Aanvraagformulier kwijtschelding belastingen
gemeente Ermelo
Toelichting
Vul dit formulier in, zet uw handtekening en stuur dit formulier op naar:
Meerinzicht Belastingen, Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk.
Voor vragen kunt u terecht bij Meerinzicht, telefoonnummer (0341) 567 321.
Kijk voor meer informatie op www.meerinzicht.nl/belastingbalie.
Gegevens aanvrager
naam en voorletters

...................................................................................................................................................... M V

adres

..................................................................................................................................................................

postcode/woonplaats

..................................................................................................................................................................

geboortedatum

...................................................................... Burgerservicenummer ............................................................

Gegevens van de aanslagen waarvoor u om kwijtschelding vraagt
Aanslagnummer

Jaar

Bedrag (exclusief
hondenbelasting)

Vul de gegevens in van de

............................................................................................

..........................

aanslagen waarvoor u om

............................................................................................

..........................

kwijtschelding vraagt

............................................................................................

..........................

€ ...........................
€ ..........................
€ ..........................

1. Leefsituatie
a. Behoort een meerderjarig familielid tot uw huishouding (bijvoorbeeld een ouder, broer, zus)?

 ja

 nee

b. Behoort een kind ouder dan 26 jaar tot uw huishouding?

 ja

 nee

c.

 ja

 nee

Behoort een andere meerderjarige tot uw huishouding (bijvoorbeeld een vriend, vriendin, kennis)?

d. Als u bij vraag 1a, 1b of 1c

Naam en voorletters

Geboortedatum

"Ja" heeft ingevuld: vermeld

.................................................................................................................

................................

hier de gegevens van

.................................................................................................................

................................

degene(n) die tot uw huis-

.................................................................................................................

................................

huishouding behoort

.................................................................................................................

................................

e. Een van de volgende vier situaties is op u van toepassing. Kruis aan welke.
Bent u gehuwd?

of

Woont u ongehuwd samen?

of Heeft u een één-oudergezin? of Bent u alleenstaande?

Als u duurzaam gescheiden

Kruis alleen "Ja" aan, als een

leeft, kunt u uzelf als niet

kind (of meer kinderen jonger

gezin heeft terwijl alle

gehuwd beschouwen

dan 18 jaar tot uw gezin be-

kinderen ouder dan 18

horen, terwijl u als enige

jaar zijn, kunt u uzelf als

ouder met hen samenwoont
 ja

f.

 ja

Ook als u een één-ouder-

alleenstaande beschouwen

 ja



ja

Sla vraag 1f over.

Sla vraag 1f over.

Sla de vragen 1f en 1g.

Vul alleen vraag 1f in. Sla de

Ga verder met vraag

Ga verder met vraag 1g

Ga verder met vraag 1h

vragen 1g en 1h over. Ga

1g en volgende.

en volgende.

en volgende.

dan verder met vraag 2 e.v.

Bent u woningdeler?

 ja

 nee

Als u een eigen huishouding heeft, maar u woont wel met anderen in een huis (waarvan u
eventueel de lasten deelt), kruist u hier "Ja" aan
g. Vul de gegevens in van uw echtgenoot

Naam en voorletters

Geboortedatum

of uw samenwonende partner (als u

.................................................................................................

...................................

die al niet hierboven heeft vermeld)

.................................................................................................

...................................

.................................................................................................

...................................

Recht op
kinderbijslag
h. Als tot uw huishouding kinderen

......................................................................



ja

 nee

.................................

jonger dan 18 jaar behoren, vul

......................................................................



ja

 nee

.................................

dan hun gegevens in

......................................................................



ja

 nee

.................................
1.2.52

Let op! Vul bij de vragen 2 tot en met 12
de gegevens in van uzelf en alle andere
meerderjarigen die tot uw gezin behoren
(uitzondering: kinderen van 18 t/m 26
jaar)

Kolom voor:
- de gegevens van uzelf, en
- de gemeenschappelijke gegevens van
u en uw echtgenoot of van u en uw
samenwonende partner

Kolom voor:
- de gegevens van alleen uw echtgenoot
of samenwonende partner en
- de gegevens van andere meerderjarige
leden van uw huishouding die u bij
vraag 1d heeft vermeld.
Als u alleenstaande/woningdeler bent,
hoeft u niet de gegevens van de andere
woningdeler(s) te vermelden.

