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Betreft

Verklaring geen privégebruik auto

Geachte heer/mevrouw,
Op <datumafgifteverklaring> hebt u een Verklaring geen privégebruik auto ontvangen. Het laatste
kenteken dat u aan ons hebt doorgegeven is: <kenteken>.
Zolang er géén wijzigingen zijn, is uw Verklaring geen privégebruik auto voor onbepaalde tijd geldig.
Als er wijzigingen zijn moet u deze zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Gebruik hiervoor het
bijgesloten formulier.
Welke wijzigingen moet u doorgeven?
1. U hebt een andere auto.
Kruis bij vraag 2a van het wijzigingsformulier het eerste hokje aan. Vul de ingangsdatum en het
nieuwe kenteken in bij 2b en onderteken daarna het formulier. Let op: U ontvangt geen nieuwe
verklaring, enkel een bevestiging van de wijziging.
2. U hebt geen auto meer ter beschikking, of u wilt de verklaring intrekken vanwege één van de 6
andere situaties genoemd bij het 2e hokje van vraag 2a.
Zet dan bij vraag 2a van het wijzigingsformulier een kruisje in het tweede hokje, vul de ingangsdatum
van de wijziging in bij 2c en onderteken daarna het formulier. Uw verklaring wordt dan ingetrokken.
3. U rijdt meer dan 500 kilometer privé op kalenderjaarbasis.
Hebt u in een kalenderjaar met de ter beschikking gestelde auto(‘s) meer dan 500 kilometer privé
gereden, of bent u van plan dit te doen, kruis dan bij 2a het derde hokje aan en vul het kalenderjaar in
bij 2d. Vul ook naam (2e), adres (2f) en loonheffingennummer (2g) van uw werkgever in en
onderteken het formulier.
Door tijdig door te geven dat u niet meer aan de voorwaarden voor een Verklaring geen privégebruik
auto voldoet, voorkomt u een boete.
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl onder Particulier/Auto en Vervoer/ U hebt een auto
van de werkgever. Of bel de BelastingTelefoon: 0800-0543, bereikbaar op maandag tot en met
donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Hoogachtend,

F. Schippers
directeur Belastingdienst/Oost

In uw reactie datum en kenmerk van deze brief vermelden

