Vrachtauto’s
Motorrijtuigenbelasting
Zodra het kentekenbewijs van een vrachtauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Ook als u
de vrachtauto niet gebruikt. Er zijn
bijzondere regels voor vrachtauto’s die
met een aanhangwagen kunnen worden
gekoppeld.
In deze brochure leest u daar alles over.
Bestelauto’s staan in de brochure
“Personenauto’s en bestelauto’s”.
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Heeft u nog vragen?



1 Waarover gaat deze brochure?
Deze brochure gaat over het betalen van motorrijtuigenbelasting voor
vrachtauto’s. Ook aanhangwagens en winkelwagens komen aan de orde.
Als u een vrachtauto bezit, heeft u een aantal wettelijke verplichtingen.
U moet een WA-verzekering hebben afgesloten en voor vrachtauto’s
waarvoor een kenteken verplicht is, moet u een kenteken hebben
verkregen. En u moet motorrijtuigenbelasting betalen.
1.1 Wanneer moet motorrijtuigenbelasting worden
betaald voor vrachtauto’s?
Voor vrachtauto’s bent u motorrijtuigenbelasting verschuldigd vanaf
het moment dat u het kentekenbewijs op uw naam heeft laten zetten.
Het maakt daarbij geen verschil of u met de vrachtauto gebruik maakt
van de weg of dat de vrachtauto op privé-terrein stilstaat.
1.2 Wat zijn vrachtauto’s?
Vrachtauto’s zijn alle motorrijtuigen die geen personenauto, bestelauto,
motorrijwiel of autobus zijn.
De toegestane maximummassa van een vrachtauto is het ledig gewicht
plus het laadvermogen van de vrachtauto. U vindt de toegestane
maximummassa op deel  of a van het kentekenbewijs.
1.3 Wat zijn aanhangwagens en welke regels gelden
ervoor?
Aanhangwagens zijn voertuigen die door een motorrijtuig worden
voortbewogen. Een oplegger geldt ook als aanhangwagen.
Als een aanhangwagen wordt gekoppeld met een in Nederland
geregistreerde vrachtauto, betaalt u voor deze aanhangwagen niet apart
motorrijtuigenbelasting.
Als u een vrachtauto heeft met een koppelinrichting voor een aanhangwagen, bent u motorrijtuigenbelasting verschuldigd voor de vrachtauto
én voor een aanhangwagen die met de vrachtauto kan worden gekoppeld.
Het is dus niet van belang of er werkelijk een aanhangwagen wordt
getrokken. De aanwezigheid van een koppelinrichting is doorslaggevend.
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1.4 Wat zijn winkelwagens?
Winkelwagens of “rijdende winkels” zijn motorrijtuigen met een ruimte
die voor het publiek als winkel is ingericht. Voor een winkelwagen
betaalt u motorrijtuigenbelasting naar een verlaagd tarief als die ruimte
uitsluitend als winkel wordt gebruikt. Het verlaagde tarief kan alleen op
verzoek worden toegepast.

2 Hoe doet u aangifte en hoe betaalt u de
motorrijtuigenbelasting?
2.1 Aangifte en betaling
Als u het kentekenbewijs van een vrachtauto op uw naam laat zetten,
doet u daarmee tegelijk aangifte motorrijtuigenbelasting. U geeft daarbij
aan of u per tijdvak van drie maanden of voor vier aaneensluitende
tijdvakken ineens wilt betalen.
Korte tijd later krijgt u automatisch een rekening met een acceptgiro
toegestuurd voor de motorrijtuigenbelasting die u moet betalen.
Ook daarna krijgt u steeds automatisch rekeningen toegestuurd.
Let op!

U blijft zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen. Als u niet of niet op tijd
betaalt, kan dat tot gevolg hebben dat een naheffingsaanslag met boete wordt
opgelegd. Heeft u nog geen rekening gekregen binnen één maand nadat u het
kentekenbewijs op uw naam heeft laten zetten, neem dan contact op met de
Belastingdienst/Centrale administratie.

