Verzoek kwijtschelding
gemeentelijke belastingen
Door dit formulier in te vullen vraagt u kwijtschelding bij de gemeente Meppel voor
de gemeentelijke belastingen. U verleent hiermee toestemming aan de gemeente om
gegevens voor kwijtschelding op te vragen en te toetsen.

Gegevens van de persoon die op de aanslag staat
Burgerservicenummer
Voorletters en achternaam
Aanslagnummer
Student

□ ja □ nee

Jaarlijks automatisch opnieuw toetsen kwijtschelding
Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Mogelijk heeft u dat volgend jaar ook.
De gemeente kan dit automatisch controleren met gegevens van UWV, RDW,
Belastingdienst en GBA-V.
Als u onderstaand hokje aanvinkt, hoeft u dit formulier niet meer ieder jaar in te vullen.

□ Ik geef de gemeente Meppel een doorlopende machtiging om jaarlijks te controleren
of ik recht heb op kwijtschelding van belasting(en) zolang ik belastingplichtig ben.

Datum		Handtekening

Voor toelichting op dit formulier, zie achterzijde

Toelichting kwijtscheldingsformulier
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 de gemeente een ontvangstbevestiging.
Is dat niet het geval, meldt u het dan via telefoon 14 0522 of postbus@meppel.nl,
daar kunt u ook vragen stellen.
Zelfstandig ondernemer - zzp’er
Wilt u kwijtschelding aanvragen voor uw privébelastingen?
Voor deze verzoeken geldt een ander formulier. Deze kunt u downloaden
op onze website www.meppel.nl/belastingen of u kunt contact opnemen met een van
onze medewerkers van het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 0522.
Hoe gaat het automatisch toetsen van de aanvraag
Om te zien of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
vraagt de gemeente een aantal gegevens op;
•
•
•
•

In de Basisregistratie Personen (welke personen zijn ingeschreven op het adres)
Bij het UWV (de inkomens- en/of pensioengegevens)
Bij de RDW (of er een (motor)voertuig bezit is)
Van de Belastingdienst (de gegevens over uw banksaldo en ontvangen rente)

De opgevraagde gegevens worden vergeleken met de normen voor kwijtschelding.
Wanneer blijkt dat u door de automatische toetsing buiten de norm valt vraagt de
gemeente u om extra gegevens.
Voor meer informatie over de werkwijze kunt u terecht op www.inlichtingenbureau.nl
Wat gebeurt er na ontvangst van uw formulier
De afhandeling van uw verzoek kan enige tijd in beslag nemen.
U heeft uitstel van betaling tot uw verzoek afgehandeld is.
U ontvangt een officiële brief met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag.
Dit noemen wij een beschikking. In de beschikking staat ook of en wanneer u
moet betalen.
Hulp nodig bij invullen van het formulier?
Bel dan Welzijn Mensenwerk, telefoon 085- 273 14 44.

