VERKORT AANVRAAGFORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
U kunt dit formulier ook online invullen. Kijk hiervoor op www.steenwijkerland.nl
Dit formulier graag volledig invullen en inleveren bij of sturen naar:
Gemeente Steenwijkerland
bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
postadres: Postbus 162, 8330 AD Steenwijk
De aanvraag
Dit is een verkort aanvraagformulier. Als u één of meerdere vragen op de achterzijde van dit formulier met ja
beantwoordt, dan kunt u dit formulier niet insturen. U moet dan een uitgebreider verzoekformulier invullen dat te
vinden is op onze website. Op uw verzoek sturen wij u het formulier toe. Belt u hiervoor met 14 0521.
Binnen 5 dagen na ontvangst van een aanvraagformulier krijgt u een ontvangstbevestiging.
Er wordt gebruik gemaakt van de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets. Uw gegevens worden getoetst bij het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Basisregistratie
personen (BRP) en de Belastingdienst.
Adresgegevens
Naam en voorletters
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Ik vul dit formulier naar waarheid in. Ik begrijp dat onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot afwijzing van
mijn kwijtscheldingsverzoek.

(plaats)

(datum)

(handtekening)

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Mogelijk heeft u dat volgend jaar ook. Wij kunnen dit automatisch
controleren op basis van gegevens van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Rijksdienst
voor het Wegverkeer (RDW), Basisregistratie personen (BRP) en de Belastingdienst. Geeft u hier toestemming voor,
dan hoeft u dit aanvraagformulier niet ieder jaar opnieuw in te vullen. U kunt dit aangeven door het onderstaande
hokje aan te vinken.

Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken om geautomatiseerd te controleren of ik recht heb op
kwijtschelding van belasting(en).
Voor welk jaar of welke jaren vraagt u kwijtschelding aan?
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Let op!
Als u hieronder één of meerdere vragen met ja beantwoordt dan kunt u dit verkorte aanvraagformulier niet insturen.
U moet dan een uitgebreider verzoekformulier invullen dat te vinden is op onze website. Op uw verzoek sturen wij u
het formulier toe. Belt u hiervoor met 14 0521.

Leefsituatie
Naast mijzelf en mijn (eventuele) partner, deel ik de woning met anderen die:
- tenminste 21 jaar oud zijn én,
- geen recht hebben op studiefinanciering DUO

 ja

 nee

- Studiefinanciering van DUO

 ja

 nee

- Alimentatie en/of alimentatie voor kind(eren)

 ja

 nee

- Uitkering uit kapitaal- of levensverzekering

 ja

 nee

- Inkomen (bijv. loon of pensioen) uit het buitenland

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

Ik en/of mijn partner bezitten onroerende goed(eren) in Nederland en/of in het buitenland

 ja

 nee

Ik en/of mijn partner beschikken over een bankrekening(en) in het buitenland

 ja

 nee

Ik en/of mijn partner beschikken over aandelen, effecten of een nalatenschap

 ja

 nee

Inkomen
Ik en/of mijn partner ontvangt:

Bijzondere omstandigheden
Ik en/of mijn partner staat onder beschermingsbewind. Of er is sprake van een schuldsaneringsregeling of van een faillissement. Of er is ondersteuning vanuit de IGSD (budgethulp)

Voertuigen
Ik en/of mijn partner bezitten slechts 1 auto en die heeft een waarde hoger dan € 2.269,Ik en/of mijn partner bezitten meer dan 1 auto

..

Ik en/of mijn partner bezitten een ander vervoermiddel (bijv. motor, aanhangwagen, caravan)

Overig

Heeft u ook de voorzijde van dit formulier volledig ingevuld en ondertekend?
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