Kwijtschelding belastingen
www.medemblik.nl
Ik vraag kwijtschelding aan voor aanslagbiljet nummer(s)

Mijn persoonlijke gegevens
Naam en voorletters

Postcode

Burgerservicenummer aanvrager

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

Mijn situatie:
Alleenstaand

ja
O

Nee
O

Gehuwd/samenwonend

O

O

Alleenstaande ouder

O

O

Indien van toepassing:
Ontvangt u alimentatie voor uw kinderen

O

O

Ontvangt u alimentatie voor uzelf*

O

O

Ontvangt u inkomen en of pensioen vanuit het buitenland*

O

O

Heeft u een koopwoning

O

O

Huisnummer

Met de ondertekening van dit formulier geef ik de ambtenaar belast met de invordering toestemming, de voor
de kwijtschelding relevante gegevens te controleren bij: de belastingdienst, UWV en RDW.
Ondertekening
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
Datum
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Handtekening

Toelichting
Op basis van gegevensvergelijking tussen de Belastingdienst over vermogen, het UWV over inkomen en de
Rijksdienst voor het Wegverkeer over voertuigbezit, beoordelen wij of u in aanmerking komt voor
kwijtschelding.
Het kan zijn dat u op grond van deze gegevensvergelijking niet in aanmerking komt voor kwijtschelding. Dat wil
niet zeggen dat u er geen recht op hebt. Wij sturen u dan een brief waarin wij aanvullende informatie
opvragen, of wij verzoeken u een uitgebreid kwijtscheldingsformulier in te vullen.
Hoe vult u het formulier in?
Het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden en aan ons, de afdeling Belastingen/WOZ van de
gemeente Medemblik teruggestuurd worden. Wij hebben alvast een antwoordenvelop bijgevoegd, een
postzegel is niet nodig.
Geldt de aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen ook voor de waterschapsbelasting?
Ja, wij geven uw gegevens door aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. U hoeft daarvoor niets
te doen.
Ontvangt u een bevestiging?
Ja, binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag sturen wij u een ontvangsbevestiging. Alleen deze
ontvangstbevestiging is voor u het bewijs dat uw formulier door ons in goede orde is ontvangen.
Wanneer ontvangt u bericht over een toekenning of afwijzing?
Wij streven er naar uw aanvraag om kwijtschelding binnen 3 maanden af te handelen. Na controle van alle
gegevens ontvangt u automatisch bericht hierover.
Waar kan ik meer informatie vinden over kwijtschelding?
Op onze site www.medemblik.nl kunt u meer informatie vinden over kwijtschelding.
Contactgegevens:
Gemeentehuis, Dick Ketlaan 21, 1687 CD in Wognum
Telefoon: 0229-856000
Mail: woz@medemblik.nl
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