
Ingekomen op: __________________

1. PERSOONSGEGEVENS

Team Belastingen
Postbus 75
9600 AB  Hoogezand
Telefoon (0598) 37 37 37

Aanvraag kwijtschelding

Leest u het formulier goed door.
U moet enkele vragen invullen en een aantal kopieën (géén originele exemplaren) van uw administratie meesturen.
Als u dat niet doet, kan uw verzoek worden afgewezen. U kunt het formulier afgeven op het gemeentehuis aan Gorecht-
Oost 166 (het voormalige ABN Amrokantoor), of de bijgevoegde retourenvelop gebruiken.

LET OP: Dit aanvraagformulier geldt alleen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing,
onroerende-zaakbelastingen) van de gemeente Midden-Groningen en alléén voor een aanslag die u al ontvangen heeft.
Als u een automatische incasso hebt, dan kunt u die stopzetten. Anders blijven de betalingen lopen terwijl uw verzoek in
behandeling is. U kunt een mail sturen naar innen@midden-groningen.nl of bellen.

Op wiens naam staat de aanslag?

WOONSITUATIE
Vul hieronder in wie er op uw adres wonen

Naam Geboortedatum

Hebt u een Participatiewet uitkering (sociale dienst)?
Zo ja, dan hier aankruisen ¨
Sla de volgende vragen over en ga verder naar vraag 7.

Hebt u leefgeld van de GKB?
Zo ja, dan hier aankruisen ¨
Sla de volgende vragen over en ga verder naar vraag 10.

Aanslagnummer

Burgerservicenummer

Achternaam

Voorletters

Geboortedatum

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres



4.  ZIEKTEKOSTENVERZEKERING (OOK VAN PARTNER/HUISGENOTEN)

5.  HUUR

6.  HEBT U EEN SCHULD BIJ DE BELASTINGDIENST?

2.  INKOMEN (OOK VAN PARTNER/HUISGENOTEN)

3.  HUURTOESLAG/ZORGTOESLAG

7.  HEBT U EEN KOOPWONING?

8.  HEBT U EEN AUTO (OOK VAN PARTNER/HUISGENOTEN)?

9.  BANKSALDO (OOK VAN PARTNER/HUISGENOTEN)

10. SPECIALE OMSTANDIGHEDEN/TOELICHTING

Stuur mee:
•   Het laatste maand- of weekoverzicht van uw inkomen. Ook eventuele studiefinanciering, alimentatie en voorlopige teruggaaf

van de Belastingdienst tellen mee. In geval van wisselende inkomsten moet u loonbriefjes van de afgelopen drie maanden
meesturen.

Stuur mee:
•  De laatste beschikking van de Belastingdienst.

Stuur mee:
•   Een overzicht met het bedrag dat u maandelijks betaalt voor de ziektekostenverzekering (niet het eigen risico).

Stuur mee:
•  De laatste huurspecificatie, of een uitdraai van de verhuurder waar de subsidiabele huur op staat.

Zo ja, stuur mee:
•  Een bewijs van de afbetalingsregeling.

Zo ja, stuur mee:
•  Een bewijs van de huidige schuld van uw hypotheek
•  Een bewijs van de hypotheekrente die u per maand moet betalen
•  De beschikking van de hypotheekrente-aftrek die u ontvangt

Zo ja, vul in:
•  Kenteken …………….
•  Kilometerstand ……………….
•  Is uw auto onmisbaar i.v.m. ziekte of werk? Zo ja, stuur een bewijsje mee.

Stuur mee:
Het laatste afschrift of een internetuitdraai van alle bankrekeningen (ook spaarrekeningen, maar rekeningen van kinderen niet),
met zichtbaar:
•  het saldo;
•  het betalingsverkeer van de afgelopen maand.
Als u een PGB-rekening of een budgetbeheerdersrekening hebt, geef dat dan aan.

Zijn er speciale omstandigheden die van invloed zijn op uw inkomen of vermogen? Denk aan: wsnp, kinderopvangkosten
werkaanvaarding, ontslag, scheiding. Zo ja, geef hieronder dan uitleg.
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Ondertekening

Datum: ______________________________  Handtekening:  _____________________________________________

Door ondertekening geeft u aan geen bezwaar te hebben tegen mogelijke automatische toetsing van kwijtschelding.
Als u daar wel bezwaar tegen hebt, kruis dan dit vakje aan:




