Bureau Gemeentebelastingen

KWIJTSCHELDINGSVERZOEK GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
PERSOONSGEGEVENS

voorletters en achternaam
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
geboortedatum
(mobiel) telefoonnummer
bank-/girorekening
e-mail

Voor welke aanslag vraagt u kwijtschelding aan?
Aanslagnummer

WOONSITUATIE
Wat is uw gezinssamenstelling?
Vul in onderstaande tabel de gegevens van uw medebewoner(s) in.
Naam

Geboortedatum

Relatie tot aanvrager *

* bijvoorbeeld: partner, kind, (groot)ouder, huisgenoot, zus/broer
** bijvoorbeeld: salaris, uitkering, DUO, heffingskorting of een combinatie hiervan

Soort inkomen **

Bureau Gemeentebelastingen
AANVULLENDE INFORMATIE
Ontvangt of betaalt u alimentatie?
Ja/Nee
Zo ja, voeg een afschrift van de ontvangen of betaalde alimentatie bij. Wanneer u alimentatie ontvangt voeg dan
ook een kopie bij waaruit de opbouw van de alimentatie blijkt (partner- en/of kinderalimentatie).
Is er sprake van kostganger of kamerverhuur?
Zo ja, voeg een kopie overeenkomst bij

Ja / Nee

Is er sprake van een koopwoning?
Zo ja, voeg een kopie laatste jaaropgave van uw hypotheek bij

Ja / Nee

Bent u zelfstandig ondernemer?
Ja / Nee
Zo ja, voeg een kopie inschrijving Kamer van Koophandel en een omschrijving van de werkzaamheden bij.
Bent u student?
Zo ja, voeg een kopie van de specificatie DUO bij.

Ja/ Nee

Zijn er bijzonderheden waar bij de behandeling van uw aanvraag kwijtschelding rekening moet worden
gehouden? Bijvoorbeeld: medische noodzaak auto (bijv. invalidenparkeerkaart), persoonsgebonden budget of
schuldsanering. Voeg hiervan de bewijsstukken bij.
Ja/ Nee
GEAUTOMATISEERDE TOETSING
Met dit formulier verzoekt u om kwijtschelding voor het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen wat op de
voorzijde staat vermeld. Het aanvragen van kwijtschelding kan op eenvoudige wijze door de op de voorzijde
vermelde vragen in te vullen, te ondertekenen en op te sturen.
Na ontvangst van uw verzoek wordt deze geregistreerd en wordt u een ontvangstbevestiging toegezonden. Om te
beoordelen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt kunnen uw gegevens bij andere (overheids-) instanties
worden gecontroleerd.
Controle kan plaatsvinden bij de Belastingdienst op bank- of spaartegoed(en), bij het UWV op inkomen en bij
het RDW op voertuigbezit. Als uit controle blijkt dat er wel of geen recht bestaat op kwijtschelding wordt u
daarvan schriftelijk in kennis gesteld. Als blijkt dat aanvullende informatie nodig is wordt u daar schriftelijk om
verzocht.
Als uw verzoek wordt toegewezen wordt u voor de aanslag van volgend jaar automatisch getoetst. .Als u het hier
niet mee eens bent dient u dat schriftelijk kenbaar te maken.

ONDERTEKENING EN VERZENDING
Handtekening aanvrager

………………………………

Plaats, Datum

………………………………

Let op!
 Uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen als de vragen niet volledig of onjuist zijn ingevuld.
 Uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen als de gevraagde kopieën niet zijn bijgevoegd.
 Het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens of het niet vermelden van gegevens die gevraagd
worden kan leiden tot strafrechtelijke vervolgingen en het invorderen van het kwijtgescholden bedrag.

Stuur dit formulier en alle kopieën in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
Gemeente Nijmegen
t.a.v. FA70 Gemeentebelastingen / kwijtschelding
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen.

