Belastingdienst

Verzoek

Motorrijtuigenbelasting
Bijzonder tarief
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u om een bijzonder tarief van
motorrijtuigenbelasting. U kunt dit aanvragen voor:
– een kampeerauto (camper)
–	een motorrijtuig dat is ingericht voor het vervoer van paarden
en niet beroepsmatig wordt gebruikt voor de paardensport
–	een motorrijtuig dat wordt gehouden en gebruikt door een
kermis- of circusexploitant
– een motorrijtuig dat is ingericht als werktuig
– een motorrijtuig dat is ingericht als werkplaats
– een rijdende winkel
Voorwaarden
Om voor een bijzonder tarief in aanmerking te komen,
moet uw motorrijtuig voldoen aan een aantal voorwaarden.
Met het opsturen van dit formulier verklaart u dat u weet
welke voorwaarden er gelden en dat uw motorrijtuig aan de
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
Hebt u bewijsstukken die voor ons van belang kunnen zijn?
Stuur deze dan gelijk mee.
		Let op!
		Zolang uw verzoek in behandeling is, moet u de normaal
verschuldigde motorrijtuigenbelasting gewoon betalen.
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.
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Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/mrb.

02 van 03

Verzoek
1

Gegevens kentekenhouder

1a

Naam								

1b

Adres								

1c

Postcode en plaats					

1d

BSN/RSIN							

1e

Geboortedatum					

1f

Telefoonnummer					

2

Motorrijtuigenbelasting
Bijzonder tarief

–

–

Gegevens verzoek
Lees eerst de toelichting op dit formulier.

2a

Kenteken							

2b 	Ik verzoek om het bijzondere tarief
een kampeerauto
motorrijtuigenbelasting voor:		
een kampeerauto die bedrijfsmatig wordt verhuurd
Kruis aan wat van toepassing is.		 een kampeerauto: ik wil geen gebruik (meer) maken van de overgangsregeling voor oldtimers
een motorrijtuig dat is ingericht voor het vervoer van paarden
een motorrijtuig dat wordt gehouden en gebruikt door een kermis- of circusexploitant
een motorrijtuig dat is ingericht als werktuig
een motorrijtuig dat is ingericht als werkplaats
een rijdende winkel
Ondertekening
Ik verklaar dat het motorrijtuig voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor het aangevraagde bijzondere tarief.
Ik stuur bewijzen en foto’s mee waarmee ik kan aantonen dat het motorrijtuig aan de voorwaarden voldoet én waaruit de inrichting
van het motorrijtuig blijkt.
Naam
Plaats
Datum								

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak
									
Bijlagen (aantal)						

27 102 19 02

3

*271021902*
2 7 1 0 2 1 9 0 2

03 van 03

Toelichting bij de voorwaarden
Voorwaarden kampeerautotarief (camper)
De binnenruimte is ingericht voor het vervoer en verblijf van personen.
Deze ruimte is voorzien van vast aangebrachte elementen voor het
gebruik in de binnenruimte:
– minimaal twee vaste zitplaatsen
– een tafel
– een slaapplaats voor ten minste twee personen
– vaste en afsluitbare opbergruimten
–	een vast keukenblok, voorzien van watervoorziening met
een spoelbak, een kraan en een afvoer
– een vaste kookgelegenheid
Kijk voor meer informatie over de inrichtingseisen van de
kampeerauto op belastingdienst.nl/mrb.
Let op!
	Een kampeerauto is voor de motorrijtuigenbelasting een
personenauto. De aantekening ‘kampeerauto’ op uw kenteken
bewijs deel IA (of deel I) of op de kentekencard, is niet voldoende
om in aanmerking te komen voor het kampeerautotarief.
Om in aanmerking te komen voor de fiscale goedkeuring,
moet u met foto’s aantonen dat u aan de eisen voldoet. Bent
u vanaf 1 januari 2013 of later de houder van de kampeerauto?
En betaalde de vorige eigenaar/houder het kampeerautotarief?
Dan hoeft u het kampeerautotarief niet aan te vragen. Dit tarief
geldt dan automatisch ook voor u. De kampeerauto moet wel
aan de fiscale inrichtingseisen (blijven) voldoen.
Let op!
	Hebt u een motorrijtuig zelf omgebouwd tot kampeerauto?
Dan moet u in bepaalde gevallen ook aangifte voor de bpm doen.
Informatie hierover vindt u op belastingdienst.nl.
Voorwaarden bijzonder tarief voor een motorrijtuig
dat wordt gebruikt voor het vervoer van paarden
–	Het motorrijtuig moet zijn ingericht voor het vervoer van
paarden voor de paardensport.
–	Het motorrijtuig mag niet beroepsmatig worden gebruikt
voor de paardensport.
–	De houder verklaart dat hij aan de voorwaarden voldoet.
Let op!
	Aanhangwagens die gekoppeld zijn aan een personenauto,
bestelauto of autobus worden hier niet bedoeld. Voor aanhang
wagens hoeft u geen motorrijtuigenbelasting te betalen.
Voorwaarden bijzonder tarief voor motorrijtuig gehouden
door kermis- of circusexploitant
–	Het motorrijtuig wordt uitsluitend gebruikt voor het vervoer
van kermis- of circusbenodigdheden.
–	Het motorrijtuig staat ingeschreven op naam van een kermisof circusexploitant.