2.2 Tijdvak van betalen
U betaalt motorrijtuigenbelasting per tijdvak. Een tijdvak duurt
drie maanden.
Tijdvakken waarover motorrijtuigenbelasting moet worden betaald,
worden gerekend vanaf de datum waarop voor het eerst een kentekenbewijs is afgegeven voor de vrachtauto. Deze datum staat vermeld op
het kentekenbewijs deel  of a. Die tijdvakken blijven daarna bij de
vrachtauto “horen”. Zie ., voorbeeld .
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Korting bij betaling over vier aaneensluitende tijdvakken ineens

Als u wilt, kunt u over vier aaneensluitende tijdvakken ineens betalen.
U krijgt dan per volledig tijdvak van drie maanden €  korting.
U kunt later altijd verzoeken om na die vier tijdvakken per tijdvak van
drie maanden te betalen. Neem daarvoor contact op met de Belastingdienst/Centrale administratie.
2.3 Speciale regeling bij aankoop van een gebruikte
vrachtauto
Er geldt een speciale regeling voor de motorrijtuigenbelasting bij de
aankoop van een gebruikte vrachtauto. Het maakt daarbij geen verschil
of de verkoper een handelaar is die door de RDW is erkend, of een nieterkende handelaar (particulier).
U koopt een gebruikte vrachtauto

In dit geval moet u motorrijtuigenbelasting betalen vanaf het moment
dat u het kentekenbewijs op uw naam laat zetten. Het eerste tijdvak
waarover u belasting moet betalen, is dan meestal een kort tijdvak: het
loopt tot het begin van het eerstvolgende tijdvak dat “bij de vrachtauto
hoort”. Over dit eerste - korte - tijdvak betaalt u evenredig minder
belasting. Zie ., voorbeeld .
2.4 Tijdvakken bij aankoop van een nieuwe of gebruikte
vrachtauto: voorbeelden
Als u een vrachtauto koopt, maakt het verschil of u:
– een nieuwe vrachtauto koopt;
– een gebruikte vrachtauto koopt.
Aan de hand van de voorbeelden in deze paragraaf kunt u bepalen over
welke tijdvakken u in die twee situaties motorrijtuigenbelasting betaalt.
Voorbeeld 1: koop nieuwe vrachtauto

U koopt op 2 november een nieuwe vrachtauto. Diezelfde dag laat u het
kentekenbewijs op uw naam zetten. Het eerste tijdvak waarover u moet betalen,
begint op 2 november en duurt tot en met 1 februari van het volgende jaar.
De volgende tijdvakken beginnen op 2 februari, 2 mei en 2 augustus.
Als u ineens betaalt over de periode 2 november tot en met
1 november van het volgende jaar, krijgt u 4 x € 3 = € 12 korting.
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Voorbeeld 2: koop gebruikte vrachtauto

U koopt op 2 november een gebruikte vrachtauto. Diezelfde dag laat u het
kentekenbewijs op uw naam zetten. De eerste keer dat er een kentekenbewijs voor
de vrachtauto is afgegeven, was op 5 juni. De tijdvakken die bij de auto horen,
beginnen dus steeds op 5 juni, 5 september, 5 december en 5 maart.
Het eerste - korte - tijdvak waarover u motorrijtuigenbelasting moet betalen, loopt
van 2 november tot en met 4 december.
Als u ineens betaalt over de periode 2 november tot en met 4 september van
het volgende jaar, krijgt u 3 x € 3 = € 9 korting. Want deze periode bevat maar
drie volledige tijdvakken van drie maanden.
U kunt ook eerst alleen over het korte tijdvak betalen en vervolgens per 5 december
overgaan op een betaling over vier aaneensluitende tijdvakken ineens. In dat geval
krijgt u 4 x € 3 = € 12 korting. Dit moet u wel bij het begin van het korte tijdvak
(telefonisch) doorgeven aan de Belastingdienst/Centrale administratie.

