Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke en/of waterschapsbelasting
Kwijtschelding kunt u ook digitaal aanvragen, ga hiervoor naar www.bsgr.nl/kwijtschelding.
Naam

Subject

Adres
Aanslagnummer(s)
Postcode |__|__|__|__| |__|__| Woonplaats
E-mail
U bent

□ gehuwd/samenwonend □ alleenwonend

Telefoon
□ éénoudergezin

□ Nee □ Ja, vul de gegevens hieronder in:
Soort inkomen/studiefinanciering

Inwonende kinderen/huisgenoten van 21 jaar en ouder
Naam kinderen/huisgenoten
Relatie tot aanvrager

Bij te voegen stukken
Gebruik geen nietjes
□ 1. Inkomsten
□ 2. Bankrekeningen/
spaarrekeningen
□ 3. Auto, motor, caravan of
boot
□ 4. Huur woning
□ 5. Eigen woning

□ 6. Toeslagen

□ 7. Ziektekostenpremie
□ 8. Belastingdienst
□ 9. Belastingschulden

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
□ student

Kopie bewijsstukken van u en/of uw partner
(indien van toepassing)
- Salaris/uitkering/pensioen/studiefinanciering van laatste 2 maanden
- Volledige bankafschriften van de laatste 2 maanden met
saldo van iedere bankrekening.
- Kilometerstand …………………………
- Gehandicaptenparkeerkaart.
- Huurspecificatie welke u jaarlijks ontvangt van uw
verhuurder
(niet van bankafschrift)
€ ……………
- Hypotheek jaaropgave
€ ……………
- Betaalde hypotheekrente
€ ……………
- Teruggaaf belastingdienst
€ ……………
- Huurtoeslag
€ ……………
- Zorgtoeslag
€ ……………
- Kindgebonden budget
€ ……………
- Premiebedrag
€ ……………
- Heffingskorting
€ ……………
- Voorlopige teruggaaf
€ ……………
- Bewijs van aflossing (kopie bankafschrift + beschikking Belastingdienst)

□ 10. Kinderopvang/
kinderopvangtoeslag

- Kinderopvangtoeslag
€ ……………
- Kosten kinderopvang
€ ……………
- Bijdrage van de werkgever/UWV/gemeente
€ ……………
□ 11. Alimentatie
- Kopie bankafschrift
□ 12. Overige inkomsten
- Kamerverhuur, kostgangers, ouderbijdrage
€…………..…
LET OP : Alle kopieën toegevoegd? Svp opsturen naar: Postbus 1141, 2302 BC, Leiden
O Ik geef de BSGR ook toestemming om
mijn persoonsgegevens te gebruiken
voor de toets of mijn recht op
kwijtschelding ‘automatisch’ kan
worden verlengd.

O Ik geef hierbij toestemming om mijn
persoonsgegevens te registreren voor
het verkrijgen van informatie over mijn
belastingen bij de BSGR

Ondertekening
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum

Handtekening: ________________________________

_____________

