Subjectnr. :

………….

Inleverdatum:

ALGEMEEN

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING AANSCHAFBEDRAG ID-KAART
Naam aanvrager

: …………………………………………………………………………….

Adres

: …………………………………………………………………………….

Postcode / Woonplaats : …………………………………………………………………………….
BSN

: ………………………………………Geboortedatum: …………………

Telefoonnummer

: ……………………………………………………………………………..

1

Hebt u dit jaar kwijtschelding aangevraagd voor gemeentelijke belastingen?


Ja, aanslag gemeentelijke belastingen op
naam van:

Nee,
lever dan de op de achterzijde
gevraagde gegevens in.



……………………………………………

2

Vul de gegevens in van alle personen voor wie u kwijtschelding ID-kaart aanvraagt
Naam en voorletters

3

Geboortedatum

M

V

Partner, kind,
enz.

Inkomen: Ja / Nee
Zo ja, soort
inkomen vermelden

1

……………………..… …………………

…… ….... ………………

……………………

2

…………………..…… …………………

…… ….... ………………

……………………

3

…………………..…… …………………

…… …… ………………

……………………

Voor het aanschafbedrag van welke ID-kaart(en) vraagt u kwijtschelding?
Datum ID-kaart

ID-kaartnummer

Op naam van

Aanschafbedrag

…………………………

……………………

………………….....….…

€ ……………..……

…………………………

……………………

…….……………............

€ …………………..

Rekeningnr. waarop het aanschafbedrag overgemaakt kan worden: ………………………

TOT SLOT

Let op! Kwijtschelding is alleen mogelijk voor het legesbedrag van de ID-kaart.

Inleveren:
Opsturen kan ook:

bij de Publieksbalie in het gemeentehuis te Drachten
Gemeente Smallingerland, BFA Kwijtschelding
Postbus 10.000, 9200 HA Drachten

Ondergetekende verklaart formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats ……………………..

Datum …………………

Handtekening …………………………

Uw gegevens uit deze aanvraag kunnen gebruikt worden om uw recht op kwijtschelding geautomatiseerd vast te
stellen. De gemeente kan daarvoor gegevens controleren bij het UWV, de Belastingdienst en de RDW.
Als u niet wilt dat uw gegevens bij uw aanvraag kwijtschelding worden gebruikt bij bestandsvergelijking, dan kunt dit
schriftelijk aangeven. Een verzoek voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kunt u dan alleen doen met een
volledig formulier voor kwijtschelding.

VERPLICHT IN TE LEVEREN

Voor het beoordelen van uw aanvraag dient u de onderstaande kopieën en
specificaties met dit formulier mee te sturen. (Indien van toepassing)
- Afschriften bank- / spaar- en internetrekeningen met een zichtbaar saldo
Volledige afschriften de laatste twee maanden van alle bank- / spaar- en
internetrekeningen van uzelf en uw partner met een zichtbaar saldo
- Inkomenspecificatie (netto per maand / per 4 weken / per week)
Uitkering, loon/salaris, pensioen, studiefinanciering (duo-specificatie), voorlopige teruggaaf
Belastingdienst, andere inkomsten (kamerverhuur, kostganger(s), enz.) van uzelf en uw
partner
- Ziektekostenpremie
Ziektekostenpremie per maand van uzelf en uw partner
- Huurspecificatie
Netto huur per maand
- Beschikking Zorg- en Huurtoeslag van de Belastingdienst (voor- en achterzijde)
Totaalbedrag zorg- en huurtoeslag per maand

INLEVEREN INDIEN VAN TOEPASSING

- Bewijsstukken alimentatie
Ontvangen / te betalen alimentatie per week / maand / jaar
- Specificatie kosten kinderopvang
Kosten (geregistreerde) kinderopvang per maand
- Beschikking Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (voor- en achterzijde)
Totaalbedrag kinderopvangtoeslag per maand
- Beschikking Kindgebonden budget van de Belastingdienst (voor- en achterzijde)
Totaalbedrag Kindgebonden budget per maand
- Bewijsstukken eigen woning en hypotheek
Huidige WOZ-waarde, huidige hypotheekschuld, soort hypotheek, opgebouwd kapitaal,
maandelijkse hypotheeklasten
- Specificatie schulden / afbetalingen
Totale openstaande schuld(en), aflossing per maand
- Bewijsstukken auto / motor / caravan / boot
Kopie van het kentekenbewijs
Indien onmisbaar in verband met invaliditeit, kopie invalidenparkeerkaart bijvoegen.
Controleert u of alle benodigde kopieën en specificaties zijn bijgevoegd.

