Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
Gemeente Goirle
1. Uw persoonlijke gegevens (degene op wiens naam de aanslag staat)
Achternaam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Burgerservicenummer
Telefoonnummer
E-mailadres
Beschikking naar bewindvoering? O Nee
O Ja
Postadres bewindvoerder:

2. Uw gezinssituatie / huishouding
O Ik woon ongehuwd samen, ben gehuwd of vorm één huishouden met iemand anders
O Ik ben alleenstaande ouder
(u heeft één of meerdere kinderen jonger dan 18 jaar en u woont als enige ouder met hen samen)
O Ik ben alleenstaand
Gegevens gezinsleden / huisgenoten:
Het gaat hier om uw eventuele partner, kind(eren) en andere huisgenoten
Achternaam en voorletters
Relatie tot aanvrager
Geboortedatum

3. Netto inkomen (wat overblijft nadat de belasting eraf is) van u (en uw partner / gezinsleden /
huisgenoten)
-VOEG BEWIJSSTUKKEN TOE (bijvoorbeeld loonstrook)
Vul hier de inkomsten in uit arbeid, pensioen, uitkering(en), alimentatie, (kamer) verhuur etc.
Soort inkomen
Vul in: per maand / per Inkomen aanvrager
Inkomen partner /
werk/uitkering/studie
week / per 4 weken
gezinsleden/huisgenoten
€
€
€

€

€

€

€

€

4. Aanvullende inkomsten die u (en uw partner) ontvangt van de Belastingdienst
-VOEG BEWIJSSTUKKEN TOE
Gegevens aanvrager
Gegevens partner
Voorlopige teruggaaf Belastingdienst
€
€
Huurtoeslag

€

€

Zorgtoeslag

€

€

Kind-gebonden budget

€

€

Kinderopvangtoeslag

€

€

5. Uitgaven van u (en uw partner) - VOEG BEWIJSSTUKKEN TOE
Gegevens aanvrager
Premie zorgverzekering
€
Basispakket en aanvullende pakketten
Huurwoning: Rekenhuur
€

Gegevens partner
€
€

Koopwoning: hypotheekschuld en rente

€

€

Alimentatie aan ex-echtgenoot of ex-echtgenote

€

€

Alimentatie betaald voor kinderen

€

€

6. Bezittingen van u (en uw partner) - VOEG BEWIJSSTUKKEN TOE
Motorvoertuig 1
Kenteken motorvoertuig

Motorvoertuig 2

Huidige waarde motorvoertuig
Is het motorvoertuig onmisbaar en waarom?
7. Overige bezittingen van u (en uw partner)
Caravan, antiek, sieraden e.d.
Soort bezitting

Waarde
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8. Betaal- en spaarrekeningen van u (en uw partner) - VOEG BEWIJSSTUKKEN TOE
IBAN rekeningnummer
Naam rekeninghouder
Huidig saldo
€
€
€
€
9. Schulden Belastingdienst - VOEG BEWIJSSTUKKEN TOE
Schuld aan Belastingdienst
Betalingsverplichting per maand
€
€
€

€

10. Geregistreerde kinderopvang - VOEG BEWIJSSTUKKEN TOE
Uur prijs van de kinderopvang
Kosten per maand
(zonder aftrek kinderopvangtoeslag)
€
€
€

€

11. Schuldbemiddeling of schuldsanering van u (en uw partner)
Is er sprake van schuldbemiddeling of schuldsanering
Datum uitspraak WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen)

JA / NEE

Begeleider schuldbemiddeling
Naam bewindvoerder

12. Automatische kwijtschelding
De gemeente kan uw gegevens uit deze aanvraag in de toekomst gebruiken om automatisch te
controleren of uw recht op kwijtschelding kan worden verlengd.
De gemeente controleert daarvoor gegevens via het inlichtingenbureau bij de volgende organisaties:
- gegevens over inkomsten, pensioenen of sociale verzekeringen (UWV)
- gegevens over vermogen en banksaldo (belastingdienst)
- registratie van het bezit van een voertuig (RDW)
Kan uw recht op kwijtschelding automatisch worden vastgesteld, dan hoeft u niet opnieuw
kwijtschelding aan te vragen. Bent u het hiermee eens, dan hoeft u verder niets te doen.
Wilt u niet dat wij uw gegevens controleren bij andere organisaties? Geef dat hieronder aan:
0 Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken dat mijn gegevens worden
gecontroleerd of mijn recht op kwijtschelding ‘automatisch’ kan worden verlengd. Als ik een
beroep wil doen op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, dan vraag ik dat handmatig aan.

LET OP:
ONDERTEKENING OP VOLGENDE PAGINA!!
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Ik verklaar dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld en ik heb alle gevraagde
bewijsstukken toegevoegd.

…………………….……….………. (datum)

…..………………………………………..……………. (handtekening)

BELANGRIJK:
Deze bewijsstukken moet u (indien van toepassing) inleveren bij dit formulier:
- Kopie van uw loonstrook of uitkeringsspecificatie (laatste twee maanden)
- Kopie van afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen (laatste twee maanden)
- Kopie bewijs betaling alimentatie
- Kopie van bewijsstukken ander inkomen
- Kopie van de voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst (beide kanten kopiëren)
- Kopie beschikking huur- en zorgtoeslag van de Belastingdienst (beide kanten kopiëren)
- Kopie beschikking kind-gebonden budget van de Belastingdienst (beide kanten kopiëren)
- Kopie beschikking kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (beide kanten kopiëren)
- Kopie maandfactuur kinderopvangorganisatie
- Kopie polis zorgverzekering
- Kopie huurspecificatie
- Kopie overzicht hypotheekschuld / te betalen rente
- Kopie kentekenbewijs motorvoertuigen
- Kopie bewijsstuk onmisbaarheid auto (bij ziekte / invaliditeit: medische verklaring arts, niet uw
huisarts) of Gehandicaptenkaart)
- Kopie bewijsstuk schuld en aflossing / betalingsregeling Belastingdienst

Stuur het ingevulde aanvraagformulier in een dichte envelop met de bewijsstukken naar:
Gemeente Goirle
Antwoordnummer 98
5000 WJ Goirle
U kunt dit aanvraagformulier en de stukken die erbij horen ook inleveren bij de receptie van het
gemeentehuis, Oranjeplein 1, Goirle.
Voor informatie
Gemeente Goirle, tel: (013) 5310 610 (ma t/m do 09:00 - 17:00, vr 09:00 - 12:30)
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