Taal: Nederlands

Verzoek

Motorrijtuigenbelasting
Bestelautotarief voor gehandicapten

Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een laag tarief motorrijtuigenbelasting
voor een bestelauto die wordt gebruikt voor het gelijktijdig vervoer
van een gehandicapte persoon in de cabine en een niet-opvouwbare
rolstoel, scootmobiel of ander hulpmiddel in de laadruimte.
Voorwaarden
Om voor het bestelautotarief voor gehandicapten in aanmerking te
komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze vindt u
in de toelichting op dit formulier en op belastingdienst.nl/mrb.
Met het opsturen van dit formulier verklaart u dat u weet welke
voorwaarden er gelden.

Invullen en terugsturen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier
met de benodigde bewijsstukken naar:
Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Team Verzoeken
Postbus 10013
7301 GA Apeldoorn
Vermeld op iedere bijlage uw naam en BSN/RSIN.
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.

1
1a

Naam

1b

Straat en huisnummer

1c

Postcode en woonplaats

1d

Telefoonnummer

1e

BSN/RSIN

2

Gegevens gehandicapte persoon

2a

Is de kentekenhouder ook de
gehandicapte persoon?

2b

Naam

2c

Straat en huisnummer

2d

Postcode en woonplaats

2e

Telefoonnummer

2f

BSN/RSIN

Ja. Ga verder met vraag 3.
Nee. Vul vraag 2 verder in.

27 059 16 01

MB 059 - 2Z*16FOL 

Gegevens kentekenhouder

*270591601*
2 7 0 5 9 1 6 0 1

02 van 04

3

Gegevens hulpmiddel(en)

3a

Voor het vervoer van welk(e)
hulpmiddel(en) heeft de
gehandicapte een bestelauto
nodig? Kruis aan wat van
toepassing is.

een niet-opvouwbare rolstoel of een scootmobiel. Ga verder met vraag 3b.
ander(e) hulpmiddel(en), namelijk

De gehandicapte heeft voor het
vervoer van dit hulpmiddel een
bestelauto nodig, omdat:

 ij door de handicap niet (altijd) in staat is het hulpmiddel op te (laten) vouwen
h
en in een personenauto te tillen
het hulpmiddel door de omvang niet past in een normale personenauto
het hulpmiddel om een andere reden niet past in een normale personenauto, namelijk:

Kruis aan wat van toepassing is.

Het hulpmiddel is verstrekt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of UWV.
Ik stuur een kopie mee van de beschikking van Wmo of UWV.
Ik stuur een medische verklaring van een arts mee. Daaruit blijkt dat de gehandicapte is
aangewezen op het gebruik van het hulpmiddel om goed te functioneren in het dagelijks leven.

3b

4

Gegevens bestelauto

4a

Merk

4b

Type en uitvoering

4c

Kenteken

4d	Is de bestelauto voorzien van
aanpassingen voor het vervoer
van de gehandicapte en/of zijn
hulpmiddel? Vermeld hiernaast
of in een bijlage welke specifieke
voorzieningen zijn aangebracht voor het
vervoer van de gehandicapte en/of zijn
hulpmiddel. Denk bijvoorbeeld aan een
liftinstallatie of oprijplaten. Stuur
bewijsstukken mee, zoals foto’s en
rekeningen.

Is het tussenschot van de bestel
auto in verband met de handicap
verwijderd of zo aangepast dat
de bestuurderszitplaats of cabine
niet meer is afgescheiden van
de laadruimte?

Ja. Stuur de benodigde bewijsstukken mee. Zie de toelichting.
Nee

*270591602*
2 7 0 5 9 1 6 0 2

27 059 16 02

4e

03 van 04

5

Gegevens eerder verzoek

5a

Hebben wij voor de
gehandicapte eerder een
verlaagd tarief toegepast voor
het gebruik van een bestelauto?

5b

Merk

5c

Type en uitvoering

5d

Kenteken

5e

Vervangingsdatum bestelauto.
Of: de datum waarop de bestelauto
niet meer voldeed aan de voor
waarden van het bestelautotarief
voor gehandicapten
Ondertekening
Is de gehandicapte of zijn wettelijke vertegenwoordiger de kentekenhouder? Dan ondertekent alleen de kentekenhouder.
Is de kentekenhouder een ander dan de gehandicapte of zijn wettelijke vertegenwoordiger? Dan ondertekenen beiden.
Ik, ondergetekende, verklaar dat aan de voorwaarden wordt voldaan.
Ondertekening kentekenhouder
Plaats
Datum
Handtekening kentekenhouder
Schrijf binnen het vak.

Ondertekening gehandicapte persoon
Plaats
Datum
Handtekening
gehandicapte persoon of zijn
wettelijke vertegenwoordiger
Schrijf binnen het vak.

Aantal bijlagen
Let op! Vergeet niet de bewijsstukken mee te sturen.
27 059 16 03

6

Ja. Vul vraag 5 verder in met de gegevens van deze bestelauto.
Nee. Ga verder met de ondertekening.

