Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten Fontanusplein 1
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Loket Samenleving
telefoonnummer (0341) 359 646

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017
Verzoek
Let op:
Uw verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wordt in behandeling genomen zodra de gemeente
Putten dit formulier volledig ingevuld en ondertekend heeft ontvangen. Het formulier moet binnen twee maanden na de
laatste betalingstermijn van de aanslag ingediend zijn. Het niet (volledig) verstrekken van nader gevraagde
bewijsstukken heeft tot gevolg dat uw aanvraag om die reden niet in behandeling wordt genomen. Het verstrekken van
onjuiste gegevens kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog terugvorderen van het ontvangen bedrag.
Ondergetekende machtigt de gemeente ter controle van deze gegevens inlichtingen in te winnen bij instanties die voor
het vaststellen van het recht nodig zijn. Tevens is ondergetekende ervan op de hoogte dat de persoonsgegevens zijn
opgenomen in de persoonsregistratie van de gemeente Putten.

Afwijzing
In onderstaande situaties komt men per definitie niet in aanmerking voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen:
U bent in het bezit van een auto met een geschatte waarde hoger dan € 2.269,00, tenzij u om medische gronden
afhankelijk bent van deze auto (medische verklaring toevoegen).
Uw vermogen is meer dan € 2.269,00 (voor personen die zijn geboren voor 31-12-1934 geldt een extra vrijstelling
-

van € 2.269,00 per persoon.
U heeft overwaarde in uw woning van meer dan € 2.269,00.

Aanvrager
Stuur mee: kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

Voorletters

: …………..……. Achternaam : ....................................................................m/v

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….
BSN

: …………………………………………………………………………………...…….

1 Gegevens van de aanslag
Stuur mee: aanslagbiljet van de gemeente Putten

Soort belasting

Jaar

Aanslagnummer

Bedrag aanslag

Onroerende zaak belasting (bewonersdeel)

……….

……………………….

……………………...

Afvalstoffenheffing

……….

……………………….

……………………...

Rioolrecht

……….

……………………….

……………………...

Onderhoud begraafplaats

……….

……………………….

……………………...

2 Gegevens leefsituatie
Geef hier aan hoe de samenstelling is van gezin/huishouding, inclusief uzelf. Als u meer ruimte nodig hebt, kunt u de
gegevens invullen op een apart blad.

Naam (voorletters en achternaam)

Geboortedatum

Relatie

Beroep/scholier

……………………………….....
……………………………….....
……………………………….....
……………………………….....
……………………………….....
……………………………….....

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

3 Gegevens bezittingen
Bent u in het bezit van een auto, boot of caravan?

 ja

 nee

Merk, kenteken, kilometerstand en geschatte waarde: ……………………………………………….
……………………...…….………………………………………………………………………………….
4 Gegevens van uw vermogen
Stuur mee: afschrift van de laatste 3 maanden van al uw bankrekeningen of overige tegoeden, bewijsstukken
(bijvoorbeeld waardepapieren, aandelen, etc.). U dient alle vermogens bij elkaar op te tellen, inclusief de waarde van
obligaties.

Rekeningnummer(s)

Saldo (van uzelf en uw partner)

……………….…………………………………… ……………………………………………………….
……………….…………………………………… ……………………………………………………….
……………….…………………………………… ……………………………………………………….
……………….…………………………………… ……………………………………………………….
……………….…………………………………… ……………………………………………………….
Contant geld (meer dan € 250,00)

……………………………………………………….

Totaal

……………………………………………………….

5 Woning
Stuur mee: stuur bewijsstukken van de huur/huurtoeslag of uw hypotheekgegevens mee.

Huurwoning

Bedrag

Huur per maand

……………………………………………………….

Servicekosten

……………………………………………………….

Huurtoeslag per maand

……………………………………………………….

Koopwoning

Bedrag

WOZ-waarde

……………………………………………………….

Hoogte hypotheek

……………………………………………………….

Hypotheekrente

……………………………………………………….

6 Gegevens van uw inkomen
Vul ook de inkomensgegevens van uw partner in. Stuur mee: bewijsstukken van het inkomen, zoals loonstroken,
rekeningafschriften, etc. van de afgelopen 3 maanden.

Inkomen (van uzelf en uw partner)

Netto bedrag per maand

Partner

Sociale uitkering

……………………………..

…………………………..

Loon uit arbeid

……………………………..

…………………………..

Vakantiegeld/13de maand

……………………………..

…………………………..

Alimentatie (betaald of ontvangst)

……………………………..

…………………………..

Onderverhuur/kostganger

……………………………..

…………………………..

Studiefinanciering

……………………………..

…………………………..

Inkomsten uit kamerverhuur

……………………………..

…………………………..

……………………………………….

……………………………..

…………………………..

……………………………………….

……………………………..

…………………………..

……………………………………….

……………………………..

…………………………..

Bent u toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen?

 ja

 nee

 ja

 nee

Ontvangt u een maandelijkse uitkering in het kader van de Bijzondere
Bijstand zelfstandigen?
Eigen bedrijf
Bedrijfsnaam

………………………………………………………………

Kamer van Koophandel nummer

………………………………………………………………

Winst uit onderneming

………………………………………………………………

7 Ziektekostenverzekering
Stuur mee: een kopie van de afschriften of overzichten mee

Bedrag (maandelijks)
Premie ziektekostenverzekering

………………………………………………………………

Zorgtoeslag

………………………………………………………………

8 Kinderopvang
Bedrag (maandelijks)
Kosten formele kinderopvang

………………………………………………………………

Kinderopvangtoeslag/tegemoetkoming ………………………………………………………………
gemeente/UWV
9 Ontvangen kindgebondenbudget (per maand)

€ ………………………………..

10 Verandering komend jaar
Verwacht u dit jaar een wijziging in uw financiële situatie?

 ja

 nee

Zo ja, waaruit bestaat deze wijziging?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Ingangsdatum van de wijziging

: ………………………………………………………………

11 Automatische kwijtschelding
Vanaf 1 januari 2010 bestaat de mogelijkheid van automatische kwijtschelding gemeentelijke
belastingen. Dit gebeurt door middel van bestandsvergelijking. Om dit uit te kunnen voeren
heeft de gemeente Putten een machtiging van u nodig. Via dit aanvraagformulier kunt u
toestemming geven om (voor volgend jaar) de geautomatiseerde toets uit te laten voeren.
 Ja, ik machtig de gemeente Putten om alle van belang zijnde gegevens voor de
geautomatiseerde kwijtschelding van gemeentebelastingen op te vragen.
Ondertekening
U verklaart hiermee dat u dit formulier naar waarheid hebt ingevuld:
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

Handtekening partner

: …………………………………………..

