Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Afdeling Belastingen
telefoonnummer (0341) 359 741

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Aanvraag
Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, is het mogelijk om bij de gemeente Putten een aanvraag in te
dienen voor kwijtschelding. Kwijtschelding is alleen mogelijk als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Deze
voorwaarden hebben betrekking op uw vermogen, uw inkomen en de uitgaven die u moet doen. Ook wordt gekeken
naar uw leefsituatie.
Uw aanvraag voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wordt in behandeling genomen zodra de gemeente
Putten dit formulier volledig ingevuld en ondertekend, inclusief alle bijlagen ontvangen heeft. Het formulier moet binnen
twee maanden na de laatste betalingstermijn van de aanslag ingediend zijn. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor nog
openstaande belastingen en voor belastingen die u de afgelopen 3 maanden heeft betaald.

1. Voor welke aanslag vraagt u kwijtschelding aan?
Stuur mee: aanslagbiljet van de gemeente Putten

Soort belasting

Jaar

Aanslagnummer

Openstaand bedrag

Onroerende zaak belasting

……….

……………………….

€ ……………………...

Afvalstoffenheffing

……….

……………………….

€ ……………………...

Rioolrecht

……….

……………………….

€ ……………………...

Onderhoud begraafplaats

……….

……………………….

€ ……………………...

2. Persoonlijke gegevens
Voorletters

: ………………………

Straatnaam

: …………………………………………

Huisnummer

Postcode

: ………………………

Woonplaats

: …………………………………………

Telefoon

: ………………………

E-mailadres

: …………………………………………

BSN

: …………………………………………

Geboortedatum : ………………………

Achternaam

: …………………………………………
: ………………………

3. Persoonlijke gegevens partner (indien van toepassing)
Dit hoeft u alleen in te vullen als uw partner op hetzelfde adres woont.

Voorletters

: ………………………

Geboortedatum : ………………………

Achternaam

: …………………………………………

BSN

: …………………………………………

4. Leefsituatie
Lees de toelichting voor een uitleg van deze vraag.
Vul hieronder de gegevens in van alle overige personen die op dit adres wonen. U hoeft de gegevens van uzelf en uw
eventuele partner niet in te vullen. Als u meer huisgenoten heeft, vul dan de gevraagde gegevens in op een apart blad
en lever dit samen met dit formulier in.

Persoon 1
Voorletters

: ………………………

Geboortedatum : ………………………

Achternaam

: …………………………………………

BSN

: …………………………………………

Beroep/school : ………………………………………………………………………………………...
Relatie tot aanvrager

: ……………………………………………………………………………….

School/werk

:  schoolgaand

 studerend

 werkend

Persoon 2
Voorletters

: ………………………

Geboortedatum : ………………………

Achternaam

: …………………………………………

BSN

: …………………………………………

Beroep/school : ………………………………………………………………………………………...
Relatie tot aanvrager

: ……………………………………………………………………………….

School/werk

:  schoolgaand

 studerend

 werkend

Persoon 3
Voorletters

: ………………………

Geboortedatum : ………………………

Achternaam

: …………………………………………

BSN

: …………………………………………

Beroep/school : ………………………………………………………………………………………...
Relatie tot aanvrager

: ……………………………………………………………………………….

School/werk

:  schoolgaand

 studerend

 werkend

Persoon 4
Voorletters

: ………………………

Geboortedatum : ………………………

Achternaam

: …………………………………………

BSN

: …………………………………………

Beroep/school : ………………………………………………………………………………………...
Relatie tot aanvrager

: ……………………………………………………………………………….

School/werk

:  schoolgaand

 studerend

 werkend

5. Inkomsten
5a. Netto inkomen werk of uitkering
Vul alle netto bedragen per maand in. Stuur mee: bewijsstukken.

Van toepassing op:

Uzelf

Partner

Salaris

€ …………………..

€ …………………..

Uitkering

€ …………………..

€ …………………..

AOW

€ …………………..

€ …………………..

Pensioen

€ …………………..

€ …………………..

Overige uitkering

€ …………………..

€ …………………..

Vakantiegeld (per maand)

€ …………………..

€ …………………..

Het salaris of de uitkering wordt uitbetaald per :  maand

 4 weken

 week

5b. Studiefinanciering
Vul alle netto bedragen per maand in. Stuur mee: bewijsstukken.

Van toepassing op:

Uzelf

Partner

Aanvullende beurs

€ …………………..

€ …………………..

Basisbeurs

€ …………………..

€ …………………..

Collegegeldkrediet/onderwijsretributie

€ …………………..

€ …………………..

Studielening

€ …………………..

€ …………………..

5c. Aanvullende inkomsten
Vul alle netto bedragen per maand in. Stuur mee: bewijsstukken.