2 . Bankrekeningen, spaarrekeningen,
contant geld
Neem over van het laatste afschrift
of de laatste af-/bijschrijving:

Saldo

Bankrekening

€
€
€

Spaarrekening
Spaarloonregeling

Rekeningnummer

Saldo

Rekeningnummer

€
€
€

Voeg een kopie van alle afschriften van de laatste twee maanden bij (alle rekeningen)
3 . Auto
a. Automerk en type
Kenteken en bouwjaar
Aankoopsom en aankoopdatum
Huidige verkoopwaarde en km-stand

-

-

-

€
€

-

km

-

€
€

-

km

b. Als de auto is gefinancierd, neemt u
over van het financieringscontract:
de aflossing per maand

€

€

Voeg een kopie van het financieringscontract bij
c.

Openstaande schuld van de autofinanciering op dit moment

€

€

d. Is de auto onmisbaar door ziekte of
invaliditeit van uzelf of van een van

 nee

de leden van uw huishouding?

Zo ja, voeg een medische verklaring van een onafhankelijke arts bij

 ja

4 . Waarde (bij onderhandse verkoop) van andere bezittingen
Vul in de waarde van antiek, boot, caravan,
vakantiehuis, geldswaardige papieren e.d.
Soort bezitting

Waarde

Aanschafdatum

Waarde

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

Aanschafdatum

5 . Eigen woning
a. Datum aankoop of verkrijgen van de
woning
Aankoopsom
Huidige verkoopprijs (leeg te aanvaarden)
b. Neem over de laatste specificatie
van de hypotheekafschrijving:
huidige hypotheekschuld
Bedrag hypotheekaflossing per maand
Rentepercentage

%

%

Bedrag van de hypotheekrente

€

€

(exclusief aflossing)

Voeg een kopie van de laatste jaargegevens van de hypotheekbank bij

6 . Huur van woning of kamer
a. Neem over van de laatste huurspecificatie
Huur (zonder aftrek van huurtoeslag)

€

per maand

€
€

per maand

Af: in de huur begrepen stook- en/of
servicekosten
Kale huur

per maand

Voeg een kopie van de laatste huurspecificatie bij
b. Neem over van de laatste specificatie
Huurtoeslag

€

per maand

Voeg een kopie van de laatste specificatie bij

Kolom voor:
- de gegevens van uzelf, en
- de gemeenschappelijke gegevens van
u en uw echtgenoot of van u en uw
samenwonende partner

Kolom voor:
- de gegevens van alleen uw echtgenoot
of samenwonende partner en
- de gegevens van andere meerderjarige
leden van uw huishouding die u bij
vraag 1d heeft vermeld.
Als u alleenstaande/woningdeler bent,
hoeft u niet de gegevens van de andere
woningdeler(s) te vermelden.

7 . Inkomsten uit (kamer)verhuur, kostgangers

€
€

(Kamer)verhuur
Kostganger(s)

€
€

per maand
per maand

per maand
per maand

8 . Loon, pensioen, uitkering(en), heffingskorting, ontvangen alimentatie en dergelijke
Heeft u wisselend loon?

 ja
 nee

Neem salarisgemiddelde van de laatste 12 maanden
Neem over van de laatste specificatie(s): Naam werkgever of naam uitkerende
instantie (bijv. SVB, ABP, UWV, Sociale Dienst)
Netto bedrag

€
€
€

per

per 4

week

weken maand

per



















Netto bedrag

€
€
€

per

per 4

week

weken maand

per



















Voeg een kopie van de laatste specificatie(s) bij (bijvoorbeeld loonstrook)
b. Vakantiegeld over loon en/of uitkering
c.

€

per jaar

€

per jaar

€

per maand

€

per maand

Heffingskorting(en) die u rechtstreeks
ontvangt van de belastingdienst

Voeg een kopie van de voorlopige teruggaaf van u (en van uw partner) bij (voor- en achterzijde)
d. Andere inkomsten zoals overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag,
dertiende maand, bijverdiensten, rente:
Soort inkomsten

Netto bedrag

€
€

Netto bedrag
per jaar
per jaar

e. Ontvangen alimentatie voor de kinderen €

per maand

€

per maand

Ontvangen alimentatie voor uzelf
f.

€
€

per jaar

€
€

per maand

per jaar

per maand

Te verwachten teruggaaf van belasting
en/of premies volksverzekeringen
Belastingsoort

Bedrag

Over welk jaar?

