Verzoek
Motorrijtuigenbelasting
Vrijstelling taxi

Belastingdienst

Gebruiksaanwijzing
Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u om vrijstelling van motorrijtuigenbelasting
voor een taxi. En met dit formulier verklaart u dat u deze auto voor
minimaal 90% voor taxivervoer of openbaar vervoer gebruikt.
Voorwaarden

Om voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting in aanmerking te
komen, moet u of uw voertuig voldoen aan een aantal voorwaarden.
Met het opsturen van dit formulier verklaart u dat u weet welke
voorwaarden er gelden en dat uw voertuig aan de voorwaarden voldoet.
U vindt de voorwaarden in de toelichting op dit formulier en op
www.belastingdienst.nl.

1

Persoonlijke gegevens

1a

Naam				

1b

Straat en huisnummer				

1c

Postcode en woonplaats				

1d

RSIN/fiscaal nummer				

1e

Geboortedatum				

1f

Btw-nummer 				

1g
1h

Nummer van de ondernemers-		
		
vergunning taxi
				
Telefoonnummer				

2

Gegevens personenauto taxi

2a

Kenteken				

2b

Merk en type				

Invullen en terugsturen

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar de
Belastingdienst/Centrale administratie, 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 rekeningen die
u ontvangt gewoon betalen.
Meer informatie

Hebt u nog vragen? Kijk op www.belastingdienst.nl. Of bel de
BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749, bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

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.
3

Ondertekening
Plaats en datum				
Naam				

Handtekening				

MB 104 - 1Z*2PL

Aantal bijlagen				

Verzoek Motorrijtuigenbelasting – Vrijstelling taxi
Toelichting bij de voorwaarden Taxivrijstelling
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 te worden gebruikt.
Let op!
Stuur de volgende bewijsstukken met het verzoek mee:
–	een kopie van het kentekenbewijs deel I of deel IA, waarop de
aanduiding ‘taxi’ moet voorkomen
–	een kopie van het kentekenbewijs deel II of deel IB
–	een kopie van het vergunningsbewijs voor de taxi
Door de ondertekening van dit formulier op de voorkant geeft u aan
dat de genoemde personenauto voor ten minste 90% als taxi wordt
gebruikt.
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 Milieu.
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