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www.lv.nl/contact

Verzoek kwijtschelding gemeentelijke belastingen
U kunt kwijtschelding vragen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Andere gemeentelijke belastingen (zoals hondenbelasting, onroerende
zaakbelasting, rioolheffing grootverbruik, enz.) komen NIET voor kwijtschelding in aanmerking. Dien uw verzoek in voor de laatste vervaldag
van de aanslag. U kunt per formulier voor één belastingaanslag kwijtschelding vragen.
1. Uw gegevens
Voorletters en naam
Adres
Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer
Telefoonnummer (overdag)
E-mail
Heeft u een eigen bedrijf of oefent u
een zelfstandig beroep uit?

Ja (U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding)

Nee (Ga verder)

2. Gegevens gemachtigde
Alleen invullen als dit formulier niet door de aanvrager zelf is ingevuld. Voeg bewijs van machtiging toe.
Voorletters en naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (overdag)
E-mail

3. Gegevens van uw aanslag
Wat is uw aanslagnummer?
Belastingjaar

4. Gegevens van uw gezins-/woonsituatie
Vul de gegevens in van uzelf en alle personen die op uw huidige adres staan ingeschreven. Heeft u meer schrijfruimte nodig, voeg dan een bijlage toe.
Voorletters en naam

Relatie

Soort inkomen

Kies uit de volgende relaties:
aanvrager, echtgeno(o)t(e),
samenlevingspartner, kind, ouder,
onderhuurder, kostganger of
een eigen omschrijving.

Kies uit de volgende soorten
inkomen (ook uit buitenland):
werk, DUO, UWV, AOW, pensioen,
alimentatie, geen, etc.

Aanvrager

13-403-0119

Uzelf

Geboortedatum

Ga verder op de achterzijde

1

Gemeente Leidschendam-Voorburg

5. Toestemming
De gemeente biedt u de mogelijkheid om voortaan geautomatiseerd vast te laten stellen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U hoeft dan niet ieder jaar opnieuw
kwijtschelding aan te vragen. Geeft u toestemming voor geautomatiseerde kwijtschelding, kies dan voor ‘Ja’. Kiest u ‘Nee’ dan moet u wel ieder jaar een aanvraag indienen.

Geeft u toestemming voor het
opvragen van relevante gegevens?

Ja

Nee

6. Bijlagen (Verplicht)
Verplichte bijlagen die u altijd moet
meesturen:
•
•
•
•

Bankafschriften inclusief saldo van de afgelopen maand van alle bank- en spaarrekeningen van iedereen
Polisblad zorgverzekering
De meest recente loonstro(o)k(en), uitkeringsspecificatie(s) en pensioenen (bijv. SVB, ABP, UWV, W&I, DUO)
Alle beschikkingen van de Belastingdienst (zoals voorlopige teruggaves en toeslagen)

•
•
•
•
•
•
•

Machtigingsbewijs, als u het verzoek indient namens iemand anders
Bewijs van ontvangst alimentatie
Bewijs van betaling alimentatie
Van elk motorvoertuig een kopie van het kentekenbewijs (deel I en II óf voor- en achterzijde van het pasje)
Bewijs medische noodzaak motorvoertuig (bijv. bewijs van kilometervergoeding of bruikleenauto van het UWV/Wmo)
Jaaroverzicht(en) van de hypotheekschuld en betaalde rente (exclusief aflossing) over het afgelopen jaar
Laatste huurspecificatie woning

Verplichte bewijsstukken als die op
uw situatie van toepassing zijn:

Verder alle andere documenten die betrekking hebben op uw inkomen, vermogen en uitgaven (ook uit het buitenland)
die hierboven niet genoemd zijn.

Ondertekening
• Het is van belang dat u het formulier volledig en naar waarheid invult.
Ook dient u, als wij er in het formulier om vragen, informatie en specificaties bij te sluiten. Doet u dat niet, dan leidt dat tot vertraging of kan dat zelfs tot
afwijzing van uw verzoek leiden.
• Het is mogelijk dat wij uw gegevens vergelijken met andere informatie die wij hebben. (Bijv. informatie van Werk en Inkomen of de rijksbelastingdienst.)

Plaats

Handtekening

Datum

Opsturen
Dit formulier kunt u sturen naar: Gemeente Leidschendam-Voorburg, antwoordnummer 10055, 2260 VB Leidschendam
De gemeente Leidschendam-Voorburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar publieke taken. Daarbij houdt de gemeente LeidschendamVoorburg zich in alle gevallen aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt.
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