TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING BELASTINGEN
Op basis van een samenwerking tussen de gemeente en Gemeenschappelijk Belastingkantoor
Lococensus-Tricijn, beoordeelt de gemeente de kwijtscheldingsaanvraag ook voor het waterschap. U
hoeft dus maar één keer kwijtschelding aan te vragen. Geadviseerd wordt deze toelichting goed te lezen
voordat u het aanvraagformulier gaat invullen. Aan de hand van deze toelichting kunt u in de meeste
gevallen zelf uitrekenen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Is dit laatste niet het geval, dan
heeft het geen zin kwijtschelding aan te vragen.

Aan personen die een bedrijf hebben of een zelfstandig beroep uitoefenen wordt geen
kwijtschelding verleend.
Van welke belastingen kunt u kwijtschelding krijgen?
Kwijtschelding is mogelijk van de volgende belastingen/heffingen: onroerende-zaakbelastingen,
rioolheffing, afvalstoffenheffing (in 2017 tot een maximum van € 159,26 of € 136,06 , afhankelijk van de
hoogte van het vastrecht dat in uw geval van toepassing is), verontreinigingsheffing en
ingezetenenheffing.
Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?
Kwijtschelding wordt verleend wanneer u geen vermogen heeft en uw betalingscapaciteit onvoldoende
is. Heeft u in het geheel geen betalingscapaciteit, dan wordt volledige kwijtschelding verleend. Heeft u
een beperkte betalingscapaciteit, dan krijgt u kwijtschelding tot het bedrag waarmee de belastingschuld
uw betalingscapaciteit overtreft.
Vermogen
Zoals gezegd krijgt u geen kwijtschelding als u over vermogen beschikt. Dit is bijvoorbeeld het geval als:
- u een auto bezit die meer waard is dan € 2.269,00. Dit geldt niet als u de auto absoluut nodig heeft
voor de uitoefening van uw beroep of wegens invaliditeit;
- u over een bank- en/of girosaldo beschikt dat hoger is dan de kosten van levensonderhoud. Dit
bedrag kunt u berekenen door het voor u geldende normbedrag (zie hierna onder “normbedragen
voor kwijtschelding”) te verhogen met uw maandelijkse uitgaven (zie hierna bij de berekening van het
netto-besteedbaar inkomen);
- u in bezit bent van een eigen woning, waarvan de waarde in het economisch verkeer hoger is dan de
op de woning rustende hypotheekschuld;
- u in bezit bent van grond, een (sta)caravan, een boot, effecten, spaarbrieven, vorderingen e.d.
Betalingscapaciteit
Uw betalingscapaciteit is het positieve verschil tussen uw gemiddeld per maand te verwachten netto
besteedbaar inkomen en het voor u geldende normbedrag. Dit wordt berekend over een periode van
twaalf maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag. De berekening is als volgt:
berekening netto-besteedbaar inkomen:
inkomsten
loon, uitkering per maand
€
overwerkvergoedingen, onregelmatigheidstoeslag, bijverdiensten,
renten per maand
€
inkomsten uit kamer- c.q. (onder-)verhuur
€
vergoeding van kostgangers
€
1/12 deel van het vakantiegeld (per jaar)
€
overige inkomsten
€__________
totaal feitelijk inkomen
€
(A)
==========

uitgaven
maandelijkse rente hypotheek of maandelijkse subsidiabele huur
(huur verminderd met niet-subsidiabele servicekosten en ontvangen
huurtoeslag 2017 en/of woonkostentoeslag) minus normhuur € 206,48
ziektekostenverzekering (premie(s) ziektekostenverzekering verminderd met
ontvangen zorgtoeslag 2017), minus normpremie € 39,00 voor alleenstaanden
of € 85,00 voor gehuwden
alimentatie vroegere echtgenoot en/of kinderen
uitgaven levensonderhoud kinderen (maximale aanspraak kindgebonden
budget – ontvangen kindgebonden budget)
rente en/of aflossing van een lening om belastingschulden te betalen,
voor zover voor die belastingschuld kwijtschelding mogelijk is (met
aflossingen en/of rentebedragen van andere schulden wordt geen
rekening gehouden)
totaal uitgaven
Netto besteedbaar inkomen (A-B)
Normbedrag voor kosten van bestaan, dat voor u van toepassing is
Betalingscapaciteit op jaarbasis 12 x (C-D) = 12 x €

=

De gemeente houdt voor het opeisen van belastingschulden rekening met een
betalingscapaciteit van 80%. Uw betalingscapaciteit bedraagt derhalve
80% van E = 80% van €
=

€

€
€
€

€ __________
€
(B)
===========
€
(C)
===========
€
(D)
===========
€
(E)
===========

€
===========

Normbedragen voor kwijtschelding
Deze normbedragen zijn gesteld op 100% van de van toepassing zijnde uitkering ingevolge de Algemene
bijstandswet. De meest voorkomende normen bedragen per 1 juli 2017:

-

echtgenoten/paar
alleenstaande ouder
alleenstaande

ouderen (AOW-gerechtigd)
- echtgenoten/paar, beide partners AOW-gerechtigd
- echtgenoten/paar, één partner AOW-gerechtigd
- alleenstaande ouder
- alleenstaande

norminkomen
€ 1.410,00
€ 987,00
€ 987,00
norminkomen
€ 1.537,00
€ 1.526,00
€ 1.120,00
€ 1.120,00

U komt in beginsel voor gehele kwijtschelding in aanmerking als uw netto besteedbaar inkomen per
maand (C) gelijk is aan of lager is dan het toepasselijke normbedrag. Gedeeltelijke kwijtschelding wordt
in beginsel verleend indien uw belastingschuld hoger is dan uw betalingscapaciteit.
Nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van
de belastingmedewerkers van de gemeente, telefonisch te bereiken via nummer 140521.

Hoewel de inhoud van deze toelichting zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen.

