KORT VERZOEK OM KWIJTSCHELDING
VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Gemeente Noardeast-Fryslân
Afdeling Invordering
Antwoordnummer 13
9250 XE Kollum
(0519) 29 88 88
Door het invullen, ondertekenen en terugsturen van dit formulier dient u een verzoek om kwijtschelding in.

□

Ja, ik ga voor volgende belastingjaren akkoord met de automatische kwijtscheldingstoets.
Mijn gegevens en die van mijn partner worden uitgewisseld met de Belastingdienst, het UWV en het RDW
Ik weet dat ik, als ik hier GEEN toestemming voor geef, ik volgende belastingjaren zelf een verzoek om
kwijtschelding moet indienen.
Als u niet voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt, wordt u geїnformeerd of/ hoe u toch voor
kwijtschelding in aanmerking kunt komen.
Het volledige ingevulde en ondertekende formulier dient u binnen zes weken na dagtekening van de
aanslag gemeentelijke belastingen toe te sturen naar bovengenoemd adres (geen postzegel nodig).
Na ontvangst van uw verzoek om kwijtschelding ontvangt u een ontvangstbevestiging.
De gemeente Noardeast-Fryslân hanteert de ruimst mogelijke normen voor kwijtschelding, namelijk de
100% bijstandsnorm en de 100% AOW-norm. Raadpleeg www.noardeast-fryslan.nl voor de actuele normen.
Bent u zelfstandig ondernemer? U kunt om kwijtschelding voor uw privé-aanslag verzoeken.
Het formulier 'Verzoek kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers' kunt u downloaden van
www.noardeast-fryslan.nl.

Gegevens van de belastingschuldige*
Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
BSN
Aanslagnummer
Inkomen**
Salaris
Uitkering, nl. …………………………………………………….
Studiefinanciering
Anders, nl. ………………………………………………………

□
□
□
□

* De persoon aan wie de aanslag is opgelegd.
** Als u een uitkering ontvangt vult u in welke uitkering u ontvangt. Als u andere inkomsten heeft dan vult u bij
'anders' in welke inkomsten u heeft.

Gegevens bewindvoering (indien van toepassing)
Naam bewindvoering
Correspondentieadres bewindvoering
Postcode en woonplaats

Geen recht op kwijtschelding

> Is uw aanslag inmiddels drie maanden of langer volledig voldaan?
> Bent u en/of uw partner (mede)eigenaar van een woning, garage, grond of overig onroerend
goed met overwaarde?
Als een of beide situatie(s) op u van toepassing is heeft u geen recht op kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen
U hoeft dit formulier niet in te vullen en in te sturen.
LET OP! Vul ook de vragen op de achterkant in.

Graag onderstaande vragen beantwoorden, het formulier ondertekenen en insturen.
1. Woont er op uw adres een medebewoner?
Ja*
Nee**
* Uw partner is geen medebewoner.
* Uw kind tot 21 jaar is geen medebewoner.
* Uw kind dat studiefinanciering ontvangt, via DUO is geen medebewoner.
* Iedere andere persoon die op uw adres woont is een medewebewoner. Een medebewoner is bijvoorbeeld uw
moeder, uw broer, of een kostganger. Als u een medebewoner op uw adres heeft, vult u dan hieronder de
gegevens van de medebewoner(s) in.
* Uw kind van 21 jaar of ouder dat geen studiefinanciering via DUO ontvangt is dus wel een medebewoner.
U kunt de informatie over de medebewoner(s) invullen en verder gaan met vraag 2.
** U kunt doorgaan met de volgende vraag.
naam

geboortedatum

relatie met de medebewoner
bijv. moeder, broer, kostganger

medebewoner 1.
medebewoner 2.
medebewoner 3.
medebewoner 4.
2. Is uw aanslag drie maanden of langer volledig voldaan?
Ja*
* Als uw aanslag inmiddels drie maanden of langer volledig is voldaan is het niet meer mogelijk
kwijtschelding aan te vragen.
U kunt geen verzoek om kwijtschelding indienen. U hoeft dit formulier niet in te vullen en in te sturen.
** U kunt doorgaan met de volgende vraag.

Nee**

3. Ontvangt u alimentatie of heeft u recht op alimentatie?
* Als u alimentatie en een uitkering vanuit de Participatiewet ontvangt, voegt u dan de
meest recente uitkeringsspecificatie toe.
* Als u alimentatie ontvangt maar geen uitkering vanuit de Participatiewet, voegt u dan het
meest recente bankafschrift bij waaruit blijkt welk bedrag u maandelijks aan alimentatie
ontvangt.
* Als u recht op alimentatie heeft maar dit niet ontvangt, voegt u een kopie van de afspraken bij.
U kunt de gevraagde informatie bijvoegen en verder gaan met vraag 4.
** U kunt doorgaan met de volgende vraag.

Nee**

Ja*

4. Heeft u en/of uw partner buitenlands inkomen/pensioen?
Ja*
Nee**
* Als u/ en/of uw partner een buitenlands inkomen/pensioen ontvangt, voegt u dan de meest recente specificatie(s) bij.
U kunt de gevraagde informatie bijvoegen en verder gaan met vraag 5.
** U kunt doorgaan met de volgende vraag.
5. Bent u en/of uw partner (mede)eigenaar van een woning, garage, grond
of overig onroerend goed?
Ja*
* Als de WOZ-waarde van uw bezit, of dat van uw partner, hoger is dan de meest recente
hypotheekschuld komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding van uw gemeentelijke
belastingen.
U kunt geen verzoek om kwijtschelding indienen. U hoeft dit formulier niet in te vullen en in te sturen.

Nee**

* Als de WOZ-waarde van uw bezit, of dat van uw partner, lager is dan de meest recente
hypotheekschuld, voegt u de meest recente kopie bij van de door de bank/ hypotheekverstrekker opgegeven hypotheekschuld.
* Als er vermogen wordt opgebouwd vanuit de hypotheek, voegt u betreffende specificatie bij.
U kunt de gevraagde informatie bijvoegen en verder gaan met vraag 6.
** U kunt doorgaan met de volgende vraag.
6. Heeft u en/of uw partner een kapitaal- of levensverzekering, een aandeel
in onverdeelde boedel, aandelen of effecten?
* Als u en/ of uw partner in het bezit is van een van deze zaken, voegt u dan de meest
recente stukken bij waaruit het bezit blijkt.
U kunt de gevraagde informatie bijvoegen en dit formulier insturen.
** U kunt dit formulier insturen.

Ja*

Ondertekening
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik weet dat het opzettelijk vermelden/ verstrekken
van onjuiste gegevens kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog invorderen van het
kwijtgescholden bedrag.

Datum:

Handtekening:

Nee**

