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Verzoek
Teruggaaf BPM/
Laag tarief MRB voor ondernemers

Toelichting

U kunt met dit formulier verzoeken om teruggaaf van betaalde Belasting
van personenauto’s en motorrijwielen () voor bestelauto’s. Ook kunt
u met dit formulier een verzoek doen om in aanmerking te komen voor
het lagere bestelautotarief van de Wet op de motorrijtuigenbelasting .
Voorwaarden hiervoor zijn:
- voor de bestelauto is  voldaan;
- het betreft een eerste tenaamstelling;
- u bent ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting ;
- u gebruikt de bestelauto voor meer dan % van de jaarlijkse kilometers
voor de onderneming (we noemen dit meer dan bijkomstig gebruik);
- wanneer u niet meer aan de voorwaarden voldoet, moet u aangifte doen
voor het verschuldigde restbedrag aan  en de inspecteur meedelen
dat het lagere bestelautotarief niet langer van toepassing is.

Invullen en opsturen

Vul het formulier in en onderteken het. Daarmee verklaart u ook dat
u de bestelauto meer dan bijkomstig gebruikt voor de onderneming
en dat u de inspecteur op de hoogte stelt en aangifte doet wanneer u
niet meer voldoet aan de voorwaarden. Stuur het formulier naar de
Belastingdienst/Centrale administratie, Postbus ,  
Apeldoorn.
Meer informatie

Heeft u nog vragen? Bel dan gratis met de Belastingdienst, telefoon
 -  op werkdagen tussen . en . uur. Of kijk op Internet:
www.belastingdienst.nl/mrb

Ook kunt u een verzoek doen om alleen in aanmerking te komen voor
het lagere bestelautotarief van de Wet op de motorrijtuigenbelasting .
Voorwaarden hiervoor zijn:
- u bent ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting ;
- u gebruikt de bestelauto voor meer dan % van de jaarlijkse kilometers
voor de onderneming (we noemen dit meer dan bijkomstig gebruik);
- wanneer u niet meer aan de voorwaarden voldoet, moet u de inspecteur
meedelen dat het lagere bestelautotarief niet langer van toepassing is.
1

Uw gegevens

Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
2

Verzoek om teruggaaf BPM en lager bestelautotarief motorrijtuigenbelasting

Kenteken
3

Datum eerste tenaamstelling

Verzoek om lager bestelautotarief motorrijtuigenbelasting

Kenteken
4

Sofinummer

Datum eerste tenaamstelling

Ondertekening

Ik verklaar dit verzoekformulier duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.
Plaats en datum

MB 58 - 2Z*2PL

Handtekening

