MB 104

Verzoek

Motorrijtuigenbelasting
Vrijstelling taxi
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u om vrijstelling van motorrijtuigenbelasting
voor een taxi. En met dit formulier verklaart u dat u deze personenauto
voor minimaal 90% voor taxivervoer of openbaar vervoer gebruikt.
Voorwaarden
Om voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting in aanmerking
te komen, moeten u en uw personenauto voldoen aan een aantal
voorwaarden. Met het opsturen van dit formulier verklaart u dat
u weet welke voorwaarden er gelden en dat uw personenauto 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
Postbus 9047
7300 GJ Apeldoorn

Let op!
Zolang uw verzoek in behandeling is, moet u de motorrijtuigen
belasting 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.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/mrb.

Gegevens kentekenhouder

1a

Naam

1b

Straat en huisnummer

1c

Postcode en woonplaats

1d

RSIN/BSN

1e

Geboortedatum

1f

Omzetbelastingnummer

1g

Nummer van de ondernemers
vergunning taxi

1h

Telefoonnummer

2

Gegevens taxi

2a

Kenteken

2b

Merk en type

–

–

B
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Vermeld op iedere bijlage uw naam en burgerservicenummer (BSN)
of rechtspersonen en samenwerkingsverbanden identificatie
nummer (RSIN).

*271041101*
2 7 1 0 4 1 1 0 1

02 van 02

Ondertekening
De personenauto voldoet aan de voorwaarden voor taxivrijstelling. Ik verklaar dat deze personenauto geheel of nagenoeg geheel
(ten minste 90%) wordt gebruikt voor het verrichten van openbaar vervoer of taxivervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000.
Naam
Plaats
Datum

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak

Aantal bijlagen

Toelichting
U moet kunnen aantonen dat uw personenauto als taxi wordt
gebruikt en ook zo is ingericht. De personenauto moet bestemd
zijn om openbaar vervoer of taxivervoer te verrichten en daarvoor
geheel of nagenoeg geheel worden gebruikt. Bij de RDW moet uw
personenauto de aanduiding ‘taxi’ hebben.

Ondernemersvergunning taxivervoer
Met deze vergunning mag u taxivervoer of openbaar vervoer
verrichten volgens de Wet Personenvervoer 2000. Kiwa register
geeft deze vergunning af namens de minister van Infrastructuur
en Waterstaat.

Let op!
Stuur met het verzoek een kopie van de ondernemersvergunning
taxivervoer of een kopie van het vergunningsbewijs voor de
taxi mee.

27 104 11 02

3

*271041102*
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