
Aangifte
Motorrijtuigenbelasting
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Toelichting

Met dit formulier doet u aangifte van een verandering aan uw
personenauto, bestelauto of vrachtauto, waarvoor geen aanpassing van
het kentekenbewijs is vereist, maar die wel van invloed is op de hoogte
van de verschuldigde motorrijtuigenbelasting. U hoeft geen aangifte te
doen als de verschuldigde belasting door de aangebrachte verandering
niet wijzigt.

U kunt dit formulier ook gebruiken als:
- u voor het voertuig al motorrijtuigenbelasting betaalt en u wilt per drie

maanden betalen in plaats van per jaar of omgekeerd;
- u het lage bestelautotarief betaalt, maar u voldoet niet meer aan de

voorwaarden: 
- voor het vervoer van gehandicapten;
- voor ondernemers.

Waarvoor kunt u dit formulier niet gebruiken?
U kunt dit formulier niet gebruiken om teruggaaf van betaalde belasting
te vragen. Eventueel terug te ontvangen belasting wordt altijd
automatisch overgemaakt.

Invullen, opsturen of inleveren
Vul het formulier in en onderteken het. U kunt het inleveren bij 
een kantoor van de Belastingdienst. Opsturen kan ook: naar de
Belastingdienst/Centrale administratie, Postbus ,  
Apeldoorn.
Nadat de Belastingdienst/Centrale administratie uw aangifte heeft
verwerkt, ontvangt u in de toekomst automatisch een juiste rekening.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk dan voor meer informatie op
www.belastingdienst.nl/mrb 
Of bel de BelastingTelefoon Auto:  - , op maandag tot en met
vrijdag van . tot . uur. 

1 Uw gegevens

1a Naam en voorletters

1b Adres

1c Postcode en woonplaats

1d Telefoonnummer

1e Fiscaal nummer

2 Gegevens van uw voertuig

Zie de toelichting bij de vragen op de achterzijde van dit formulier.

2a Soort voertuig ■■ Personenauto Kenteken

■■ Bestelauto Kenteken

■■ Vrachtauto Kenteken

2b Datum aanpassing 
motorrijtuig

3 Gegevens motorrijtuigenbelasting

Zie de toelichting bij de vragen op de achterzijde van dit formulier.

3a Wilt u het betalingstijdvak wijzigen? ■■ Ja, ga verder met vraag 3b

■■ Nee, ga verder met vraag 3c

3b Nieuw betalingstijdvak ■■ Per tijdvak van drie maanden

■■ Per jaar

3c Vrijstelling wegens

3d Bijzonder tarief wegens

Onderteken nu het formulier op de achterzijde.

Bewaar deze strook

Neem de gegevens over van vraag 2 en 3.

Kantoorstempel Kenteken

Betaalperiode



Toelichting bij de vragen

Bij 2a
U kruist hier aan om wat voor soort voertuig het gaat nadat de
aanpassing heeft plaatsgevonden. Als u bijvoorbeeld uw bestelauto
zodanig aanpast dat fiscaal gezien geen sprake meer is van een
bestelauto maar van een personenauto, vult u hier personenauto in.

Kruis hier bestelauto aan als er geen verandering aan uw bestelauto
heeft plaatsgevonden, maar u voldoet niet meer aan de voorwaarden
voor het lage bestelautotarief: 
- voor het vervoer van gehandicapten;
- voor ondernemers.

Bij 2b
Hier vermeldt u:
- de datum van de aanpassing van het motorrijtuig of;
- de datum waarop u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor 

het lage tarief voor het vervoer van gehandicapten of aan de
voorwaarden voor het lage tarief voor ondernemers.

Het hogere of lagere belastingtarief gaat in met ingang van het
eerstvolgende tijdvak na deze datum.

Bij 3a en 3b
Als u uw betalingstijdvak wilt wijzigen, kunt u dat hier aangeven. Als u
voor een heel jaar ineens betaalt, krijgt u een korting van € 12.

Bij 3c en 3d
Als u recht meent te hebben op een vrijstelling of op toepassing van
een bijzonder tarief, vermeld dan hier de reden.

Ondertekening

Ik verklaar deze aangifte duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Plaats

Datum

Handtekening
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