Reactieformulier gemeentelijke belastingen
•
•
•
•
•
•

Lees eerst de toelichting van het aanslagbiljet goed door!
U kunt dit formulier invullen als u bezwaar wilt maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen of
de waardevaststelling (WOZ-waarde).
Met dit formulier kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen.
Kies de situatie die voor u van toepassing is door het desbetreffende blokje aan te kruisen.
Bewaar voor uw administratie een kopie van dit formulier nadat u het heeft ingevuld.
Let op. Voor een bezwaar en het indienen van een kwijtscheldingsverzoek geldt een indieningstermijn
van zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet en/of waardebeschikking. Stuur het bezwaarschrift
of uw verzoek voor de aanvraag van een kwijtscheldingsformulier binnen 6 weken naar: Gemeente
Almere, Belastingen & Uitkeringen, Postbus 200, 1300AE Almere.

Gegevens van de belastingschuldige en/of de belanghebbende

Gemeente Almere

Belastingen & Uitkeringen
Postbus 200
1300 AE Almere
Telefoon 14 036

Invullen door medewerker
Klantnummer

Datum afgifte

Code medewerker

Achternaam + voorletters
Datum ontvangst
Straat + huisnummer
Code medewerker
Postcode

Woonplaats
Werkprocesnummer

Subjectnummer

Aanslagbiljetnummer

Belastingjaar

Dagtekening

Kennisgevingnummer

Ik maak bezwaar om de volgende reden(en):
A. Waarde (WOZ):
Een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde wordt tevens aangemerkt als een bezwaarschrift tegen de aanslag(en)
onroerende-zaakbelasting(OZB). U moet hieronder motiveren en aantonen of aannemelijk maken dat de
WOZ-waarde foutief is vastgesteld.
De waarde van het hieronder vermelde object is onjuist
Object-locatieomschrijving		

beschikkingnummer		

WOZ-waarde

€

1

€

2

Eigen schatting van de WOZ-waarde:

€

Motivatie:

Gebruik bij meerdere objecten of verdere motivering een apart blad of hecht dit aan dit formulier.
B. Onroerende-zaakbelasting eigenaarsdeel (OZBE) en Rioolheffing eigenaar (RIOE/RIOA)
Ik ben op 1 januari

geen eigenaar van het object

Eigendom overgedragen op:
Voeg kopie bij van een bewijsstuk, bijvoorbeeld notariële transportakte/akte van levering.
Overige opmerkingen:

1

C. Onroerende-zaakbelasting gebruikersdeel(OZBG)
Ik ben op 1 januari
geen eigenaar van het object
Voeg kopie bij van een bewijsstuk, bijvoorbeeld van de huuropzegging en/of een kopie van de eindafrekening
van het energie- en/of waterbedrijf.
D. Afvalstoffenheffing (AFV)
Ik ben in de loop van het jaar

verhuisd en ben aangeslagen voor een heel jaar.

Datum verhuizing:
Oud adres:
Nieuw adres:
Anders:
Voeg kopie bij van een bewijsstuk, bijvoorbeeld van de huuropzegging en/of een kopie van de eindafrekening
van het energie- en/of waterbedrijf
E. Hondenbelasting (HOND)
Ik verklaar geen hond meer te houden sinds:
Wegens overlijden van de hond
Hond is overgegaan naar, naam nieuwe houder (eigenaar)
Adres en woonplaats:
Het aantal honden is verminderd tot
(aantal honden dat u nog heeft)
Voeg bij overlijden van uw hond een kopie van de euthanasieverklaring of een andere verklaring bij
waaruit dit blijkt. Bij afmelding van de hond moet u ook de hondenpenning terug sturen.
F. Precariobelasting (PREC) of Parkeerbelasting (PARK)
Ik maak bezwaar tegen:
Motivatie:

Voeg bij het bezwaarschrift tegen de parkeerbelasting een kopie bij van de naheffingsaanslag (parkeerbon).
G. Uitstel van betaling:
Let op. Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op.Wel kunt u, voor het
door u betwiste bedrag, uitstel van betaling aanvragen.
Ik verzoek uitstel van betaling voor een bedrag van : €
Bij uitstel van betaling kan invorderingsrente in rekening worden gebracht.Wat zijn de openingstijden?
H. Kwijtschelding
Wanneer u niet in staat bent om de gemeentelijke belastingen te betalen omdat u over onvoldoende
financiële middelen beschikt, kunt u in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Dit
wordt beoordeeld op grond van normen die in wettelijke regelingen zijn vastgelegd. Uw aanvraag wordt
in behandeling genomen als u het formulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde
bewijsstukken binnen twee weken na ontvangst terugstuurt.
Ik wil een kwijtscheldingsformulier ontvangen.
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I. Ruimte voor een eventuele toelichting

J. Ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en heb de informatie hieronder gelezen.
Telefoonnummer overdag bereikbaar:

Handtekening

Datum

Gemachtigde (alleen invullen als u gemachtigde van de belastingschuldige bent).
Achternaam + voorletters

Straat + huisnummer

Postcode

Handtekening

Woonplaats		

Datum

Voeg stukken bij waaruit blijkt dat u bent gemachtigd.

