Postbak-ID
203
Klantnummer
xxxxxxx
Aanslagnummer
xxxxxxx

Gemeentehuis (op afspraak)
Weteringsingel 1, Hendrik-Ido-Ambacht
T: 14 078
Online
I: www.h-i-ambacht.nl/belastingen
I: belastingbalie.drechtsteden.nl

Kwijtschelding van gemeentebelastingen aanvragen
Geen of minder belasting betalen als u weinig inkomsten heeft

Kwijtschelding in het kort
· Kwijtschelding betekent dat u geen of minder belasting
betaalt. U heeft recht op kwijtschelding als u weinig inkomen
of vermogen heeft
· U vraagt kwijtschelding aan door dit formulier te
ondertekenen en aan ons op te sturen. U geeft zo
toestemming dat wij uw inkomen toetsen bij het UWV
en/of de belastingdienst. Zolang dit in behandeling is,
betaalt u niets

· We nemen contact met u op als we aanvullende informatie nodig hebben
· Vragen? Wij kunnen u helpen. Bel ons op: 14 078
Invullen en opsturen
· U kunt ook kwijtschelding aanvragen op belastingbalie.drechtsteden.nl
(DigiD nodig)
· Liever dit formulier gebruiken? Stuur het ondertekende formulier op naar
GBD, Postbus 619, 3300 AP Dordrecht

Uw persoonlijke gegevens
Uw telefoonnummer en e-mail gebruiken we om contact op te kunnen nemen voor vragen.

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail

Gegevens van de aanslag
Noteer hier de gegevens die op uw aanslag staan. U vraagt voor deze aanslag kwijtschelding aan.

Belastingjaar
Aanslagnummer
Klantnummer

GBD is onderdeel van de Servicegemeente Dordrecht en heft en int gemeentelijke belastingen en voert de Wet WOZ uit voor de gemeenten
Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Wie wonen er op uw adres
Woont u niet alleen? Noteer hieronder ook hun gegevens.

Naam

Geboortedatum

De relatie met u

Soort inkomen

Bijvoorbeeld: partner, zoon, dochter

Bijvoorbeeld: loon, pensioen, Bbz,
studiefinanciering, AOW

Indien van toepassing: bijzondere situaties
Misschien geldt er voor u een bijzondere situatie. Zet dan een kruisje voor de situatie die over u gaat. U mag meerdere kruisjes zetten.
We nemen dan contact met u op voor aanvullende informatie.
Ik ben ondernemer, zelfstandige of zzp'er
Mijn partner is ondernemer, zelfstandige of zzp'er
Ik heb een koopwoning, een garage of bedrijfsgebouw
Ik ben student
Ik ontvang alimentatie voor mezelf of mijn kinderen
Ik heb een kamerhuurder of kostganger

Uw ondertekening
Met het zetten van uw handtekening verklaart u dat:
· u de uitleg over kwijtschelding heeft gelezen
· u alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld
· u akkoord bent dat we geautomatiseerd toetsen en dit ook mogen doen voor toekomstige jaren

Datum

Handtekening

Stuur dit ingevulde en ondertekende formulier naar: GBD, Postbus 619, 3300 AP Dordrecht.

Wat u moet weten over kwijtschelding
· Wij toetsen of u kwijtschelding kunt krijgen door te kijken naar het
inkomen van u en uw eventuele huisgenoten en/of uw vermogen
· Soms moet u aanvullende informatie toesturen. We nemen contact
op als dat nodig is
· U krijgt uiterlijk binnen 90 dagen na het opsturen van dit formulier
een beschikking waarin staat wat we hebben besloten. Het kan zijn
dat u dan nog (een deel) moet betalen

· Vraag zo snel mogelijk kwijtschelding aan. Wij kunnen geen
kwijtschelding meer verlenen aan een aanslag die langer dan 3
maanden geleden is betaald
· Per aanslag kunt u 1 maal kwijtschelding aanvragen. Als uw aanvraag is afgewezen, kunt u niet nogmaals een aanvraag indienen
· U hoeft voor het volgend jaar geen nieuw verzoek in te dienen als
dit verzoek om kwijtschelding wordt toegewezen

GBD is onderdeel van de Servicegemeente Dordrecht en heft en int gemeentelijke belastingen en voert de Wet WOZ uit voor de gemeenten
Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

