Belastingdienst

Verzoek

Belasting zware motorrijtuigen
Internet-aangifteovereenkomst
Doorlopende machtiging
Waarom dit formulier?
Met dit formulier sluit u een zogenoemde internet-aangifte
overeenkomst met de Belastingdienst. Met zo’n overeenkomst
kunt u via internet uw aangifte belasting zware motorrijtuigen
(bzm) regelen. Dit kan een goed idee zijn als u regelmatig aangifte
moet doen voor de bzm.
De internet-aangifteovereenkomst houdt onder meer in dat wij de
belasting die u moet betalen na afloop van de maand automatisch
mogen afschrijven van uw bankrekening en dat u zorgt voor
voldoende saldo op deze rekening. U vindt de voorwaarden van
de internet-aangifteovereenkomst op de laatste bladzijde van
dit formulier.
Hoe werkt het?
Nadat wij de internet-aangifteovereenkomst hebben verwerkt,
sturen wij u een ontvangstbevestiging. Hierop vermelden wij het
kenmerk van de machtiging. Ook staat daarop dat wij na afloop
van elke maand het bedrag dat u moet betalen van uw rekening
afschrijven.
In de ontvangstbevestiging vindt u uw euroklantnummer
(dit is uw gebruikersnaam). In een aparte brief ontvangt u uw
wachtwoord.
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Met uw euroklantnummer en wachtwoord meldt u zich aan op
het Eurovignet Portaal: https://secure.eurovignet.nl. Hier kunt u
aangifte bzm doen. Ook staat op dit portaal een overzicht van de
motorrijtuigen waarvoor u aangifte hebt gedaan en welk bedrag wij
maandelijks automatisch afschrijven. Op https://secure.eurovignet.nl
kunt u een demonstratie van het Eurovignet Portaal bekijken.

SEPA Incasso Machtiging
Deze incasso machtiging is opgesteld aan de hand van de richtlijnen
SEPA (Single Euro Payments Area). Hiermee wordt het betalings
verkeer op Europees niveau geregeld.
RSIN
Hebt u een eenmanszaak? Dan bent u geregistreerd onder uw
burgerservicenummer (BSN). Is uw onderneming ingeschreven
onder een andere rechtsvorm? Dan hebt u van de Kamer van
Koophandel een rechtspersonen en samenwerkingsverbanden
informatienummer (RSIN) gekregen.
Invullen en terugsturen/mailen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:
Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Postbus 9051
7300 GN Apeldoorn
U kunt het formulier ook mailen naar
bca.euromail@belastingdienst.nl
De toelichting bij dit verzoek, met de voorwaarden van
de internetovereenkomst, bewaart u zelf.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bzm
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Verzoek

Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Postbus 9051
7300 GN Apeldoorn
Nederland

Belasting zware motorrijtuigen
Internet-aangifteovereenkomst
Doorlopende machtiging

Incassant ID Belastingdienst
NL35ZZZ273653230000

Gegevens rekeninghouder
(Bedrijfs)naam
Straat en huisnummer/Postbus
Postcode en plaats					
Land
Telefoonnummer					
BSN/RSIN							
IBAN (rekeningnummer)
Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

Tenaamstelling rekening
Euroklantnummer (indien bekend)
Nummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Belastingdienst om doorlopend incasso‑opdrachten te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van de Belastingdienst.
Met het sluiten van de internet-aangifteovereenkomst kunt u de incasso via uw bank niet meer geheel of gedeeltelijk ongedaan maken.
Bent u het niet eens met het bedrag dat wij automatisch van uw rekening hebben afgeschreven? Stuur dan een brief naar de
Belastingdienst/Centrale administratieve processen, Postbus 9051, 7300 GN Apeldoorn.
Plaats
Datum								

–

–

								

