
REGIONALE SAMENWERKING DOWR 
BELASTINGEN/FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

Deventer, Olst-Wijhe en Raalte: samen staan ws sterker. 

Verzoekformulier kwijtschelding van belastingen 

Bezoekadres voor de inwoners van: 
Deventer: Grote Kerkhof 1 
Raalte: Zwolsestraat 16 
Wijhe: Raadhuisplein 1 
Olst: Jan Schamhartstraat 5b 

Openingstijden: Zie de website van uw gemeente 
Telefoon: (0570) 69 33 50 
Postadres: Postbus 5000, 7400 GC Deventer 
E-mail: kwijtschelding@dowr.nl 

Uw verzoek om kwijtschelding wordt nu beoordeeld volgens het kostendelers principe. Dit houdt het volgende in: de 
kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Voor 
de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent, of dat u familie bent. Het maakt ook niet uit wat de reden is 
dat u samen een woning deelt: in alle meerpersoonshuishoudens geldt de kostendelersnorm. 

Naam 

Adres 

Plaats 

E-mailadres 

Postcode ----------------- --------------- 

_________________ Geboortedatum _ 

_________________ Telefoonnummer _ 

Verzoekt kwijtschelding voor: 

Gemeentelijke belastingen 

Jaar Aanslagnummer Bedrag aanslag 

De samenstelling van uw gezin is: 
echtpaar/samenwonend D (gehuwd en ongehuwd samenwonenden) 

_eenoudergezin D (alleenstaande ouder met minimaal 1 thuiswonend kind, jonger dan 18 jaar) 

alleenstaand 

Uw gezinsleden zijn: 
naam en voorletters 

D (alleenwonend) 

geboortedatum relatie 1) soort inkomsten 2) 

1) Vul in bij relatie: dochter, zoon, 
oom, broer, of grootouders. 

Uw kostendelers zijn: 
Naam geboortedatum 

2) Vul in bij soort inkomsten: loon, uitkering of studiefinanciering. 
Stuur hiervan bewijsstukken met dit verzoek mee. 

soort inkomsten 

Indien meer personen dan op een vervolgvel vermelden. 

Bent u student? 

Hebt u een bijstandsuitkering, AOW, Wajong, WIA, WAO of IOAW? 

D nee 

D nee 



Automatische toetsing: 

Hebt u dit jaar recht op kwijtschelding? En hebt u alleen AOW, Bijstandsuitkering, Wajong, WIA, WAO of IOAW? Dan 
hoeft u dit formulier niet ieder jaar opnieuw in te vullen. Wij controleren uw gegevens dan zelf bij het 
Inlichtingenbureau. U krijgt dan automatisch jaarlijks kwijtschelding zolang uw situatie niet verandert. Als u dat niet 
wilt, dan kunt u dat hieronder aankruisen. 

D Nee, ik geef geen toestemming om mijn gegevens geautomatiseerd te laten controleren. 

Kruis aan welke inkomsten, uitgaven en bezittingen u en uw partner hebben. Stuur uitsluitend kopieën van de 
originele bewijsstukken met dit verzoek mee. 

Uw inkomsten: Voorzie deze aanvraag van: 

D Loon of uitkering 

D Studiefinanciering 

D Alimentatie 

Bewijsstukken van de inkomsten, aanvullend pensioen, 13e maand, 
onregelmatigheidstoeslag en eindejaarsuitkering. Geen jaaropgave sturen. 

Toekenningsbesluit van DUO, waaruit blijkt hoe de studiefinanciering is opgebouwd. 

Bewijsstukken waaruit blijkt op welk bedrag u recht hebt of welk bedrag u betaalt. 

D Huur- en zorgtoeslag 

D Toeslag kinderopvang 

D Nota kinderopvang 

D Heffingskortingen 

D Teruggaaf belasting 

D Huur 

D Eigen woning 

D Zorgverzekering 

D Belastingschuld 

Alle pagina's van de beschikking huur- en zorgtoeslag en kind gebonden budget. 

Alle pagina's van de beschikking toeslag kinderopvang. 

De maandnota van de kinderopvang van de voorgaande maand. 

Alle pagina's van de beschikking heffingskortingen. 

Alle pagina's van de voorlopige en/of definitieve beschikking teruggaaf van belastingen. 

Huurspecificatie waaruit blijkt de netto huur, servicekosten en de bruto huur. 

Alle pagina's van de laatste jaargegevens van de hypotheekverstrekker waaruit de 
hoogte van de hypotheek en het bedrag van de betaalde hypotheekrente blijkt. 

Overzicht van uw verzekeringsmaatschappij waarin de nieuwe verzekeringsbedragen 
voor dit kalenderjaar zijn vermeld. 

De beschikking en de aflossingsregeling van belastingschulden en toeslagschulden. 

D Bank- of spaartegoeden Alle bankafschriften van uw betaal- en spaarrekeningen en/of spaarpolis van de 
voorgaande maand inclusief het saldo. 

D Auto Het kentekenbewijs. Vul in: aankoopbedrag€ _ 

Vul in: datum van aankoop _ 

Wij nemen uw verzoek om kwijtschelding in behandeling als de vragen die op u van toepassing zijn volledig zijn ingevuld en alle 
kopieën van de bewijsstukken zijn bijgevoegd. Het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens of het achterhouden kan leiden tot 
het herroepen van een al verleende kwijtschelding en strafrechtelijke vervolging. 

Ondertekening: 

Ik verklaar de vragen naar waarheid te hebben ingevuld. Ik verleen hierbij machtiging om nu en in de toekomst gegevens uit te 
wisselen met het Inlichtingenbureau en de deelnemende gemeenten van de Regionale Belastingsamenwerking. 

Naam: Datum: 

Plaats: Handtekening: _ 


