Belastingen en heffingen, kwijtschelding
1. Gegevens aanvrager
Burgerservicenummer
Naam (voorletters, achternaam)
Straat en huisnummer
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
2. Voor welke aanslag(en) vraagt u kwijtschelding?
Aanslagnummer

Belastingjaar

Soort belasting

Bedrag

1
2
3
4
3. Hoe is uw persoonlijke situatie?
Alleenstaand*

Getrouwd

Samenwonend

*Indien alleenstaand, ga naar vraag 5
4. Gegevens partner
Naam (voorletters, achternaam)
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
5. Leefsituatie
Behoren kinderen tot uw huishouden?

Ja

Nee

Ja, vul hieronder de gegevens in van de kinderen, Nee ga naar vraag 6
Voorletter(s) en naam
1
2
3
4
5
6

Geboortedatum

6. Inkomen
Voor het indienen van een aanvraag voor kwijtschelding zijn er een aantal bewijsstukken
nodig.
Vul alle inkomsten van uzelf en/of uw partner in.
Welke inkomsten heeft u?
SoSoort inkomen
Bedrag Per (week, maand e.d.)
Inkomen van
uzelf/partner
Loon
€
Uitkering*

€

Pensioen

€

Studiefinanciering

€

Alimentatie

€

Zelfstandig bedrijf

€

Zelfstandig beroep

€

Kopie: van inkomsten bijvoegen

*Indien uitkering, welk soort uitkering: ...................................................................
7. Overige inkomsten.
U moet alle andere inkomsten invullen. Bijvoorbeeld kamerverhuur, krantenwijk,
kinderbijdrage van ex-partner, ouderlijke bijdrage.
Heeft u zulke inkomsten?
Zo ja, welke?
Soort inkomsten

Ja

Nee

Bedrag
€
€
€

Ontvangt u heffingskorting?
Zo ja, bedrag: €..................

Per (week, maand, e.d.)

Ja

Nee

Verwacht u teruggaaf belastingen en/of premie volksverzekering?
Ja
Nee
Zo ja, voor welke belastingaanslag, belastingjaar en welk bedrag van de teruggaaf:
Soort belasting
Belastingjaar
Bedrag
€
€
8. Woonkosten
Bent u huurder of eigenaar van de woning?
Huurder (ga naar 8a. bruto huur)
Eigenaar (ga naar 8b. hypotheekrente)
8a. Bruto huur: € .............
Kopie: maandopgave huur bijvoegen

Ontvangt u huur- of woonkostentoeslag?
Ja

Nee

Zo ja, bedrag: €..................
Kopie: beschikking huurtoeslag bijvoegen

8b. Hypotheekrente*: € ....
*De premie voor de spaar- of levensverzekering van uw hypotheek telt niet als aftrekbare
uitgave.
Kopie: overzicht hypotheekrente en hypothecaire lening per 1 januari jl. bijvoegen

9. Overige kosten
Premie zorgverzekering: € ...........................
Kopie: bewijs premie zorgverzekering (evt. bankafschrift)

Ontvangt u zorgtoeslag?
Ja
Nee
Zo ja, bedrag: € .................
Kopie: beschikking zorgtoeslag bijvoegen

Betaalt u alimentatie voor ex-partner en/of kinderen of betaalt u aan de sociale dienst voor
ex-partner?
Ja
Nee
Zo ja, soort uitgave ....................................
Bedrag: € ..........................
Per: ..................................
Kopie: bewijs van betaling alimentatie toevoegen

10. Kosten kinderopvang
Heeft u kosten voor (noodzakelijke) kinderopvang bij een geregistreerde instelling?
Ja
Nee
Zo ja, bedrag: €………………………..
Kopie: (voorlopige) aanslag belastingdienst inzake de kinderopvangtoeslag en/of beschikking van de
gemeente inzake kinderopvang en een kopie van de nota van de instelling waar het/de kind(eren)
word(t)(en) opgevangen.

11. Belasting- en toeslagschulden
Lost u (of uw partner) maandelijks een bedrag af op belasting- en/of toeslagschulden?
Ja

Nee

Zo ja, bedrag per maand: € .........................................
Kopie: van de belastingaanslag(en) en betalingsregeling(en) en eventuele betaalbewijzen van de tot nu
toe gedane betaling. Dit geldt voor zowel belastingschulden als toeslagschulden.

12. Saldo
Wat is het huidige saldo van uw lopende rekeningen, spaarrekeningen, spaarloonrekening?
Bank- of girorekening
€
Spaarrekening
€
Spaarloonrekening
€
Kopie: volledig overzicht rekeningafschriften van de laatste maand evt. laatste spaarrekeningafschriften

13. Bent u en/of uw partner in het bezit van een auto/motor?
Ja
Nee
Zo ja, heeft u de auto nodig i.v.m. werk, ziekte of invaliditeit?
Ja
Nee
Zo ja, waar heeft u de auto voor nodig? ..................................................................
.........................................................................................................................
Kopie: Bij ziekte bijv. invalidenparkeerkaart, doktersverklaring
Bij werk: verklaring werkgever

14. Bijlagen
Voor het indienen van een aanvraag voor kwijtschelding zijn er een aantal bewijsstukken
nodig.
Welke bijlagen stuurt u mee?
kopie: loon- of uitkeringsbewijs
kopie: heffingskorting voor- en achterzijde
kopie: maandopgave huur
kopie: beschikking huurtoeslag
kopie: overzicht hypotheekrente
kopie: bewijs premie zorgverzekering
kopie: beschikking zorgtoeslag
kopie: bewijs van betaling alimentatie e.d.
kopie: laatste specificaties van schulden en aflossingen
kopie: overzicht rek. afschriften van de laatste maand
kopie: laatste spaarrekeningafschriften
kopie: kentekenbewijs
Anders,
nl:..............................................................................................................
............................................................................................................................. ....
15. Verklaring en afsluiting
Indien het formulier niet volledig of naar waarheid is ingevuld, gevraagde
bewijsstukken niet zijn bijgevoegd of nagestuurd, wordt het verzoek afgewezen.
Het ingevulde aanvraagformulier moet binnen 3 maanden na dagtekening van het
aanslagbiljet worden teruggestuurd.
Door het ondertekenen van dit formulier wordt ingestemd, dat zonodig, inlichtingen
worden ingewonnen bij overige instanties.
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.
Datum

...............................................................................................................

Handtekening:

.....................................................................................................

Voor de geautomatiseerde kwijtschelding verleent u door ondertekening
toestemming om in het vervolg de voor kwijtschelding relevante gegevens te
controleren of op te vragen bij SoZaWe, de belastingdienst, UWV en de RDW.
Als u geen toestemming verleent moet u elk jaar opnieuw een schriftelijk verzoek om
kwijtschelding indienen.
Geeft u toestemming?

Handtekening

Ja

Nee

......................................................................................................

Per post verzenden naar:
Gemeente Duiven
Afdeling Belastingen
Postbus 6
6920 AA Duiven
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met ons Klantcontactcentrum ( 0316 ) 279111

