MB 031

Verzoek

Motorrijtuigenbelasting
Bedrijfsvoertuigenpark teruggaaf
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u om teruggaaf van de motorrijtuigen
belasting voor een bedrijfsvoertuigenpark. U hebt een vergunning
bedrijfsvoertuigenpark, omdat u minder aanhangwagens dan
vrachtauto’s hebt. In zo’n geval kunt u maar een paar combinaties
laten rijden, maar u betaalt voor alle vrachtauto’s met koppel
inrichting alsof ze allemaal met een aanhangwagen rijden.
Na afloop van het vergunningsjaar kunt u om teruggaaf vragen.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor teruggaaf, moet het
bedrijfsvoertuigenpark voldoen aan een aantal voorwaarden.
Met dit formulier vraagt u om teruggaaf en verklaart u dat u weet
welke voorwaarden er gelden voor een bedrijfsvoertuigenpark
én dat u aan deze voorwaarden voldoet. U vindt de voorwaarden
in de toelichting op dit formulier en op belastingdienst.nl/mrb.

Invullen en terugsturen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:
Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Team Verzoeken
Postbus 9047
7300 GJ Apeldoorn
Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en
bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy
staat hoe wij dat doen.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/mrb.

Waarvoor kunt u dit formulier niet gebruiken
U kunt dit formulier niet gebruiken als u nog geen vergunning
bedrijfsvoertuigenpark hebt en u wilt een vergunning bedrijfs
voertuigenpark aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier
Verzoek motorrijtuigenbelasting bedrijfsvoertuigenpark vergunning.
U kunt dit formulier downloaden van belastingdienst.nl/mrb.
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Uw gegevens
(Bedrijfs)naam
BSN/RSIN
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
Gegevens verzoek

MB 031 - 1Z*3FOL 

Ondergetekende, houder van de in het Overzicht bedrijfsvoertuigenpark genoemde motorrijtuigen en aanhangwagens,
verzoekt om teruggaaf motorrijtuigenbelasting voor de vrachtauto’s en aanhangwagens die in de vergunning
bedrijfsvoertuigenpark zijn opgenomen.

*270310301*
2 7 0 3 1 0 3 0 1
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02 van 02

Ondertekening en verklaring
Ik, ondergetekende, verklaar dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Ook verklaar ik dat vrachtauto’s uit het bedrijfsvoertuigenpark
niet worden gekoppeld aan aanhangwagens, die niet tot het bedrijfsvoertuigenpark behoren. Wijzigingen over de vrachtauto’s
en aanhangwagens uit het bedrijfsvoertuigenpark geef ik direct schriftelijk door aan de Belastingdienst.
Naam
Plaats
Datum ondertekening

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak

Aantal bijlagen

Toelichting
Lees de voorwaarden goed door en vul het formulier volledig in.
Dit is van belang voor uw verklaring.
Op belastingdienst.nl/mrb kunt u het formulier Bijlage motorrijtuigen
belasting bedrijfsvoertuigenpark overzicht downloaden en invullen.
Stuur dit formulier mee met uw verzoek.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de vergunning bedrijfs
voertuigenpark en de daarbij horende teruggaafregeling moet
u aan de volgende voorwaarden voldoen:
– Het bedrijfsvoertuigenpark bestaat uit 2 of meer vrachtauto’s
en ten minste 1 aanhangwagen.
– De verhouding tussen het aantal vrachtauto’s en het aantal
aanhangwagens in het bedrijfsvoertuigenpark is ten minste 3:2.
– De vrachtauto’s hebben een koppelinrichting.
– Een vrachtauto behoort tot niet meer dan 1 bedrijfsvoertuigenpark.
– De vrachtauto’s waarvoor een bijzonder tarief, een gedeeltelijke
of volledige vrijstelling is verleend, zijn uitgesloten.
– De vrachtauto’s en aanhangwagens worden gehouden door
dezelfde houder.
– De aanhangwagens zijn te koppelen met elke vrachtauto uit het
bedrijfsvoertuigenpark.
– De aanhangwagens die tot het bedrijfsvoertuigenpark behoren,
zijn voorzien van het daarvoor opgegeven kenteken.
– De houder verklaart dat de vrachtauto’s uit het bedrijfsvoertuigen
park uitsluitend worden gekoppeld met aanhangwagens die tot
hetzelfde bedrijfsvoertuigenpark behoren.
– De houder verklaart dat hij wijzigingen in de samenstelling van
het bedrijfsvoertuigenpark direct schriftelijk aan de Belastingdienst
meldt.
– Het verzoek om een vergunning is samen met de vereiste gegevens
tijdig ingediend.

Hebt u een vrachtauto uit het bedrijfsvoertuigenpark genomen?
Dan kunt u op dezelfde vergunning voor het bedrijfsvoertuigenpark
geen vervangende vrachtauto toevoegen.
Let op!
Trekkers (trucks) vallen onder het wettelijke begrip ’vrachtauto’.
Trekkers hebben geen zelfstandige vervoersfunctie en moeten
voor vervoer altijd met een oplegger verbonden zijn. Daarom
kunnen trekkers en opleggers geen deel uitmaken van een
bedrijfsvoertuigenpark.
Staan vrachtauto’s en aanhangwagens op naam van verschillende
ondernemingen binnen een fiscale eenheid? Dan kunnen ze samen
1 bedrijfsvoertuigenpark vormen.
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