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Belastingdienst/Centrale administratie
Team Toezicht
Postbus 9047
7300 GJ Apeldoorn

Toelichting

Waarom dit formulier
Met dit formulier kunt u een verzoek om toepassing van een bijzonder
tarief of een vrijstelling van betaling van motorrijtuigenbelasting
indienen bij de Belastingdienst/Centrale administratie.

Eisen
Om in aanmerking te komen voor toepassing van een bijzonder tarief 
of een vrijstelling van betaling van motorrijtuigenbelasting moet u 
aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen kunt u vinden op
www.belastingdienst.nl/mrb of u kunt bellen met de 
BelastingTelefoon/Auto van de Belastingdienst.

Invullen en opsturen
Vul het formulier in en vergeet niet om het te ondertekenen. Dit is
belangrijk. Wanneer uw verzoek niet is ondertekend, wordt het niet in
behandeling genomen. Stuur het ingevulde formulier naar de Belasting-
dienst/Centrale administratie. Het adres staat links bovenaan het formulier.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk dan op internet: www.belastingdienst.nl/mrb
Of bel met de BelastingTelefoon/Auto:  - , op werkdagen
tussen . en . uur.

Persoonlijke gegevens

In blokletters invullen

Naam 

Adres

Postcode

Woonplaats

BSN/sofinummer

Gegevens verzoek

Kenteken

Kruis aan wat van toepassing is

– Vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting nn Ik verklaar dat mijn personenauto/bestelauto/motorrijwiel voldoet aan de leeftijdseis van 25 
omdat de personenauto/de bestelauto/het jaar en ouder. Een kopie van het bewijs stuur ik mee (bijvoorbeeld een kopie van een 
motorrijwiel 25 jaar en ouder is (buitenlands) kentekenbewijs, een keuringsrapport of een ander deugdelijk bewijsstuk).

– Vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting nn Ik verklaar dat mijn vrachtauto/autobus voldoet aan de leeftijdseis van 25 jaar en ouder. 
omdat de vrachtauto/de autobus 25 jaar Een kopie van het bewijs stuur ik mee (bijvoorbeeld een kopie van een (buitenlands)
en ouder is kentekenbewijs, een keuringsrapport of een ander deugdelijk bewijsstuk). Daarnaast verklaar

ik dat de vrachtauto/autobus niet bedrijfsmatig wordt gebruikt.

– Halftarief nn Ik verklaar dat de kampeerauto voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld op 1 mei 2002.
Een foto van de kampeerauto stuur ik mee.

– Kwarttarief nn Ik verklaar dat de kampeerauto voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld op 1 mei 2002.
Daarnaast verklaar ik dat de kampeerauto niet bedrijfsmatig door mij dan wel aan mij wordt 
verhuurd. Een foto van de kampeerauto stuur ik mee.

– Invaliditeitsvrijstelling nn Ik ben geboren vóór 1 april 1918 en verklaar dat ik voldoe aan de eisen die worden gesteld 
aan vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting vanwege invaliditeit.

– Ander verzoek
Vermeld hiernaast om welk verzoek het gaat

Ondertekening  

Plaats

Datum

Handtekening
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