wordt afgewezen als u de vragen die op u van toepassing zijn
niet volledig heeft ingevuld. Het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens of het niet vermelden van
gegevens die van toepassing zijn, kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog invorderen van
het kwijtgescholden bedrag. Uw verzoek om kwijtschelding wordt ook afgewezen als u niet alle informatie
en specificaties heeft bijgevoegd waarnaar wordt gevraagd.
Controleer nog even of u alle bewijsstukken heeft bijgevoegd!
De ondertekende verklaart dat dit formulier duidelijk, stellig en zonder voorbehoud is ingevuld en
machtigt de gemeente Neder-Betuwe ter controle van deze gegevens inlichtingen in te winnen bij de
Rijksbelastingdienst en/of andere (uitkerende) instanties.
Voorletter(s) en naam

:………………………………………………………………………………………………………………………….

Plaats

:………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum

:…………………………………………………………………… Aantal bijlagen

Handtekening

:……………………………………………………………………

Gemeente Neder-Betuwe
Postbus 20
4043 ZG Opheusden
Telefoon: (0488) 44 99 00
Telefax: (0488) 44 99 99

:……………………