*270591603*
2 7 0 5 9 1 6 0 3

04 van 04

Toelichting
Als uw bestelauto wordt gebruikt voor het gelijktijdig vervoer van
een gehandicapte persoon en een niet-opvouwbare rolstoel, scoot
mobiel of ander groot en zwaar hulpmiddel, kunt u met dit formulier
een laag tarief motorrijtuigenbelasting vragen.
De bestelauto hoeft niet geregistreerd te staan op naam van de
gehandicapte. Als iemand anders houder is van de bestelauto,
moeten de gehandicapte en de kentekenhouder het verzoek samen
indienen.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het bestelautotarief voor
gehandicapten, gelden de volgende voorwaarden:
– De bestelauto is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte.
– Het motorrijtuig voldoet aan de inrichtingseisen voor bestelauto’s.
Welke dat zijn, leest u op belastingdienst.nl/mrb.
– De gehandicapte is aangewezen op een bestelauto voor het
vervoer van zichzelf in de cabine, en het gelijktijdig vervoer in
de laadruimte van een niet-opvouwbare rolstoel, scootmobiel
of ander zwaar en groot hulpmiddel dat voor de handicap
noodzakelijk is.
– Het lagere tarief geldt voor één bestelauto per gehandicapte.
– De bestelauto mag alleen worden gebruikt:
– voor het vervoer van de gehandicapte
– voor persoonlijk gebruik door de gehandicapte en zijn
inwonende gezinsleden
– door degene op wiens naam het kenteken is gesteld en
zijn inwonende gezinsleden
– De bestelauto mag niet worden gebruikt voor het vervoer
van de gehandicapte in een rolstoel in de laadruimte.
– Het verzoek moet bij ons binnen zijn voor het begin van de
periode waarover u belasting betaalt.
Verandert uw situatie?
Verandert er iets in de situatie van de gehandicapte? Of
voldoet de bestelauto niet meer aan de voorwaarden voor het
bestelautotarief voor gehandicapten? Vul dan het formulier
‘Aangifte Motorrijtuigenbelasting Verandering aan het
motorrijtuig’ in. Dit formulier vindt u op belastingdienst.nl/mrb
onder ‘Overzicht formulieren motorrijtuigenbelasting’.
U mag ons ook een brief sturen. Stuur formulier of brief naar:
Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Team Verzoeken
Postbus 10013
7301 GA Apeldoorn

Wat stuurt u mee met het verzoek?
U moet de volgende bewijsstukken meesturen:
– een kopie van de beschikking van UWV, de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) of, als u geen beschikking hebt, een
medische verklaring van een arts. De medische verklaring
mag op het moment dat u het verzoek indient, niet ouder zijn
dan 6 weken
– een kopie van de aankoopfactuur of bruikleenovereenkomst
waaruit blijkt dat de gehandicapte een niet-opvouwbare rolstoel,
scootmobiel of ander hulpmiddel heeft
– een bijlage waaruit blijkt welke specifieke voorzieningen
zijn aangebracht in de bestelauto voor het vervoer van de
gehandicapte.
Stuur bewijsstukken, zoals foto’s en rekeningen, mee
– Als het motorrijtuig niet voldoet aan de inrichtingseisen
voor bestelauto’s:
een kopie van de ontheffing voor een tussenschot of, als uw
kentekenbewijs een datum 1e toelating heeft van 1 juli 2005 of later,
een (eigen) verklaring, ombouwtekening en ombouwnota.
Inrichtingseisen bestelauto’s
Het lage tarief voor gehandicapten geldt alleen voor bestelauto’s.
Om als bestelauto aangemerkt te worden, moet uw motorrijtuig aan
een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn algemene voorwaarden
die gelden voor alle typen bestelauto’s. Daarnaast zijn er specifieke
inrichtingseisen die gelden per type bestelauto. Meer informatie
vindt u op belastingdienst.nl/mrb.
U voldoet niet aan de inrichtingseisen
Voor de meeste bestelauto’s geldt als inrichtingseis dat ze standaard
zijn voorzien van een tussenschot. Is de vaste wand aangepast of
verwijderd om een rolstoelgebonden persoon in staat te stellen
via de laadruimte in de cabine plaats te nemen? Dan kunnen wij
voor deze aanpassing een uitzondering maken. Stuur dan extra
bewijsstukken mee.
Wat u moet meesturen, hangt af van de datum van de 1e toelating
van uw auto:
– 1e toelating op 1 juli 2005 of later: een (eigen) verklaring,
ombouwtekening en ombouwnota
– 1e toelating vóór 1 juli 2005: een ontheffing voor de plaatsing
van een tussenschot
Stuur uw schriftelijke verzoek om ontheffing naar:
Belastingdienst
Postbus 2710
6401 DE Heerlen
Hoeveel belasting moet u betalen?
De hoogte van het tarief hangt af van het gewicht van de bestelauto.
Wilt u weten hoeveel u precies moet betalen? Gebruik de Rekenhulp
motorrijtuigenbelasting op belastingdienst.nl.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/mrb.