3 Wat is het bedrag van de motorrijtuigenbelasting?
Het bedrag van de motorrijtuigenbelasting voor een vrachtauto is
afhankelijk van het antwoord op de volgende vragen:
– Wat is de toegestane maximummassa van de vrachtauto? Zie ..
– Wordt uw vrachtauto aangedreven door een elektromotor of door
waterstof? Zie ..
– Maakt u gebruik van de mogelijkheid om over vier aaneensluitende
tijdvakken ineens te betalen? Zie ..
– Is voor de vrachtauto het bijzondere tarief van toepassing? Zie ..
– Is de vrachtauto al dan niet voorzien van een koppelinrichting? Zie ..
– Hoeveel assen heeft de vrachtauto? Zie ..
– Is de vrachtauto al dan niet voorzien van luchtvering?
Het bedrag van de motorrijtuigenbelasting voor een winkelwagen is
afhankelijk van de eerste drie factoren.
Voor bepaalde vrachtauto’s geldt een vrijstelling. Zie ..
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Wilt u weten hoeveel motorrijtuigenbelasting u precies moet betalen,
dan kunt u terecht bij de Belastingdienst/Centrale administratie.
Eenvoudige tariefinformatie is ook verkrijgbaar bij de kantoren van
de Belastingdienst en op het postkantoor.
3.1 Belasting over toegestane maximummassa
De grondslag voor de berekening van de motorrijtuigenbelasting is de
toegestane maximummassa.
Vrachtauto zonder koppelinrichting

De motorrijtuigenbelasting wordt berekend over de toegestane
maximummassa van de vrachtauto die is vermeld op deel  of a van
het kentekenbewijs.
Vrachtauto met koppelinrichting

Als de vrachtauto een koppelinrichting heeft, beïnvloedt dat de
toegestane maximummassa voor de berekening van de
motorrijtuigenbelasting.
Die toegestane maximummassa is voor een vrachtauto met
koppelinrichting het totaal van:
– de toegestane maximummassa van de vrachtauto zelf;
– de hoogste toegestane maximummassa van een aanhangwagen die met
de vrachtauto kan worden gekoppeld.
Wat is een koppelinrichting?

Een koppelinrichting is een inrichting, bevestigd aan een vrachtauto,
waarmee die vrachtauto kan worden gekoppeld met een aanhangwagen.
Een oplegger geldt als aanhangwagen. Een trekker voor opleggers is dus
een vrachtauto met een koppelinrichting.
3.2 Het tarief voor vrachtauto’s en winkelwagens
De motorrijtuigenbelasting voor winkelwagens kent een vast basistarief.
Het basistarief geldt voor winkelwagens met een toegestane
maximummassa van meer dan . kg, maar niet meer dan . kg.
Het tarief loopt vervolgens stapsgewijs op met een vast bedrag voor elke
. kg toegestane maximummassa boven . kg toegestane
maximummassa.
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De motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto's is gedifferentieerd naar
het al dan niet aanwezig zijn van een koppelinrichting, het aantal assen
en het al dan niet luchtgeveerd zijn.
De maximumtarieven zijn verschuldigd voor vrachtauto's met een
toegestane maximummassa van . kg of meer.
3.3 Het bijzondere tarief
Voor bepaalde categorieën bijzondere vrachtauto’s geldt een bijzonder
(lager) tarief. Dit tarief geldt bijvoorbeeld voor:
– kermiswagens;
– kraanwagens;
– vrachtauto’s die zijn ingericht als werktuig of werkplaats;
– verhuiswagens met een toegestane maximummassa van minder dan
. kg.
Bij toepassing van het bijzondere tarief betaalt u over vier aaneensluitende tijdvakken van drie maanden alleen het belastingbedrag over
één tijdvak. Het bijzondere tarief kan ook worden toegepast als het
eerste van de vier tijdvakken een kort tijdvak is. Er is één voorwaarde
die voor al deze bijzondere vrachtauto’s geldt: u mag per jaar niet meer
dan zestig dagen met de vrachtauto gebruik van de weg maken.
De Belastingdienst/Centrale administratie kan dit controleren aan de
hand van uw bedrijfsadministratie.
Let op!

Bij toepassing van het bijzondere tarief kunt u geen gebruikmaken van de
kortingsregeling voor betaling over vier tijdvakken ineens.
U kunt om het bijzondere tarief verzoeken op het moment dat u het kentekenbewijs
op uw naam laat zetten. U kunt ook later een schriftelijk verzoek indienen bij de
Belastingdienst/Centrale administratie.
Voor meer informatie over bijzondere tarieven kunt u terecht bij de
Belastingdienst/Centrale administratie.
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3.4 De vrachtauto wordt aangedreven door een
elektromotor of door waterstof
Voor vrachtauto's die uitsluitend worden aangedreven door een elektromotor, waarbij de elektrische energie uitsluitend door een batterij of
door een brandstofcel wordt geleverd, of door een verbrandingsmotor
die kan worden gevoed met waterstof, is het belastingtarief nihil.
U hoeft dus geen motorrijtuigenbelasting te betalen.
3.5 Aantal assen/luchtvering
Het bedrag aan motorrijtuigenbelasting is ook afhankelijk van het aantal
assen van de vrachtauto. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrachtauto’s met koppelinrichting ( en  of meer assen) en vrachtauto’s
zonder koppelinrichting (,  en  of meer assen).
Bovendien wordt voor de berekening van het bedrag aan motorrijtuigenbelasting onderscheid gemaakt of de vrachtauto al dan niet luchtgeveerd is.
Let op!