Van toepassing op:

Uzelf

Partner

Teruggave belasting

€ …………………..

€ …………………..

Huurtoeslag

€ …………………..

€ …………………..

Zorgtoeslag

€ …………………..

€ …………………..

Kindgebonden budget

€ …………………..

€ …………………..

Heffingskorting

€ …………………..

€ …………………..

5d. Overige inkomsten van de aanvrager en eventuele partner tezamen
Stuur mee: bewijsstukken.

Ontvangen alimentatie

: € ………………………………… per maand

Verhuur van kamers

: € ………………………………… per maand

Kostgangers

: € ………………………………… per maand

Overige inkomsten

: € ………………………………… per maand

6. Uitgaven van de aanvrager en eventuele partner tezamen
Stuur mee: bewijsstukken.

Betaalde alimentatie

: € ………………………………… per maand

Premie zorgverzekering (basis en

: € ………………………………… per maand

aanvullend pakket)
Kosten formele kinderopvang

: € ………………………………… per maand

*De volgende zes velden alleen invullen als u hiervoor een betalingsregeling heeft getroffen met de Belastingdienst.

Terugbetalen Zorgtoeslag

: € ………………………………… per maand

Terugbetalen Huurtoeslag

: € ………………………………… per maand

Terugbetalen Kinderopvangtoeslag

: € ………………………………… per maand

Terugbetalen Kindgebonden budget

: € ………………………………… per maand

Aflossing per maand (Rijks)Belasting-

: € ………………………………… per maand

dienst voor inkomstenbelasting
Aflossing per maand of automatische

: € ………………………………… per maand

incasso Waterschapsheffing
7. Bezittingen van de aanvrager en eventuele partner tezamen
Stuur mee: bewijsstukken. Zie toelichting.

7a. Auto
Heeft u één of meerdere auto’s?

 geen

 één

 meerdere

Wat is de huidige waarde per auto?

: € …………………………………
: € …………………………………
: € …………………………………

Kilometerstand

: …………………………………...

Is de auto onmisbaar?*

 ja

-

 nee

*De auto is onmisbaar vanwege ziekte of invaliditeit van u of één van uw gezinsleden. De onmisbaarheid dient
aangetoond te kunnen worden met een medische verklaring van een arts die niet uw huisarts is of uw
behandelend specialist.

-

*De auto is onmisbaar voor de uitoefening van uw beroep. U moet dit kunnen aantonen.

Bent u in het bezit van een

 ja

 nee

gehandicaptenparkeerkaart?
7b. Overige bezittingen (caravan, camper, motor, boot, aanhanger e.d.)
Soort bezitting

Waarde bij onderhandse verkoop

…………………………………

€ …………………………………

…………………………………

€ …………………………………

…………………………………

€ …………………………………

…………………………………

€ …………………………………

7c. Betaal- en spaarrekening/ deposito
(Rekening)nummer

Saldo

……………….……………………

€ …………………………………

……………….……………………

€ …………………………………

……………….……………………

€ …………………………………

……………….……………………

€ …………………………………

7d. Contant geld (meer dan € 200,00)
€ …………………………………
8. Woning
Stuur mee: bewijsstukken.
Heeft u een huurwoning, vul dan vraag 8a in. Heeft u een eigen woning (koopwoning), vul dan vraag 8b in.

8a. Huurwoning
Huur

: € ………………………………… per maand

8b. Eigen woning (koopwoning)
Datum aankoop of verkrijgen

: …………………………………...

Aankoopsom

: € …………………………………

Huidige marktwaarde, leeg te

: € …………………………………

aanvaarden
Huidige hypotheekschuld

: € …………………………………

Wat is het huidige saldo van de

: € …………………………………

spaarhypotheek?
Betaalde hypotheekrente

: € ………………………………… per maand

(niet de aflossing)
9. Eigen bedrijf
Stuur mee: bewijsstukken.

Heeft u een eigen bedrijf?

 ja

 nee

Bedrijfsnaam

: ………………………………………………………………

Kamer van Koophandel nummer

: ………………………………………………………………

Winst uit onderneming

: € ……………………………………………………………

10. Schuldsituatie
Stuur mee: bewijsstukken.

Is op uw situatie de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing?
 ja, voeg een kopie bij van de uitspraak van de WSNP

 nee

Heeft u of uw bewindvoerder een onderling akkoord getroffen met uw schuldeisers?
 ja, voeg een kopie bij van deze overeenstemming

