Belastingdienst

Verzoek

Belasting zware motorrijtuigen
Teruggaaf
Waarom dit formulier?
Hebt u belasting zware motorrijtuigen (bzm) betaald, maar maakt
uw motorrijtuig geen gebruik meer van de autosnelwegen in de
Eurovignetlanden Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden?
Hebt u een internet-aangifteovereenkomst met ons? En is het
aangiftetijdvak nog niet afgelopen? Dan kunt u in de inlogomgeving
om teruggaaf van bzm vragen door de einddatum van het tijdvak te
wijzigen. U hoeft dit formulier dan niet te gebruiken. Hebt u geen
aangifte-overeenkomst? Of hebt u bzm dubbel betaald? Dan kunt u
teruggaaf van bzm vragen met dit formulier.
Hoeveel krijgt u terug?
Wij berekenen het bedrag van de teruggaaf vanaf de datum
dat wij uw verzoek ontvangen. U krijgt dus alleen bzm terug over
het aantal dagen dat nog niet voorbij is na ontvangst verzoek.
Voor de behandeling van het verzoek om teruggaaf betaalt u
€ 25 administratiekosten.

EV 016 - 2Z*9FOL 

		Let op!
	Hebt u verzocht om teruggaaf bzm? Dan moet u voordat u
opnieuw gebruik gaat maken van de autosnelwegen in
Eurovignetlanden opnieuw aangifte doen en bzm betalen.

Invullen en terugsturen
Stuur uw 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.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bzm.
Of bel de BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749, bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
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Verzoek
1

Belasting zware motorrijtuigen
Teruggaaf

Gegevens aanvrager
Naam								
Straat en huisnummer				
Postcode en woonplaats			
Telefoonnummer					

		RSIN/BSN

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

Tenaamstelling rekening			
Euroklantnummer (indien bekend)
2

Gegevens van uw aangifte
Kenteken							
Land waar het kenteken
is geregistreerd 					
Eurovignetnummer					
Eurovignet is geldig van 				

–

–

Euronorm							
3

Reden verzoek

4

Ondertekening

		

Tot en met		

–

–

		Aantal assen

Plaats								
Datum								

–

–

								

*220160902*
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22 016 09 02

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