Voor de toepassing van het tarief is alleen de soort vering en het aantal assen van het
trekkende voertuig van belang.

3.6 Vrijstelling
Bepaalde vrachtauto’s zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.
Daarbij geldt in het algemeen de voorwaarde dat ze uiterlijk als zodanig
herkenbaar moeten zijn. Een vrijstelling wordt verleend op verzoek.
Vrijstellingen gelden onder meer voor:
– historische vrachtauto’s gehouden door een museum;
– vrachtauto’s van  jaar of ouder mits niet bedrijfsmatig gebruikt;
– vrachtauto’s gebruikt voor defensie;
– politie-vrachtauto’s;
– brandweerauto’s;
– bibliotheekbussen;
– vrachtauto’s in gebruik bij de Keuringsdienst van waren en de
Vleeskeuringsdienst;
– vuilniswagens, kolkenzuigers en straatveegwagens;
– vrachtauto’s voor de land- of bosbouw;
– vrachtauto’s waarmee gewoonlijk slechts over een geringe afstand
gebruik wordt gemaakt van de weg.
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Er geldt ook een vrijstelling als een vrachtauto gebruikmaakt van de
weg tijdens een APK-keuring terwijl de geldigheid van het kentekenbewijs is geschorst.
Ook aanhangwagens komen in bepaalde gevallen in aanmerking voor
een vrijstelling. Aanhangwagens die worden getrokken door een
voertuig waarvoor een vrijstelling geldt, zijn altijd vrijgesteld.
Voor meer informatie over vrijstellingen kunt u contact opnemen met
de Belastingdienst/Centrale administratie.
3.7 Onbelaste voertuigen
Er zijn motorrijtuigen die geen kenteken hoeven te voeren op grond
van de Wegenverkeerswet . Bijvoorbeeld:
– wegenbouwmachines, zoals motorwalsen en teersproeimachines;
– landbouwmachines en tractoren die uitsluitend voor de landbouw
worden gebruikt.
Voor deze motorrijtuigen hoeft u geen aangifte te doen en bent u ook
geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd. Ook voor aanhangwagens
die door een dergelijk motorrijtuig worden getrokken, hoeft u geen
aangifte te doen en geen belasting te betalen.
Als het voertuig toch is voorzien van een kenteken, moet er wel
motorrijtuigenbelasting worden betaald. Voor landbouwvoertuigen kan
dan een vrijstelling van toepassing zijn.

4 Teruggaafregeling voor bedrijfsvoertuigenpark
De motorrijtuigenbelasting voor een vrachtauto met een koppelinrichting wordt berekend over de toegestane maximummassa van de
vrachtauto en van een aanhangwagen die ermee kan worden gekoppeld.
Als uw vrachtauto’s een koppelinrichting hebben, betaalt u dus motorrijtuigenbelasting voor combinaties van een vrachtauto en een aanhangwagen, ongeacht de vraag of u werkelijk met aanhangwagens rijdt, en
hoe vaak. Dat geldt ook als u minder aanhangwagens dan vrachtauto’s
heeft, zodat u maar een paar combinaties kunt laten rijden.
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In dit soort situaties is soms teruggaaf mogelijk voor een bedrijfsvoertuigenpark (zie .). U kunt teruggaaf vragen als u een vergunning
heeft voor een bedrijfsvoertuigenpark (zie .). Het bedrag van de
teruggaaf is afhankelijk van de samenstelling van uw bedrijfsvoertuigenpark (zie .).
4.1 Wat is een bedrijfsvoertuigenpark?
Een bedrijfsvoertuigenpark waarvoor u teruggaaf kunt vragen, is een
voertuigenpark dat bestaat uit twee of meer vrachtauto’s en ten minste
één aanhangwagen. Trekkers en opleggers tellen voor deze regeling
niet mee.
U kunt ook een deel van uw vrachtauto’s en aanhangwagens als
bedrijfsvoertuigenpark laten aanmerken. Zo kunt u mogelijk teruggaaf
vragen als niet al uw vrachtauto’s en aanhangwagens aan de
voorwaarden voldoen.
Voorwaarden voor een bedrijfsvoertuigenpark

