In te vullen door de gemeente

Kwijtschelding

Datum binnenkomst

Gemeentelijke Belastingen

:

Compleet/blokkering :
Automatische incasso : Ja / Nee

VERZOEKFORMULIER 2018

Het kwijtscheldingsverzoek bij voorkeur binnen zes weken na dagtekening van de aanslag(en)
volledig ingevuld, ondertekend en met de gevraagde kopieën inleveren bij het team Belasting en
Inning van de gemeente Kampen. U ontvangt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging.
Gegevens aanvrager
Naam

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Geboortedatum

:

Email

:

BSN

:

Telefoonnummer overdag

Aanslaggegevens
Subjectnummer

Aanslagnummer

Aanslagbedrag
€
€
€
€

Bij vragen met een * haalt u door wat niet van toepassing is.
1

Gegevens huisgenoten
Naam en voorletters

2.

Geboortedatum BSN

Soort inkomen (loon, uitkering, DUO)

Bank(giro)- / spaarrekening
Voeg kopieën bij van de afgelopen drie maanden van uw bank-/spaarafschriften, en/of beleggingen (met saldovermelding) en
- indien van toepassing - overzichten van schuldhulpverlening van uzelf en eventueel van uw echtgenoot/partner.

3.

Voertuiggegevens (auto, motor, scooter, bromfiets)
Heeft u een motorvoertuig in uw bezit?*

Ja

Nee

Zo ja, voeg alle kentekengegevens en aanschafgegevens bij in kopie.
Voeg ook een verklaring van onmisbaarheid bij wanneer uw auto jonger is dan 15 jaar óf als u uw auto in de afgelopen zes
maanden heeft aangeschaft. Vermeld dan ook de kilometerstand van uw auto.
4.

Andere bezittingen (caravan, boot, antiek, zomerhuis)*
Te weten:

Ja

Nee

5.

Eigen woning*

Ja

Nee

Zo ja, voeg een kopie bij van de aankoopgegevens, de laatste specificatie van de huidige hypotheekschuld, overzicht van het
huidige spaardepot en de huidige hypotheekrente.
6.

Inkomsten
Voeg een kopie bij van specificatie van alle inkomsten (loon, uitkering, studiefinanciering, pensioen et cetera) per maand van
uzelf en eventueel van uw echtgenoot/partner.

7

Heeft u inwonende kinderen / huisgenoten ouder dan 21 jaar?*

Ja

Nee

Voeg een kopie bij van specificatie van alle inkomsten (loon, uitkering, studiefinanciering, pensioen et cetera) per maand van
alle meerderjarige huisgenoten.
8.

Alimentatie

Betaalt u alimentatie?*

Ja

Nee

Ontvangt u alimentatie?*

Ja

Nee

Zo ja, voeg een kopie bij van de uitspraak van de rechtbank over de te betalen / ontvangen alimentatie.
9.

Beschikking belastingdienst
Voeg een kopie bij van de voor- en achterzijde van uw beschikking voorlopige of definitieve teruggaaf inkomstenbelasting en
premie volksverzekeringen en eventueel van de beschikking van uw echtgenoot/partner.

10. Huurwoning*

Ja

Nee

Zo ja, voeg een kopie bij van de huurspecificatie (geen kopie huurcontract tenzij hier de uitsplitsing van de huidige huur in is
vermeld) en de beschikking huurtoeslag (voor- en achterzijde).
11. Heeft u inkomsten uit kamerverhuur of kostgangers?*

Ja

Nee

Zo ja, voeg een kopie bij van de kostgangerovereenkomst of het kamerverhuurcontract
12. Ziektekostenpremie
.

Voeg een kopie bij van de polis ziektekostenpremie en van de beschikking zorgtoeslag van uzelf en eventueel van uw
echtgenoot/partner.

13. Heeft u ten laste komende kinderen jonger dan 18 jaar?*

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Voeg – indien van toepassing - een kopie bij van de beschikking kindgebonden budget.
14. Heeft u aflossing(en) op belastingschulden?*
Zo ja, voeg een kopie bij van deze aflossingsverplichting.
15. Is er sprake van een schuldregeling (MSNP of WSNP) of faillissement?*
Zo ja, voeg een kopie bij van de onder bewindstelling en/of uitspraak van de rechtbank.
Aanvrager:
Datum

:

Handtekening

:

Gegevens gemachtigde:
Naam

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

Handtekening

:

Let op!
Een onvolledig ingevuld formulier en/of het ontbreken van de gevraagde kopieën betekent dat uw aanvraag niet in behandeling
wordt genomen. Het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog
invorderen van het kwijtgescholden bedrag.
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de behandeling van uw aanvraag om kwijtschelding.

Gemeente Kampen, Team Belasting en Inning
Postbus 5009
8260 GA Kampen

kwijtschelding@kampen.nl
14038 van 09.00 tot 12.00 uur

Hieronder vindt u een checklist waarmee u kunt nagaan of u alle benodigde stukken heeft bijgevoegd.

Vermogen



Kopieën van de afgelopen drie maanden van uw bank-/spaarafschriften en/of
beleggingen (met saldovermelding) en – indien van toepassing – overzichten van
schuldhulpverlening van uzelf en van uw echtgenoot/partner.
Een uitdraai via internetbankieren van alle mutaties mag ook, mits op deze uitdraai
het saldo van de rekening staat vermeld en duidelijk te zien is of een mutatie wordt
afgeschreven of bijgeschreven.



Kopieën van de polis en waardeoverzicht van uw levensverzekering.



Kopieën van kentekengegevens en indien de auto recent is aangeschaft of jonger is
dan 15 jaar: aanschafgegevens, kilometerstand en verklaring onmisbaarheid van uw
motorvoertuig(en).



kopieën van de aankoopgegevens, de laatste specificatie van de huidige
hypotheekschuld, het saldo van het huidige spaardepot en de huidige
hypotheekrente

Inkomen



Kopie van de specificaties van alle inkomsten per maand (loon, uitkering, DUO,
pensioen et cetera) van de afgelopen drie maanden van uzelf en van uw partner.
Een jaaropgave of bankafschrift is niet voldoende.



Ontvangt u studiefinanciering: kopie van het overzicht van uw huidige studieschuld
en de uitsplitsing van uw studiefinanciering in basisbeurs, aanvullende beurs en
lening per maand.



Kopie inschrijving opleiding van studerende medebewoners ouder dan 20 jaar.



Kopieën van de voorlopige (2018) teruggaaf of volledige aanvraag definitieve
(2016/2017) inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen van de voor en
achterzijde van uw beschikking en van uw echtgenoot/partner.

Uitgaven



Kopie uitspraak rechtbank van de te ontvangen alimentatie.



Kopie polis ziektekostenpremie 2018 van uzelf en uw partner.



Kopie van de beschikking toeslagen 2018.



Kopie van de huurspecificatie (volledige brief huurverhoging).



Bewijs van aflossing op belastingschulden.



Kopie uitspraak rechtbank van de te betalen alimentatie.



Kopie uitspraak rechtbank van faillissement of schuldregeling.

