
Machtiging
Motorrijtuigenbelasting
Automatisch betalen

12345

Toelichting

Persoonlijke gegevens

In blokletters invullen

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Gegevens machtiging

Sofi-/Fiscaalnummer

Kenteken(s)

Rekeningnummer waarvan bedrag 
moet worden afgeschreven

Ondertekening

Plaats

Datum

Handtekening

Waarom dit formulier
Met dit formulier machtigt u de Belastingdienst om uw motorrijtuigen-
belasting maandelijks van uw rekening af te schrijven.

Voor wie is dit formulier bestemd
Houders van personen- en bestelauto's waarvoor geen gedeeltelijke
vrijstelling geldt hebben de mogelijkheid de motorrijtuigenbelasting
maandelijks automatisch te betalen. U hoeft dan niet iedere keer een
acceptgiro in te vullen en u bent altijd op tijd met uw betaling. Deze
regeling geldt niet voor motorrijtuigen waarvoor een bijzonder tarief
geldt, zoals motoren en kampeerauto’s. Als u nu per jaar betaalt, heeft u
een korting van E 12. Deze korting vervalt als u automatisch per maand
gaat betalen. Als u een andere auto koopt, geldt de machtiging ook voor
deze auto. De doorlopende machtiging gaat namelijk uit van het
principe dat voor al uw (huidige en toekomstige) auto’s gebruik
gemaakt wordt van hetzelfde, door u opgegeven, rekeningnummer.

Als u van een ander rekeningnummer wilt laten afschrijven, dan moet u
daar zelf om verzoeken. Hiervoor kunt u geen gebruik maken van dit
formulier. Neem hiervoor contact op met de unit Dienstverlening van
de Belastingdienst/Centrale administratie.

Invullen en opsturen
Vul het formulier in blokletters in, onderteken het en stuur het terug
naar de Belastingdienst/Centrale administratie. Het adres staat boven
aan dit formulier. Nadat u het formulier heeft opgestuurd, ontvangt u
bericht van de Belastingdienst/Centrale administratie. Daarop staat
vanaf welke datum de automatische afschrijving begint en hoe hoog het
bedrag per maand is. Tot die datum kunt u nog gewoon een rekening
motorrijtuigenbelasting krijgen. Deze moet u dan nog op de
gebruikelijke manier betalen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Bel gratis met de unit Dienstverlening van de
Belastingdienst/Centrale administratie, telefoon 0800-0749,
op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Of kijk op
internet: www.belastingdienst.nl/mrb

M
B

 8
6 

- 
1Z

*6
PL

Belastingdienst/Centrale administratie

Unit Dienstverlening

Postbus 9047  7300 GJ Apeldoorn
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