Belastingdienst

Verzoek

Motorrijtuigenbelasting
Teruggaaf
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u om teruggaaf van motorrijtuigenbelasting
die u hebt betaald.
U kunt teruggaaf vragen voor:
–	een motorrijtuig met een buitenlands kenteken dat niet meer
wordt gebruikt op de Nederlandse weg
–	een motorrijtuig zonder kenteken dat inmiddels is voorzien van een
kenteken
Waarvoor kunt u dit formulier niet gebruiken?
In de volgende gevallen hebt u een ander formulier nodig:
–	U doet voor het eerst aangifte voor een personenauto, bestelauto,
autobus of motor met buitenlands kenteken. Gebruik het formulier
Aangifte motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken.
–	Wilt u een bijzonder tarief vragen voor uw voertuig? Gebruik het
formulier Verzoek bijzonder tarief motorrijtuigenbelasting.
–	Wilt u vrijstelling vragen voor uw voertuig? Gebruik het formulier
Verzoek vrijstelling motorrijtuigenbelasting.
U kunt de formulieren downloaden van www.belastingdienst.nl/mrb.
U kunt ze ook aanvragen bij de BelastingTelefoon Auto.
BSN/RSIN/(so)finummer
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie
nummer (RSIN) vervangt het fiscaal nummer van de Belastingdienst.
Het RSIN bestaat uit dezelfde cijfers als het fiscaal nummer.
U gebruikt het RSIN bij uw contacten met de Nederlandse overheid.
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U hebt een RSIN als u bent ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel. Bent u dat niet? Dan blijft u gewoon uw
fiscaal nummer gebruiken.

IBAN
Het IBAN (rekeningnummer) is opgebouwd uit de landcode,
bijvoorbeeld NL, een controlegetal van 2 cijfers, de bankcode,
eventuele voorloopnullen en het oorspronkelijke rekeningnummer.
Vermeld ook altijd de tenaamstelling van de rekening. Voor meer
informatie over IBAN kunt u contact opnemen met uw bank.
Invullen en terugsturen
Stuur uw ingevulde en ondertekende formulier naar de
Belastingdienst/Centrale administratie, Postbus 9047,
7300 GJ Apeldoorn.
Wanneer terugsturen?
Stuur uw verzoek terug voordat de nieuwe situatie ingaat.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op www.belastingdienst.nl/mrb.
Of bel de BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749, bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

02 van 02

1

Gegevens aanvrager

1a

Naam								

1b

Straat en huisnummer				

1c

Postcode en woonplaats			

1d

Telefoonnummer					

1e

RSIN/fiscaal nummer				

1f

IBAN (rekeningnummer)
Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

Tenaamstelling rekening			
2 	

Verzoek teruggaaf

2a

Kenteken							

2b

Land van afgifte kenteken			
Heeft uw voertuig geen kenteken? Vul dan bij 2c het identificatienummer (chassisnummer) in.
U vindt dit nummer op het kentekenbewijs deel I.

2c

Identificatienummer voertuig		

2d

Reden verzoek						

										

3

Ingangsdatum nieuwe situatie		

Het motorrijtuig zonder kenteken is inmiddels voorzien van een kenteken.
–

–

–

–

Ondertekening
Plaats								
Datum								
Handtekening
Schrijf binnen het vak
								

27 006 19 02

2e

Het motorrijtuig met buitenlands kenteken maakt geen gebruik meer van de weg in Nederland.
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