Bedrag

Over welk jaar?

€

€

€
per maand
Voeg een kopie van de laatste specificatie bij

€

per maand

€

€

per maand

9 . Premies zorgverzekering
a. Neem over van het laatste afschrift: de
nominale premie zorgverzekering en
aanvullende zorgverzekering die u zelf
moet betalen
b. Neem over van de laatste specificatie
zorgtoeslag

per maand

Voeg een kopie van de laatste specificatie bij
10. Betaalde alimentatie
a. Alimentatie betaald voor kinderen

€

per maand

€

per maand

€

per maand

€

per maand

b. Alimentatie betaald aan vroegere echtgenoot (ook bij duurzaam gescheiden
leven)
c.

Naam vroegere echtgenoot
Voeg een kopie van de laatste overschrijving bij

Kolom voor:
- de gegevens van uzelf, en
- de gemeenschappelijke gegevens van
u en uw echtgenoot of van u en uw
samenwonende partner

Kolom voor:
- de gegevens van alleen uw echtgenoot
of samenwonende partner en
- de gegevens van andere meerderjarige
leden van uw huishouding die u bij
vraag 1d heeft vermeld.
Als u alleenstaande/woningdeler bent,
hoeft u niet de gegevens van de andere
woningdeler(s) te vermelden.

11. Andere betalingsverplichtingen of schulden
a. Neem over van de laatste specificatie
lening bij/schuld aan

Openstaande schuld

Aflossing per maand

Openstaande schuld

Aflossing per maand

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

b. Lening aangegaan/schuld gemaakt voor
Voeg een kopie van de laatste specificatie bij
12. Kosten bij kinderopvang
Verblijft het/de kind(eren) in een geregistreerd kindercentrum of geregistreerde voorziening voor gastouderopvang door
tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau? In dat geval kunt u de bewijsstukken van de geregistreerde kinderopvang
meesturen en de kosten hieronder aangeven:
a. Kosten kinderopvang totaal

€

per maand

b. Kinderopvangtoeslag

€

per maand

€

per maand

c. Tegemoetkoming van uw werkgever,
de gemeente of UWV

Voeg een kopie van de laatste specificaties bij.
13. Verkeert u in staat van faillissement of surseance van betaling of is de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen op u van
toepassing?
 Nee
 Ja

Per wanneer? ...................................................................................................... Zo ja, voeg uitspraak van rechter bij.

14. Nadere toelichting op deze kwijtscheldingsaanvraag
Als u dat wilt, kunt u hier een toelichting geven op uw situatie (bijvoorbeeld langdurige ziekte, invaliditeit).
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Gegevens gemachtigde

Alleen invullen als dit formulier niet door de aanvrager zelf is ingevuld.

Naam en voorletters

..............................................................................................................................................................................

Adres

..............................................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats

..............................................................................................................................................................................

Telefoon

..............................................................................................................................................................................

Ondertekening
Let op!
- Heeft u dit aanvraagformulier niet ondertekend? Dan kan het niet in behandeling worden genomen.
- Uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen als u de vragen die op u van toepassing zijn niet volledig heeft ingevuld.
- Het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens of het niet vermelden van gegevens die van toepassing zijn, kan leiden tot
strafrechtelijke vervolging en het alsnog invorderen van het kwijtgescholden bedrag.
- Uw verzoek om kwijtschelding wordt ook afgewezen als u niet alle informatie en specificaties heeft bijgevoegd waarnaar
gevraagd wordt bij de vragen 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11en 12. Controleer nog even of u alle bewijsstukken heeft bijgevoegd.
- Door ondertekening verleent u toestemming aan de ambtenaar belast met de invordering van Meerinzicht om de voor
kwijtschelding relevante gegevens te controleren of op te vragen bij de Belastingdienst, het UWV, de RDW en de Sociale Dienst
Veluwerand.
- Wanneer uw verzoek om kwijtschelding wordt ingewilligd, zal komend jaar een geautomatiseerde toetsing plaatsvinden, waarbij
gekeken wordt of uw recht op kwijtschelding geautomatiseerd vastgesteld kan worden.
- U kunt uw aanvraagformulier opsturen naar: Meerinzicht, Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk.
Naam en voorletters

...................................................................................................................................................................

Telefoonnummer

...................................................................................................................................................................

Aantal bijlagen

...................................................................................................................................................................

Datum

...................................................................................................................................................................

Handtekening

................................................................................................

