Aanvraagformulier kwijtschelding voor aanslag Woonlastennota 2014, onderhoudskosten
graven en aanslag(en) Waternet.
Gemeente Hilversum, Afdeling Belastingen, Oude Enghweg 23, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum, tel.: 14035 (vanuit buitenland +31 35 6292000)

BSN:
Naam aanvrager:
Adres / woonplaats:

Subjectnummer:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:

Bank- en/of girorekeningnummer(s)
Aanslagnummer
woonlastennota:

Aanslagnummer
Waternet:
(indien bekend)

U gebruikt dit formulier om kwijtschelding aan te vragen.
Met dit formulier kunnen wij uw verzoek sneller afhandelen. Maar daar hebben wij wel uw hulp bij nodig!
Hoe is uw gezinssituatie?





gehuwd/samenwonend
alleenstaande ouder
alleenstaande

Zorgt u er voor dat u alle gevraagde bijlagen (van uzelf en/of eventuele partner) toevoegt.
Sluit u in ieder geval de volgende bijlagen bij:
• Kopie meest recente specificatie van inkomen en/of uitkering en/of pensioen (géén jaaropgaaf),
studiefinanciering, alimentatie, overige inkomsten
• Kopie meest recente specificatie van de huur (alléén bedrag van bankafschrift NIET toegestaan)
• Kopie specificatie toeslagen van de Rijksbelastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag)
• Bedrag van premie ziektekosten (kopie van ziektekostenpolis)
• Kopie laatste bankafschriften van alle rekeningnummers en/of print van internetrekening(en),
inclusief saldo, van de laatste twee maanden.
Indien van toepassing:
• Als u in het bezit bent van een auto of motor: kopie kentekenbewijs
• (Medische) of andere verklaring betreffende de onmisbaarheid van de auto of motor
• Kopie kosten kinderopvang
• Specificatie andere bezittingen (boot, caravan e.d.)
• Kopie beschikking heffingskorting van de Rijksbelastingdienst
Let op:
Bij het niet (volledig) overleggen van de gevraagde bijlagen, wordt uw kwijtscheldingsverzoek niet in
behandeling genomen. Een onvolledig verzoek wordt retour gestuurd met het verzoek alsnog compleet
aan te leveren.
Dit betekent dat de invordering gewoon voortgezet wordt, dus er wordt GEEN uitstel van betaling
verleend.
Ondertekening.
Ik heb dit formulier juist ingevuld. Ook stuur ik u alle gegevens mee die gevraagd worden.
Datum: _________________
Handtekening aanvrager m/v: __________________________

Aantal bijlagen:_________________

Toelichting
Wij zijn verplicht een vermogenstoets te doen. Bij de vermogenstoets kijken wij naast de saldi op de
bankrekening ook naar eventuele spaarrekening(en). U krijgt geen kwijtschelding als u vermogen heeft.
U heeft vermogen als:
•

De waarde van uw woning bij vrije verkoop hoger is dan uw huidige hypotheekschuld.

•

U een auto heeft met een waarde van meer dan € 2.269,- die u niet nodig heeft voor werk of omdat u
ziek of invalide bent.

•

Uw tegoeden op uw bank of spaarrekeningen of ander vermogen heeft. We noemen dit ook
vermogen als daar schulden tegenover staan. Was u op 1 januari 2000 65 jaar of ouder? Dan wordt
extra € 2.269,- per persoon aan spaargeld vrijgelaten.

Let op! Indien u één of meerdere bankrekeningen heeft, dan dient u per rekening de meest recente
maandafschriften bij te voegen.
Voor vragen kunt u ook terecht bij de balie van de afdeling Belastingen aan De Oude Enghweg 23.
De balie is maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 13.00 uur.
Op donderdag is de balie ook ’s avonds open van 17.00 tot 19.30 uur.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier?. Maakt u dan eerst een afspraak.
Hiervoor kunt u bellen: telefoonnummer: 14035 (vanuit buitenland +31 35 629 2000).
Het formulier met alle gevraagde bijlagen (van uzelf en/of eventuele partner) kunt u inleveren of opsturen:
Gemeente Hilversum, Afdeling Belastingen
Bezoekadres: Oude Enghweg 23
Postadres:
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

