Verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke
belastingen ondernemer

Als u ZZP-er bent of een eigen bedrijf (eenmanszaak) heeft en uw inkomen ligt op
bijstandsniveau of lager, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.
Kwijtschelding kan alleen voor privé aanslagen worden aangevraagd, niet voor
zakelijke aanslagen.
Het heeft geen zin om kwijtschelding aan te vragen als één van de volgende situaties
op u van toepassing is:





U een auto heeft die meer dan € 2.269 waard is, behalve als die auto voor u
onmisbaar is voor uw werk of door invaliditeit.
U in het bezit bent van meerdere auto’s of motoren.
U een eigen woning heeft met een WOZ-waarde die hoger is dan de openstaande
hypotheekschuld.
U heeft de aanslag langer dan 3 maanden geleden betaald.

Door dit formulier in te vullen vraagt u kwijtschelding aan bij de gemeente Meppel
voor de gecombineerde belastingen (rioolheffing, afvalstoffenheffing, ozb).
U verleent hiermee toestemming aan de gemeente om de gegevens voor
kwijtschelding op te vragen en te toetsen.
Zodra wij uw kwijtscheldingsformulier ontvangen hebben krijgt u uitstel van betaling.
Het verzoek zal nog enige tijd worden aangehouden omdat het inkomen en zakelijk
vermogen op dit moment nog niet beoordeeld kan worden. Omstreeks juli van het
volgende jaar krijgt u een brief waarbij aanvullende stukken over 2020 worden
opgevraagd.
U kunt het formulier ingevuld, ondertekend opsturen aan:
Gemeente Meppel
Kwijtschelding
Antwoordnummer 61
7940 BV MEPPEL
U kunt het formulier ook afgeven bij de receptie van het stadhuis of mailen naar
postbus@meppel.nl
Binnen twee weken ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.
Is dat niet het geval, meldt u het dan via nummer 14 0522 of postbus@meppel.nl
daar kunt u ook vragen stellen.

Gegevens van de persoon die op de aanslag staat:

Burgerservicenummer:
Voorletters en achternaam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Subject:
Aanslagnummer:

U bent:

□
□
□
□

Gehuwd
Alleenwonend
Eenoudergezin
Student

Inwonende kinderen/huisgenoten van 21 jaar en ouder

□
□

Nee
Ja, vul de gegevens hieronder in:

Naam
kinderen/huisgenoten

Relatie tot aanvrager

Soort
inkomen/studiefinanciering

Om uw kwijtscheldingsaanvraag te kunnen beoordelen verzoek ik u de volgende
gegevens van u en uw eventuele partner bij te voegen:












Volledige bankafschriften van de laatste drie maanden met saldo van iedere
bankrekening.
Een kopie van uw kentekenbewijs van uw voertuig
Bewijs voertuig onmisbaar: een invalidenkaart, een verklaring van de werkgever
en/of arts.
Huurspecificatie van de huurwoning welke u jaarlijks ontvangt van uw
verhuurder (niet van bankafschrift).
Eigen woning, specificatie van de jaaropgave hypotheek.
Toeslagen (huur-, zorgtoeslag en kind gebonden budget).
Kopie polis ziektekostenpremie.
Bewijs van aflossing belastingschulden (kopie bankafschrift en beschikking
belastingdienst).
Kinderopvangtoeslag, kosten kinderopvang, bijdrage van de
werkgever/UWV/Gemeente.
Ontvangen of betaalde alimentatie, kopie bankafschrift. Geef hierbij aan of het
om kinder- of partneralimentatie gaat.
Overige inkomsten (kamerverhuur/kostgangers/ouderbijdrage).

Ondertekening
Door dit formulier in te vullen vraagt u kwijtschelding aan bij de gemeente Meppel
voor de gecombineerde belastingen (rioolheffing, afvalstoffenheffing, ozb).
U verleent hiermee toestemming aan de gemeente om de gegevens voor
kwijtschelding op te vragen en te toetsen.
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum:

Handtekening,