Uw vrachtauto’s en aanhangwagens (of een deel ervan) kunnen als
bedrijfsvoertuigenpark worden aangemerkt als is voldaan aan de
volgende voorwaarden:
– de verhouding tussen het aantal vrachtauto’s en het aantal
aanhangwagens is ten minste  : ;
– alle vrachtauto’s hebben een koppelinrichting;
– de aanhangwagens kunnen worden gekoppeld met elke vrachtauto uit
het bedrijfsvoertuigenpark;
– de vrachtauto’s behoren tot niet meer dan één bedrijfsvoertuigenpark;
– alle vrachtauto’s en aanhangwagens worden gehouden door dezelfde
houder;
– voor geen van de vrachtauto’s uit het bedrijfsvoertuigenpark geldt een
vrijstelling van motorrijtuigenbelasting;
– geen van de vrachtauto’s valt onder het bijzondere tarief (zie .) of
het tarief voor winkelwagens;
– het opgegeven kenteken bevindt zich ook op de aanhangwagen;
– als de aanhangwagen niet is voorzien van een eigen kenteken moet
deze zijn voorzien van een zogenoemde Finoplaat (zie ..);
– een eenmaal uit het bedrijfsvoertuigenpark genomen vrachtauto kan
niet worden vervangen.
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Fiscale eenheid geldt als één houder

Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting of de vennootschapsbelasting
geldt - als het om een bedrijfsvoertuigenpark gaat - als één houder.
Dat betekent dat vrachtauto’s en aanhangwagens die op naam staan
van verschillende ondernemingen binnen een fiscale eenheid, samen
één bedrijfsvoertuigenpark kunnen vormen.
4.1.1 De Fino-plaat

Een Fino-plaat is een plaat met het RDW-registratienummer van de
aanhangwagen en de massacode, dat is een code die de massa van de
aanhangwagen aangeeft.
U moet de Fino-plaat zelf aanschaffen (bijvoorbeeld bij een leverancier
van kentekenplaten). Om een Fino-plaat te kunnen aanschaffen moet
voor de aanhangwagen een RDW-registratiebewijs zijn uitgereikt.
Op dat registratiebewijs vindt u de gegevens over de massa van de
aanhangwagen.
De Fino-plaat is een vierkante op zijn punt geplaatste plaat met zijden
van  centimeter. Hij moet tegen de achterzijde van de aanhangwagen
worden bevestigd. Hij moet duidelijk zichtbaar zijn en mag niet hoger
zijn aangebracht dan twee meter boven het wegdek, en niet in de
onmiddellijke nabijheid van de gewone kentekenplaat met het kenteken
van het trekkende motorrijtuig.
De achtergrond van de plaat is rood; de daarop aangebrachte letters en
cijfers zijn wit. De letters en cijfers van het RDW-registratienummer
staan in het boven- en middengedeelte van de plaat. In het onderste
gedeelte staat de massacode.
De massacode bestaat uit twee cijfers of uit één letter en één cijfer.
Het eerste cijfer geeft de duizendtallen aan van de massa in
kilogrammen. Het tweede cijfer geeft de honderdtallen aan van de
afgeronde massa (tot en met  kg wordt afgerond naar beneden,  kg
en meer wordt afgerond naar boven).
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Als de code met een letter begint, dan geeft die letter de duizendtallen
aan van de massa volgens de tabel hierna:
A

