Belastingdienst

Bezwaar

Motorrijtuigenbelasting
Waarom dit formulier?
Waarvoor kunt u dit formulier niet gebruiken
Dit formulier kunt u niet gebruiken als:
– u het niet eens bent met de hoogte van de rekening en u deze
niet hebt betaald
– u een adreswijziging wilt doorgeven. De basisregistratie personen
(BRP) geeft deze automatisch aan ons door.
– u uw rekeningnummer wilt wijzigen. Gebruik hiervoor het
formulier ‘Opgaaf rekeningnummer particulieren’ dat u kunt
downloaden van belastingdienst.nl.
– u het niet eens bent met de vervolgingskosten
(aanmaning of dwangbevel). Stuur dan een brief naar:
Landelijk Incassocentrum, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

Invullen en opsturen
Stuur het formulier naar:
Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Postbus 9054
7300 GS Apeldoorn
U moet uw bezwaar op tijd opsturen. Dat kan tot uiterlijk 6 weken
na de datum die op de naheffingsaanslag of beschikking staat.
Hebt u bewijsstukken die van belang kunnen zijn? Stuur deze dan
gelijk mee. U krijgt een ontvangstbevestiging van ons.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/mrb.

Waarvoor kunt u dit formulier wel gebruiken
Met dit formulier maakt u bezwaar tegen een naheffingsaanslag
motorrijtuigenbelasting of een beschikking motorrijtuigenbelasting
die u van ons hebt ontvangen.

Persoonlijke gegevens
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats			
BSN/RSIN							
Telefoonnummer					
E-mailadres
Gegevens bezwaar motorrijtuigenbelasting
Kenteken							
Waartegen maakt u bezwaar?
Kruis aan wat van toepassing is.

 
Beschikking, nummer

Automatische incasso
Overgangsregeling oldtimers
Handelsvoorraad
Schorsing
Buitenlands kenteken
Anders

*271011901*
2 7 1 0 1 1 9 0 1

27 101 19 01

MB 101 - 1Z*19FOL 

Naheffingsaanslag, nummer

Vul hier uw BSN/RSIN in

02 van 02

Gegevens bezwaar motorrijtuigenbelasting (vervolg)
Hebt u contact gehad met de
BelastingTelefoon Auto?

Ja, op datum
Nee

–

–

Omschrijving bezwaar.
Beschrijf hiernaast waarom
u bezwaar maakt.
Hebt u meer ruimte nodig?
Voeg dan een bijlage toe.
Zet boven aan de bijlage:
naam, adres en BSN/RSIN.

Ondertekening
Naam								
Datum ondertekening				

–

–

									
Bijlagen (aantal)						

*271011902*
2 7 1 0 1 1 9 0 2

27 101 19 02

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

