Zaaknr.

: ……………..

Subjectnr.

: ……………..

ALGEMEEN

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING

Naam aanvrager

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

Adres

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

Postcode / Woonplaats

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

BSN

: ………………….…………..…………….. Geboortedatum: …………….……………………

Telefoonnummer

: ……………………………………………. E-mail: ……………….…………….…………......

Ja

PERSOONLIJKE GEGEVENS

1

9
10

Bent u en/of uw partner student?
Zijn er naast u en/of uw partner nog één of meer meerderjarigen woonachtig of ingeschreven op
uw adres?*
Bent u en/of uw partner zelfstandig ondernemer?
Staan er meerdere voertuigen op naam van u en/of uw partner (bv auto, camper, quad, motor,
caravan, boot)
Bent u en/of uw partner in het bezit van een Gehandicapten Parkeerkaart (GPK)? Zo ja,
bewijstukken meesturen
Bent u en/of uw partner (mede)eigenaar van een woning, garage, grond, overig onroerend goed?
Zo ja, jaaropgave hypotheek meesturen
Heeft u en/of uw partner een kapitaal-/levensverzekering, een aandeel in een onverdeelde
boedel, aandelen of effecten? Zo ja, bewijstukken meesturen
Heeft u en/of uw partner onroerend goed of bankrekening(en) in het buitenland? Zo ja,
bewijstukken meesturen
Hebt u en/of uw kinderen recht op alimentatie?
Ontvangt u en/of uw partner inkomen/pensioen uit het buitenland? Zo ja, bewijstukken meesturen

*

Zo ja, welke meerderjarige personen (21 jaar en ouder) wonen er op uw adres

3
4
5
6
7
8

Naam

Geboortedatum

Nee









































Soort inkomen (bv. loon,
Relatie tot u (bv partner, broer,
uitkering, studiefinanciering) ouder, kind, kostganger)

1

……………………….………… …………………….. …………………………….…. …………………………………

2

…………………………….…… …………………….. ……………………………….. …………………………………

3

……………………….………… …………………….. ……………………………….. …………………………………

Voor welke aanslag(en) vraagt u kwijtschelding?

TOT SLOT

ONDERTEKENING

Dagtekening aanslag

Aanslagnummer

………………………………...…….… ………..…………………………..………..…

Jaar

Bedrag

20 ..…………

€ ………..……..….

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de volgende belastingsoorten:
Rioolheffing, gebruikers-belasting, Afvalstoffenheffing (basisbedrag), Hondenbelasting (alleen 1e hond).
Ondergetekende verklaart formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats

Datum

Handtekening

………………………………………........

……………………………..

…………………………………………………………

Let op! Dit formulier inleveren op het gemeentehuis, Gauke Boelensstraat 2 te Drachten.
Opsturen kan ook: Gemeente Smallingerland, BFA Kwijtschelding, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten


Nee, ik wil niet dat de gemeente mijn gegevens uit deze aanvraag laat controleren bij het UWV, de
Belastingdienst en de RDW. Daarmee kan het recht op kwijtschelding niet geautomatiseerd worden vastgesteld.