is

10

L

is

20

X

is

30

B

is

11

M

is

21

Z

is

31

C

is

12

N

is

22

XX

is meer dan

D

is

13

P

is

23

E

is

14

R

is

24

F

is

15

S

is

25

G

is

16

T

is

26

H

is

17

U

is

27

J

is

18

V

is

28

K

is

19

W

is

29

31 950 kg

Enkele voorbeelden van de massacode
Massa

Afgeronde massa

Massacode

950 kg

900

kg

09

7 571 kg

7 600

kg

76

9 991 kg

10 000

kg

A0

15 320 kg

15 300

kg

F3

Voorbeeld van een Fino-plaat
OB



DH
C

In het voorbeeld is OB  DH het RDW-registratienummer. C is de
massacode en betekent dat de aanhangwagen van dit voorbeeld een
afgeronde massa heeft van   kg.
4.2 De vergunning voor een bedrijfsvoertuigenpark
Voor een bedrijfsvoertuigenpark dat aan alle voorwaarden voldoet
(zie .), kunt u een “vergunning bedrijfsvoertuigenpark” krijgen.
Als u deze vergunning heeft, kunt u teruggaaf van motorrijtuigenbelasting vragen.
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De vergunning wordt verleend voor één jaar. U kunt zelf aangeven op
welke datum u de vergunning wilt laten ingaan.
Een vergunning bedrijfsvoertuigenpark vraagt u aan bij de Belastingdienst/Centrale administratie. Bij de aanvraag moet u in ieder geval de
volgende gegevens verstrekken:
– een verklaring dat de vrachtauto’s uit uw bedrijfsvoertuigenpark niet
zullen worden gekoppeld met een aanhangwagen die niet tot het park
behoort;
– het aantal assen en de soort vering van de vrachtauto’s en aanhangwagens;
– een verklaring dat wijzigingen in het bedrijfsvoertuigenpark aan de
Belastingdienst/Centrale administratie zullen worden gemeld.
De Belastingdienst/Centrale administratie kan u om aanvullende
informatie vragen.
Wijzigingen van de vergunning voor een bedrijfsvoertuigenpark

Tijdens de vergunningsperiode van een jaar kunt u de Belastingdienst/Centrale administratie verzoeken de vergunning te wijzigen.
Wijzigingen in het bedrijfsvoertuigenpark kunnen inhouden:
– een vrachtauto wordt verkocht, gedemonteerd of definitief naar het
buitenland overgebracht;
– een vrachtauto wordt om een andere reden uit het bedrijfsvoertuigenpark genomen;
– een aanhangwagen wordt verkocht, gedemonteerd of definitief naar
het buitenland overgebracht;
– een aanhangwagen wordt in het bedrijfsvoertuigenpark opgenomen.
Let op!

Een eenmaal uit het bedrijfsvoertuigenpark genomen vrachtauto kan niet worden
vervangen.
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Intrekkingen van de vergunning voor een bedrijfsvoertuigenpark

De Belastingdienst/Centrale administratie kan een vergunning
intrekken als wordt vastgesteld dat u:
– herhaaldelijk niet heeft voldaan aan de voorwaarden van de
vergunning;
– misbruik van de vergunning maakt of probeert te maken.
Een vergunning kan ook op uw eigen verzoek worden ingetrokken.
4.3 Hoe wordt de teruggaaf berekend?
Een teruggaaf voor een bedrijfsvoertuigenpark wordt als volgt berekend:
 Er wordt berekend hoeveel belasting betaald is voor de vrachtauto’s
in het bedrijfsvoertuigenpark over de periode van de vergunning.
 Daarna wordt er berekend hoeveel belasting verschuldigd zou zijn als
de vrachtauto’s in het bedrijfsvoertuigenpark geen koppelinrichting
zouden hebben.
 Dit bedrag wordt afgetrokken van de betaalde belasting over de
periode van de vergunning.
 Vervolgens wordt het verschil berekend tussen het aantal vrachtauto’s
en het aantal aanhangwagens in het bedrijfsvoertuigenpark.
 Dit verschil wordt vervolgens gedeeld door het aantal vrachtauto’s.
 De in stap  berekende uitkomst wordt tot slot vermenigvuldigd met
het in stap  gevonden bedrag.
 De uitkomst van de in stap  genoemde berekening is het bedrag van
de teruggaaf.
Let op!