*220072002*
2 2 0 0 7 2 0 0 2

22 007 20 02

EV 007 - 2Z*20FOL 

Handtekening
Schrijf binnen het vak

03 van 03

Voorwaarden internet-aangifteovereenkomst belasting zware motorrijtuigen
1 Doel van de overeenkomst
Door het sluiten van een internet-aangifteovereenkomst met
de Belastingdienst kunt u via internet in het Eurovignet Portaal:
secure.eurovignet.nl de aangifte belasting zware motorrijtuigen
(bzm) regelen.
2 Globale werking
Op basis van de aangiften die u doet in het Eurovignet Portaal
schrijven wij na afloop van elke maand het bedrag dat u moet
betalen af van uw rekening.
		Let op!
	Bij de berekening van de belasting die u moet betalen,
houden wij geen rekening met een eventueel ingediend
verzoek om teruggaaf.
3 Deelname aan de overeenkomst
Om een internet-aangifteovereenkomst te sluiten, moet u het
formulier Verzoek internet-aangifteovereenkomst (dat bij deze voor
waarden hoort) invullen en terugsturen naar de Belastingdienst/
Centrale administratieve processen. Als wij de overeenkomst met
u aangaan, ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging.
Op belastingdienst.nl/bzm kunt u het formulier Verzoek internetaangifteovereenkomst ook downloaden.
4 Betaling bzm
Het bedrag dat u moet betalen wordt automatisch afgeschreven
van het rekeningnummer dat u invult op het formulier. U hoeft
zelf geen betalingsopdracht te geven.
5 Voldoende saldo
Als u een internet-aangifteovereenkomst sluit met de Belastingdienst,
moet u er steeds voor zorgen dat er op de incassodatum voldoende
saldo op de rekening staat om de belasting te kunnen afschrijven.
6 Incassodatum
De incassodatum is de datum waarop de belasting die u moet
betalen wordt afgeschreven van de rekening die u hebt opgegeven.
Dat is meestal negen dagen na de factuurdatum op het maand
overzicht in het Eurovignet Portaal.

7 BSN/RSIN
Op het formulier Verzoek internet-aangifteovereenkomst moet u
uw BSN/RSIN invullen. Nadat wij het formulier hebben ontvangen
en verwerkt, ontvangt u een euroklantnummer. Hebt u al eerder
een euroklantnummer gekregen? Dan krijgt u geen nieuw nummer.
Uw euroklantnummer kunt u daarna gebruiken als u aangifte bzm
doet en bij correspondentie over de bzm.
8 Geschillen over geïnde bedragen
Met het sluiten van de internet-aangifteovereenkomst kunt u de
incasso via uw bank niet meer geheel of gedeeltelijk ongedaan
maken. Bent u het niet eens met het bedrag dat wij automatisch
van uw rekening hebben afgeschreven? Stuur dan een brief
naar de Belastingdienst/Centrale administratieve processen,
Postbus 9051, 7300 GN Apeldoorn.
9 Verbreking overeenkomst
Als blijkt dat u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze
internetaangifteovereenkomst of aan de wettelijke bepalingen
en overige voorschriften van de bzm (voor zover daarvan in
deze voorwaarden niet is afgeweken), kan de Belastingdienst de
overeenkomst verbreken. Als dat zo is, krijgt u hiervan schriftelijk
bericht.
		Let op!
	Zonder internet-aangifteovereenkomst kunt u alleen aangifte
bzm doen bij een aangewezen aangiftepunt. Dit zijn vaak
benzinepompstations langs de snelweg. U moet de bzm dan
direct betalen en u krijgt een kassabon waarop de aangifte
gegevens staan.
10 Beëindiging overeenkomst
Wilt u zelf de internet-aangifteovereenkomst beëindigen?
Stuur een brief naar de Belastingdienst/Centrale administratieve
processen, Postbus 9051, 7300 GN Apeldoorn. De overeenkomst
eindigt dan met ingang van de eerstvolgende maand nadat wij
uw verzoek hebben ontvangen.