 nee

Uw verklaring
Er wordt gebruik gemaakt van de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets. Door middel van
bestandsvergelijking worden gegevens getoetst bij de gemeente, bij de Belastingdienst (onder
andere banksaldi), het RDW (voertuiggegevens) en het UWV (inkomen).
Ik verklaar dat ik dit aanvraagformulier naar waarheid heb ingevuld. Ik weet dat het onjuist
invullen zal leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog invorderen van het eventueel
kwijtgescholden bedrag.
Automatische toetsing
Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Mogelijk heeft u dat volgend jaar ook. Wij kunnen dit
automatisch controleren op basis van gegevens van de gemeente, het UWV, RDW en
Belastingdienst. Geeft u toestemming, dan hoeft u het aanvraagformulier niet ieder jaar
opnieuw in te vullen. Om dit geautomatiseerd te controleren hebben wij uw toestemming nodig.
Hiervoor kunt u onderstaand hokje aanvinken. Wordt deze aanvraag afgewezen? Dan worden
uw gegevens volgend jaar niet automatisch getoetst en ontvangt u een normale aanslag
gemeentelijke belastingen.

 Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken om geautomatiseerd te
controleren of ik recht heb op kwijtschelding van mijn gemeentelijke belasting(en).
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

Overzicht benodigde bewijsstukken (stuur dit overzicht mee met uw aanvraag)
Indien van toepassing dient u de volgende bewijsstukken volledig en leesbaar aan te leveren:
Vraag 1



Kopie aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Vraag 5a



Loon-, pensioen- of uitkeringsspecificatie van de afgelopen 3 maanden

Vraag 5b



Specificatie studiefinanciering (DUO) + kopie inschrijving
onderwijsinstelling van dit jaar

Vraag 5c

Vraag 5d

Vraag 5d of 6



Specificatie zorgtoeslag



Specificatie huurtoeslag



Specificatie kindgebonden budget



Beschikking teruggave belasting



Bij kamerverhuur/onderverhuur kopie van huurovereenkomst



Bijschrijvingen inkomsten van kostganger



Kopie uitspraak (convenant) inzake alimentatie + betalings/ontvangstbewijs

Vraag 6



Specificatie / polisblad premie zorgverzekering van u en uw partner
waarop de te betalen premie staat vermeld



Specificatie kosten formele kinderopvang



Beschikking voorlopige aanslag huidig jaar



Terugbetalingsbeschikking zorg-, huur, en/of kinderopvangtoeslag en
kindgebonden budget + specificatie terugbetalingsregeling

Vraag 7a

Vraag 7c



Kentekenbewijs motorvoertuig(en)



Indien van toepassing bewijs onmisbaarheid auto



Complete afschriften van alle bank-/spaarrekeningen (volledig leesbaar)
van de afgelopen 3 maanden zowel van uzelf als van uw partner

Vraag 8a



Huurspecificatie woning

Vraag 8b



Specificatie betaalde hypotheekrente



Jaargegevens hypotheekbank inclusief saldo spaarhypotheek



Ondernemers dienen tevens de verlies & winst rekening + balans van

Vraag 9

het lopende jaar mee te sturen
Vraag 10



Uitspraak Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)



Kopie overeenstemming onderling akkoord schuldeisers

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Toelichting
Leefsituatie (vraag 4 van het formulier)
Er wordt gekeken naar uw leefsituatie omdat mogelijk de kostendelersnorm van toepassing is.
Deze norm houdt in dat hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager de hoogte
van de kwijtschelding zal zijn. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw huis wonen,
u de kosten van de gemeentelijke belastingen kunt delen.
Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn:
-

Jongeren tot 21 jaar.

-

Kamerhuurders met commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen).

-

Studenten met een opleiding die recht kan geven op studiefinanciering of een
tegemoetkoming in de studiekosten.

-

Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen.

Bezittingen en vermogen (vraag 7 van het formulier)
Iemand die vermogen heeft kan geen kwijtschelding krijgen. De vermogensgrens is afhankelijk
van uw leefsituatie en uw leeftijd. Het vermogen is de totaalwaarde van al uw bezittingen,
verminderd met schulden die een hoger recht hebben dan de gemeentelijke belastingen. Dit zijn
bijvoorbeeld schulden bij de Belastingdienst of het UWV.
Wat telt niet mee voor het vermogen?
Een aantal zaken tellen niet mee voor het vermogen. Dit zijn de volgende:
-

Inboedel met een waarde die lager is dan € 2.269,00.

-

Eén motorvoertuig met een waarde die lager dan € 2.269,00 (handelsprijs) of;

-

één motorvoertuig met een waarde meer dan € 2.269,00 als die auto absoluut onmisbaar
is voor de uitoefening van een beroep of in verband met invaliditeit (bewijsstukken nodig).

-

De vanwege een levensloopregeling opgebouwde voorziening.

-

Voor personen geboren vóór 1 januari 1935 geldt een extra vrijstelling van € 2.269,00.