Als de per saldo te betalen motorrijtuigenbelasting door de teruggaaf lager uitkomt
dan het Europese minimumtarief, kan de teruggaaf worden verlaagd.
Voorbeeld

U heeft een vergunning voor een bedrijfsvoertuigenpark voor acht vrachtauto’s en
drie aanhangwagens. De vergunning is ingegaan op 1 augustus 2001.
Gegevens van de voertuigen:
– de vrachtauto’s hebben een toegestane maximummassa van 40.000 kg,
ze zijn niet luchtgeveerd en hebben drie assen.
– zonder koppelinrichting zou de toegestane maximummassa van vier vrachtauto’s 20.000 kg zijn en van de overige vier 23.000 kg.
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Na afloop van de vergunningenperiode van 1 augustus 2001 tot en met
31 juli 2002 verzoekt u om teruggaaf voor het bedrijfsvoertuigenpark.
De berekening is dan als volgt.
1. Betaalde belasting voor de vrachtauto’s in het bedrijfsvoertuigenpark:
8 x € 940 = € 7.520;
2. Verschuldigde belasting zonder koppelinrichting: 4 x € 236 = € 944
4 x € 352 = € 1.408
totaal

€ 2.352

3. Betaalde belasting minus verschuldigde belasting zonder koppelinrichting:
€ 7.520 minus € 2.352 = € 5.168;
4. Het aantal vrachtauto’s is 8, het aantal aanhangwagens is 3, dus het verschil is 5;
5. 5/8 (vrachtauto’s);
6. 5/8 x € 5.168 = € 3.230;
7. € 3.230 is het bedrag van de teruggaaf.

5 Veranderingen aan uw vrachtauto
Als u veranderingen aanbrengt aan uw vrachtauto, moet u misschien
een hoger of lager bedrag aan motorrijtuigenbelasting gaan betalen.
Bijvoorbeeld:
– U brengt aan uw vrachtauto een verandering aan waardoor de
toegestane maximummassa van de vrachtauto verandert.
– U brengt aan uw vrachtauto een koppelinrichting aan of u verwijdert
de aanwezige koppelinrichting.
Als u dergelijke wijzigingen aan uw vrachtauto aanbrengt of laat
aanbrengen, moet u:
– de auto door de RDW laten keuren;
– het kentekenbewijs laten aanpassen. Neem hiervoor zelf contact op
met de RDW.
Nadat het kentekenbewijs is aangepast, bent u met ingang van het
eerstvolgende tijdvak een nieuw bedrag aan motorrijtuigenbelasting
verschuldigd. De rekening daarvoor krijgt u automatisch toegestuurd.
Heeft u voor de vrachtauto voor vier aaneengesloten tijdvakken ineens
betaald, dan zijn er twee mogelijkheden:
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– U ontvangt een acceptgiro om de meer verschuldigde belasting bij te
betalen. Dit is het geval als de motorrijtuigenbelasting in de nieuwe
situatie hoger is. Bedragen van €  of minder worden niet in rekening
gebracht.
– U krijgt geld terug. Dit is het geval als de motorrijtuigenbelasting in
de nieuwe situatie lager is. Bedragen van €  of minder worden niet
terugbetaald.

6 Wanneer heeft u recht op teruggaaf van
motorrijtuigenbelasting?
Als u uw vrachtauto verkoopt of inruilt, definitief uitvoert of laat
demonteren, kunt u teruggaaf krijgen van betaalde motorrijtuigenbelasting (zie . en .). U kunt ook teruggaaf krijgen, als u de
geldigheid van het kentekenbewijs laat schorsen (zie .). Heeft u
motorrijtuigenbelasting over vier aaneensluitende tijdvakken ineens
betaald, dan krijgt u ook automatisch belasting terug over de tijdvakken
die nog niet zijn begonnen.
Bedragen van €  of minder worden niet terugbetaald.
De aanleiding voor de teruggaaf moet worden doorgegeven aan de
De periode van teruggaaf begint op het moment dat de aanleiding
bij de RDW wordt geregistreerd.
RDW.

