Formulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Uw verzoek om kwijtschelding wordt nu beoordeeld volgens het kostendelers principe. Dit houdt het volgende in:
De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent, of dat u familie bent. Het maakt ook niet uit wat de reden is dat u samen een
woning deelt: in alle meerpersoonshuishoudens geldt de kostendelersnorm. Vergeet niet het formulier te ondertekenen, anders kan
de gemeente uw verzoek niet in behandeling nemen.

Persoonlijke gegevens

Naam en Burgerservicenummer
Subjectnummer

(neem dit over van uw aanslagbiljet)

Aanslagnummer(s)

(neem dit over van uw aanslagbiljet)

De samenstelling van uw gezin is:

1) Vul in bij relatie:
dochter, zoon, oom,
broer, of grootouders.

echtpaar/samenwonend (gehuwd en ongehuwd samenwonenden)
eenoudergezin (alleenstaande ouder met min. 1 thuiswonend kind, < 18 jaar)
alleenstaand (alleen wonend)

Uw medebewoners zijn:
Ω

Naam en voorletters

relatie1)

geboortedatum

soort inkomen2) (bij 21 of ouder)

S.v.p. bewijs van
inschrijving meesturen.

Ω

S.v.p. kopie van het
Ω
schuldenoverzicht van
uw hypotheekverstrekker
meesturen.

Bent u student?

ja

Hebt u een bijstanduitkering, AOW,
Wajong, WIA, WAO of IOAW?

ja

		

Ω

nee
nee

Bent u zelfstandig ondernemer?

ja, s.v.p. voorlopige of definitieve aanslag Inkomstenbelasting meesturen.
nee

Bezit u/uw partner een koopwoning?

ja

		

Indien meer personen
dan op een vervolgvel
vermelden.

		

2) Vul in bij soort inkomsten: loon, uitkering of
studiefinanciering. Stuur
hiervan bewijsstukken met
dit verzoek mee.

nee

Huidige hypotheekschuld
Huidige WOZ-waarde van woning

Ondertekening en insturen van het formulier
Toestemming voor automatische kwijtschelding in aanvraagformulier

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Mogelijk heeft u dat volgend jaar ook. Wij kunnen dit automatisch controleren op
basis van gegevens van UWV, RDW, Belastingdienst en GBA-V. Geeft u hier toestemming, dan hoeft u dit aanvraagformulier
niet ieder jaar opnieuw in te vullen. Wilt u niet dat wij geautomatiseerd controleren? Geeft dat hieronder aan:
Ik geef geen toestemming om mijn gegevens te gebruiken om geautomatiseerd te controleren
of ik recht heb op kwijtschelding van belasting(en).

Naam
Adres en postcode
Telefoonnummer
Datum en handtekening
Binnen twee weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging en bericht over het uitstel van
uw betaling. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:
De Connectie • Team Belastingen • Antwoordnummer 5000 • 6800 WC Arnhem
De Connectie werkt voor de gemeenten Arnhem, Renkum,
Rheden en Rozendaal.

