Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Volledig invullen en

aankruisen indien van toepassing.

Ondergetekende verklaart het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld!
U geeft vervolgens ook toestemming om uw gegevens intern te controleren, en aan te leveren aan Stichting
Inlichtingenbureau voor automatische toetsing voor kwijtschelding.
1.

Gegevens aanvrager
Voorletter(s) en naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
BSN:
Geboortedatum:
E-mailadres:

man

vrouw

2.

Gegevens van de aanslag(en)/bekendmaking(en) waarvoor u kwijtschelding aanvraagt
Kopie aanslag/bekendmaking

3.

Leefsituatie
Hoeveel personen wonen er op dit adres?
Vul hieronder de gegevens van uw medebewoners in:
Voorletter(s) en naam

Geboortedatum

m/v

Relatie tot aanvrager

Scholier/student *

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
* Student: bevestiging van inschrijving van de onderwijsinstelling meesturen. Ook in geval van
beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
4.

Inkomsten (kamer)huurders of kostgangers
Kopie van het contract met de huurder / kostganger.
Kopie ontvangstbewijs van de meest recente inkomsten.

5.

Netto-inkomsten uit loon, uitkering , pensioen en/of studiefinanciering, heffingskorting, kindgebonden
budget en dergelijke
Kopie van de laatste specificatie van het loon, pensioen, uitkering van uzelf en/of uw partner.
Een bijschrijving op een bankafschrift is niet voldoende!
Heeft u recht op voorlopige teruggaaf van de belastingdienst op grond van heffingskortingen en/of het
kindgebonden budget? Wilt u dan een kopie opsturen van de beschikking van de belastingdienst van dit
jaar?
Heeft u recht op studiefinanciering? Wilt u dan een kopie van de voor- en achterkant opsturen van de
beschikking studiefinanciering DUO van dit jaar, en de bevestiging van uw inschrijving van de
onderwijsinstantie.

6.

Alimentatie
Kopie van uw laatste bankafschrift met hierop de bij- of afschrijving van de alimentatie.

7.

Bankrekeningen, spaarrekeningen
Kopieën bankafschriften over de laatste 2 maanden van alle bank- en spaarrekeningen van uzelf en/of uw
partner. Hierop moet het saldo duidelijk leesbaar zijn!

8.

Kosten kinderopvang
Kopie van de brief met daarin de aan u toegekende kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.
Kopie van de brief met daarin de door u te betalen kosten van kinderopvang.

9.

Huur van woning of kamer
Kopie van de laatste huurspecificatie van de verhuurder waarop de kale huur is vermeld of de beschikking
van de belastingdienst waarop de rekenhuur vermeld is.
Een afschrijving op een bankafschrift is niet voldoende!
Kopie huurtoeslag van de beschikking van de belastingdienst.

10.

Eigen woning
Kopie van de laatste jaargegevens van de hypotheekverstrekker.
Kopie afschrift van de meest recente maandbetaling van de rente.

11.

Ziektekostenverzekering
Kopie van uw actuele ziektekostenverzekering waarop de premies voor dit jaar vermeld staan.
Kopie zorgtoeslag van de beschikking van de belastingdienst.

12.

Motorvoertuig(en)
Kopie van de kentekenbewijzen deel 1 en 2.
Huidige kilometerstand:
Is de auto onmisbaar voor uw werk of door ziekte of invaliditeit van uzelf of één van uw gezinsleden?
Ja
Nee
Zo ja, kruis een van onderstaande mogelijkheden aan en voeg het bewijsstuk toe:
Een verklaring waarom de auto onmisbaar is voor de uitoefening van uw werk
Een verklaring van een onafhankelijke arts, niet zijnde uw eigen huisarts of behandelend specialist.
Kopie van uw gehandicapten parkeerkaart

13.

Belastingschulden
Als u schulden heeft bij de belastingdienst met betrekking tot het terugbetalen en/of het verrekenen van
inkomstenbelasting of toeslagen:
Kopie van de getroffen betalingsregeling inclusief het bedrag van de openstaande schuld

14.

Nadere toelichting op dit kwijtscheldingsverzoek:

15.

Ondertekening en controleer nog even of u alles heeft bijgevoegd!
Datum:

Handtekening:

Retourneren naar: Antwoordnummer 62, 5280 VJ Boxtel (een postzegel is niet nodig)
Antwoordnummer geldt voor alle 3 de gemeenten.

