					Formulier aanvullende informatie kwijtschelding
					gemeentelijke belastingen
Uw verzoek om kwijtschelding wordt nu beoordeeld volgens het kostendelers principe. Dit houdt het volgende in:
De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden.
Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent, of dat u familie bent. Het maakt ook niet uit wat
de reden is dat u samen een woning deelt: in alle meerpersoonshuishoudens geldt de kostendelersnorm.
Vergeet niet het formulier te ondertekenen, anders kan de gemeente uw verzoek niet in behandeling nemen.
1. Persoonlijke gegevens
Naam en Burgerservicenummer
Subjectnummer

(neem dit over van uw aanslagbiljet)

Vorderingnummer(s)

(neem dit over van uw aanslagbiljet)

2. Huishouden
Uw medebewoners zijn:
1) Vul in bij relatie:
dochter, zoon, oom,
broer, of grootouders.

Ω Naam en voorletters

relatie1)

2) Vul in bij soort inkomsten: loon, uitkering of
studiefinanciering. Stuur
hiervan bewijsstukken
met dit verzoek mee.

Indien meer personen
dan op een vervolgvel
vermelden

Ω

3. Netto inkomen
Wat is uw totale netto inkomen per maand?
Vul alle inkomsten van uzelf en uw medebewoners in
(voeg inkomensspecificatie(s) bij
van de afgelopen
drie maanden)

Ω Loon



Uitkering



Pensioen
		
Overig (studiefinanciering,
alimentatie, (voorlopige teruggave belastingdienst)





4. Uitgaven
Wat zijn uw woonkosten per maand?

Voeg een kopie toe
van het meest recente Ω Huur
overzicht van:
Ω Huurtoeslag
- huurspecificatie
- beschikking
huurtoeslag
- hypotheek
rente-overzicht

Ω Hypotheekrente

Voorlopige teruggave Rijksbelastingdienst (hypotheekrenteaftek)







Wat zijn uw overige kosten per maand?
- premie
ziektekosten

Ω Premie ziektekostenverzekering
		

Zorgtoeslag




geboortedatum

soort inkomen2)(bij 21 of ouder)

5. Overige betalingsverplichtingen
Voeg bankschriften
bij waaruit de
betaling blijkt

Ω Alimentatie voor ex-partner
en/of kinderen		



Aflossing belastingschulden



6. Vermogen
Voeg kopieën toe
van de afgelopen
drie maanden van:
- al uw bank- en
spaarrekeningen

Vul hier uw bankrekeningnummers en het actuele saldo in
Ω betaalrekening

................................................

saldo			rekeningnummer
............................................

......................................................................

................................................

............................................

......................................................................

................................................

............................................

......................................................................

............................................

......................................................................

Ω spaarrekening

- saldosparen
hypotheekverzekering

Ω spaarloonrekening

................................................

- hypotheek overzicht Ω waarde hypotheek

............................................

7. Motorvoertuigen
(Voeg het kentekenbewijs bij)
Heeft u meerdere
voertuigen? Geef dan
de gegevens van alle
voertuigen.
Indien Ja, voeg dan
een werkgevers- of
medische verklaring
of een kopie invalidenparkeerkaart toe
èn een kopie van
het kentekenbewijs.

Ω Merk en type

Kenteken
Waarde



Is de auto onmisbaar ivm werk,
ziekte, invaliditeit?

∏ Ja

8. Ondertekening en insturen van het formulier

Naam
Adres
Postcode
Telefoonnummer
E-mail adres

Datum en handtekening

Controleer of u alle bewijsstukken heeft toegevoegd en stuur het formulier naar:
Gemeente Renkum
Afdeling Belastingen
Antwoordnummer 37
6860 VB Oosterbeek