Voorwaarden bijzonder tarief motorrijtuig ingericht als werktuig
– Het motorrijtuig is uiterlijk herkenbaar als werktuig.
– Het motorrijtuig wordt als werktuig gebruikt op vaste plaatsen.
–	Het motorrijtuig wordt niet meer dan 60 dagen per jaar op de weg
gebruikt gedurende vier aaneengesloten tijdvakken. En niet meer
dan 15 dagen per tijdvak als het een kortere vrijstellingsperiode is.
–	Het gebruik van de weg gebeurt uitsluitend om het motorrijtuig
naar een andere werkplek te verplaatsen.
Voorwaarden bijzonder tarief motorrijtuig ingericht als werkplaats
–	Het motorrijtuig heeft een laadruimte waarin permanent een
werkbank is aangebracht.
–	Het noodzakelijke gereedschap om de werkzaamheden uit te
voeren, is permanent in het motorrijtuig aanwezig.
– Het motorrijtuig wordt uitsluitend gebruikt als werkplaats.
–	Het motorrijtuig wordt niet meer dan 60 dagen per jaar op de weg
gebruikt gedurende vier aaneengesloten tijdvakken. En niet meer
dan 15 dagen per tijdvak als het een kortere vrijstellingsperiode is.
–	Het gebruik van de weg vindt uitsluitend plaats om het motorrijtuig
naar een andere werkplek te verplaatsen.
Voorwaarden bijzonder tarief rijdende winkel
Een rijdende winkel is een motorrijtuig dat wordt gebruikt als winkel
voor directe verkoop aan particulieren. De rijdende winkel moet een
besloten ruimte hebben die voldoet aan de volgende voorwaarden:
– toegankelijk voor publiek
– blijvend ingericht als winkel
–	uitsluitend in gebruik als winkel waarin goederen zijn uitgestald
op schappen of rekken om aan het publiek te verkopen
Met het motorrijtuig mag niet worden gereden op autowegen en
autosnelwegen.
Hoeveel belasting moet u betalen?
Voldoet u aan alle voorwaarden voor een rijdende winkel?
Dan betaalt u geen provinciale opcenten en geen brandstoftoeslag.
Voldoet u aan alle voorwaarden voor één van de andere motor
rijtuigen? Dan betaalt u een kwart van de motorrijtuigenbelasting die
u anders had moeten betalen. Voor een kampeerauto die bedrijfs
matig wordt verhuurd moet u, als verhuurder of als huurder, de helft
in plaats van een kwart van die belasting betalen.
Wilt u uitrekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen?
Kijk op belastingdienst.nl/mrb.
Wanneer gaat het bijzondere tarief in?
Voldoet het motorrijtuig al aan de voorwaarden bij het begin van het
tijdvak waarin het verzoek binnenkomt? Dan kan het bijzondere
tarief ingaan bij het begin van dat tijdvak .
Wordt het motorrijtuig in de loop van het tijdvak aangepast aan de
voorwaarden? Dan kan het bijzondere tarief pas ingaan bij het begin
van het eerstvolgende tijdvak.