6.1 Bij verkoop of inruil van uw vrachtauto
Bij verkoop of inruil van uw vrachtauto moet aan de RDW worden
doorgegeven dat het kentekenbewijs niet langer op uw naam staat.
Het maakt daarbij geen verschil of u uw motorrijtuig aan een erkende
handelaar of aan een particulier verkoopt. U krijgt vervolgens
automatisch de betaalde belasting terug vanaf het moment dat het
kentekenbewijs niet meer op uw naam staat geregistreerd bij de RDW.
Bij verkoop aan een erkende handelaar ontvangt u een vrijwaringsbewijs. Bij verkoop aan een particulier ontvangt de koper bij de
tenaamstelling op het postkantoor een vrijwaringsbewijs. Dit bewijs is
voor u bestemd. Met een vrijwaringsbewijs kunt u aantonen dat het
kentekenbewijs niet langer op uw naam staat.
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6.2 Bij definitieve uitvoer of demontage van uw
vrachtauto
Als u uw vrachtauto definitief uitvoert of laat demonteren, moet u dit
doorgeven aan de RDW.
Als u uw vrachtauto laat demonteren, zorg er dan voor dat dit gebeurt
bij een autodemontagebedrijf dat erkend is door de RDW.
Met dat vrijwaringsbewijs kunt u aantonen dat het kentekenbewijs niet
langer op uw naam staat. Als u uw vrachtauto definitief uitvoert, moet
u bij één van de RDW-kantoren de zogenaamde “uitvoerverklaring”
invullen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Zelf een auto
of motor uitvoeren, verkrijgbaar bij de RDW-kantoren.
Door de RDW erkende handelaars en autodemontagebedrijven herkent
u aan het muurschild met het opschrift: “RDW erkend”.
Raamstickers geven aan of het bedrijf bevoegd is voor de afgifte van
RDW-vrijwaringsbewijzen.
6.3 Bij schorsing van de geldigheid van het
kentekenbewijs
Als u uw vrachtauto geruime tijd niet gebruikt, kunt u schorsing van de
geldigheid van het kentekenbewijs aanvragen op het postkantoor.
Als de schorsing ten minste één maand duurt, bent u tijdens die
periode geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd.
In de periode van schorsing mag uw vrachtauto niet op de weg komen.
U moet aan de Belastingdienst/Centrale administratie de plaats in
Nederland opgeven waar de vrachtauto is gestald.
Aan een schorsing zijn kosten verbonden. Meer informatie leest u in de
RDW-brochure Uw auto of motor en het kenteken, verkrijgbaar op het
postkantoor.
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7 Er wordt gecontroleerd
7.1 Betaal op tijd
U bent verplicht de motorrijtuigenbelasting op tijd te betalen.
Dat betekent: uiterlijk op de uiterste betaaldatum die staat vermeld op
de rekening die u wordt toegestuurd. Er wordt gecontroleerd of u op
tijd betaalt. Als u niet of niet op tijd betaalt, krijgt u een naheffingsaanslag. U kunt daarbij een boete krijgen tot maximaal € .
7.2 Geef wijzigingen op tijd door
De Belastingdienst/Centrale administratie controleert intensief.
Onder andere wordt gebruikgemaakt van foto’s, douanegegevens en
inlichtingen van de politie, zoals bekeuringen en processen-verbaal.
Als bij controle blijkt dat u geen of te weinig motorrijtuigenbelasting
heeft betaald, krijgt u een naheffingsaanslag met % verhoging.
Daarbij wordt één volledig jaar teruggekeken.
Een naheffingsaanslag met verhoging kunt u bijvoorbeeld krijgen als
wordt geconstateerd dat u een verhoging van de toegestane maximummassa niet heeft doorgegeven aan de RDW. Of als u gebruikmaakt van
de weg tijdens de schorsing van de geldigheid van uw kentekenbewijs.

8 Heeft u nog vragen?
Het kan zijn dat u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft.
Vragen over de motorrijtuigenbelasting? Bel gratis met de BelastingTelefoon/Auto, telefoon  - , op werkdagen tussen . en
. uur. Of kijk op Internet: www.belastingdienst.nl/mrb
Correspondentieadres: Postbus ,  GJ Apeldoorn.
Bezoekadres: Stationsplein , Apeldoorn op werkdagen tussen .
en . uur. Fax: ()   .
Voor vragen over kentekenbewijzen, schorsing, erkenningen als
handelaar of autodemontagebedrijf kunt u contact opnemen met de
RDW, telefoon  -  (E , per minuut), op werkdagen tussen
. en . uur.
Correspondentieadres: Postbus  ,  RA Veendam.
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Meer informatie
over de motorrijtuigenbelasting vindt u in de folder/brochures:
– Personenauto’s en bestelauto’s
– Motoren
– LPG inbouwen of verwijderen bij personenauto’s en
bestelauto’s

Deze folder/brochures zijn verkrijgbaar bij de kantoren van de
MB 47 - 1Z*14FD

Belastingdienst en bij de Belastingdienst/Centrale administratie

12345
Leuker kunnen we ’t niet maken. Wel makkelijker.

