VERZOEK OM KWIJTSCHELDING
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient u zo spoedig mogelijk na de dagtekening
van het aanslagbiljet te zenden aan of in te leveren bij de gemeente Opsterland.

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Mogelijk heeft u dat volgend jaar ook. Wij kunnen
dit automatisch controleren op basis van gegevens van UWV, RDW, Belastingdienst en GBA-V.
Geeft u hiervoor toestemming, dan hoeft u dit aanvraagformulier niet ieder jaar opnieuw in te
vullen. Om dit geautomatiseerd te controleren hebben wij u toestemming nodig.
Hiervoor kunt u onderstaand rondje aanvinken.

O JA, ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken om

geautomatiseerd te controleren of ik recht heb op kwijtschelding van belasting(en).

Gegevens van de aanslag waarvoor u kwijtschelding aanvraagt:
Aanslagnummer

Belastingjaar

Gegevens van de belastingschuldige (aanslag op naam van):
Naam en voorletters
Adres
Postcode/woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

Bankrekening

BSN

1. Bent u en/of uw partner student?
Betreft het HBO of MBO? Bent u thuis- of uitwonend?

ja / nee *

2. Zijn er naast u nog één of meer meerderjarigen (21 jaar en ouder) woonachtig
of ingeschreven op uw adres? Zo ja, om welke personen gaat het?

ja / nee *

Naam

Geboortedatum Soort inkomen (bijv. loon,
uitkering, studiefinanciering etc.)

Relatie tot u (bijv. partner,
kind, broer/zus, ouder, kostganger)

3. Bent u en/of uw partner ondernemer?
Zo ja, wat is de naam van het bedrijf en wat is het Kamer van Koophandelnummer?

ja / nee *

4. Bent u en/of uw partner klant bij een (volks)kredietbank?
Zo ja, betreft het schuldhulpverlening of WSNP of …

ja / nee *

5. Heeft u en/of uw partner een bewindvoerder?
Zo ja, betreft het beschermingsbewind of WSNP of …

ja / nee *
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6. Bent u en/of uw partner (mede)eigenaar van een woning, garage, grond, overig onroerend goed
Zo ja, wat betreft het en evt. om welk perceel gaat het?

ja / nee *

7. Heeft u en/of uw partner een kapitaal-/levensverzekering, een aandeel in een onverdeelde
ja / nee *
boedel, aandelen of effecten? Zo ja, om wat voor verzekering gaat het (graag nummer vermelden).

8. Heeft u en/of partner onroerend goed of bankrekening(en) in het buitenland?
Zo ja, waar staat het onroerend goed en/of om welke rekening gaat het?

ja / nee *

9. Hebt u en/of uw kinderen recht op alimentatie?
Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het?

ja / nee *

10. Betaalt u en/of uw partner alimentatie?
Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het?

ja / nee *

11. Bent u statushouder ofwel hebt u een (tijdelijke) verblijfsvergunning?

ja / nee *

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bankrekeningen, spaargelden:
U dient hier uw rekeningnummers van spaar-, internetrekening(en), belegging, aandelen te vermelden incl.saldo
Ook als u een kredietbankrekening heeft dan dient u deze te vermelden incl.saldo en reserveringen

Rekeningnummer
Bankrekening

Spaarrekening
Kredietbank

Uzelf
€

Echtgeno(o)t(e)/
partner
€

Inwonende familieleden/medebew.
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Datum:
Handtekening:

Dit formulier kunt u in bijgevoegde envelop versturen naar: Gemeente Opsterland, Antwoordnummer 59, 9200 XB Drachten
Postbus 10.000

Hoofdstraat 82

T (0512) 386 222

E gemeente@opsterland.nl

9244 ZP Beetsterzwaag

9244 CR Beetsterzwaag

F (0512) 381 875

I

www.opsterland.nl

Pagina 2/2

IBAN NL82 BNGH 028.50.06.606
BTW NL001950149B01

