Aanvraag van een vermindering van de
verkeersbelasting
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Vlaamse Belastingdienst
Verkeersbelastingen
Vaartstraat 16, 9300 AALST
T infolijn 1700 is bereikbaar elke werkdag van 9 tot 19 uur
F 053 72 23 84
Openingsuren van de loketten zijn raadpleegbaar op de website van de Vlaamse
Belastingdienst http://belastingen.vlaanderen.be

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u een vermindering van de verkeersbelasting aanvragen. Als u die vermindering wilt stopzetten,
brengt u de Vlaamse Belastingdienst daarvan schriftelijk op de hoogte met het formulier Aanvraag tot stopzetting van
een vrijstelling of van een vermindering van de verkeersbelasting
Wie vult dit formulier in?
Personen die in Vlaanderen wonen, of ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in Vlaanderen ligt, of hun
gemandateerde, die overeenkomstig de wet op de verkeersbelasting in aanmerking komen voor een vermindering,
vullen dit formulier in.

Gegevens van de belastingplichtige
1 Kruis hieronder aan wat van toepassing is.
de belastingplichtige is een natuurlijke persoon. Vul uw persoonlijke gegevens in.
Het rijksregisternummer vindt u op de SIS-kaart of op de achterzijde van uw identiteitskaart.
voor- en achternaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer
rijksregisternummer
de belastingplichtige is een rechtspersoon. Vul de gegevens van de onderneming in.
Als het adres van de vestiging van de onderneming hetzelfde is als het adres van de maatschappelijke zetel, hoeft u
het adres van de vestiging niet in te vullen.
naam
adres maatschappelijke zetel

adres vestiging

telefoonnummer
ondernemingsnummer

.

.

Kenmerken van het voertuig waarvoor u een vermindering aanvraagt
2 Vul de gegevens van het voertuig in.
U vindt die gegevens op het inschrijvingsbewijs van het voertuig.
nummerplaat
merk en type
chassisnummer
datum inschrijving DIV
datum eerste inschrijving DIV

dag

maand

jaar

dag

maand

jaar

Gegevens van de vermindering
3 Kruis hieronder aan welke vermindering u aanvraagt en vul aan waar nodig.
vermindering wegens havengebruik (-75%). Vul hieronder de naam van het havengebied in.
De vermindering is ondergeschikt aan de volgende voorwaarden:
- het voertuig wordt uitsluitend gebruikt binnen een havengebied
- het voertuig wordt uitsluitend gebruikt in het kader van de havenactiviteit
- het voertuig dient uitsluitend voor het vervoer van goederen of voorwerpen.
vermindering wegens gebruiksouderdom (-25%).
De vermindering wordt normaal gezien automatisch toegekend. U moet ze alleen aanvragen als u meent dat de
vermindering ten onrechte niet werd verleend.
De vermindering is ondergeschikt aan de volgende voorwaarden:
- het voertuig is ingeschreven als autocar (code BC)
- het voertuig is bij het ontstaan van de belastingschuld minstens vijf jaar ingeschreven
- het voertuig wordt uitsluitend gebruikt voor het bezoldigd vervoer van personen krachtens een machtiging,
afgeleverd voor de exploitatie van autocardiensten.
De vermindering geldt ook voor aanhangwagens die uitsluitend worden gebruikt in combinatie met een autocar
waarvoor die vermindering werd verleend.
vermindering wegens wagenpark (-10%).
De vermindering wordt normaal gezien automatisch toegekend. U moet ze alleen aanvragen als u meent dat de
vermindering ten onrechte niet werd verleend.
De vermindering is ondergeschikt aan de volgende voorwaarden:
- het voertuig is ingeschreven als autocar (code BC)
- het voertuig wordt uitsluitend gebruikt voor het bezoldigd vervoer van personen krachtens een machtiging,
afgeleverd voor de exploitatie van autocardiensten
- van 1 januari tot en met 30 juni van het aanslagjaar zijn er, zonder onderbreking en op naam van dezelfde
belastingplichtige, drie aangiften voor motorvoertuigen aangewend in een handels- of nijverheidsbedrijf.
4 Vul hieronder de start- en eventuele einddatum in van de periode waarvoor u vermindering vraagt.
Als de vermindering betrekking heeft op een voertuig waarvoor een aangifte in de verkeersbelasting werd ingediend,
kunt u geen einddatum meedelen. In dat geval moet u de aangifte stopzetten en een nieuwe aangifte indienen.
van

dag

maand

jaar

tot en met

dag

maand

jaar
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Ondertekening
5 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig de juistheid en echtheid van de gegevens in dit formulier.
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam
hoedanigheid

Aan wie bezorgt u dit formulier?
Per post
6 Bezorg dit formulier aan de Vlaamse Belastingdienst op het onderstaande adres:Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 AALST

Afgifte aan het loket
7 Geef dit formulier af in een van de regionale kantoren op de onderstaande adressen:
Provincie Oost-Vlaanderen
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 AALST

Provincie Antwerpen
Vlaamse Belastingdienst
Copernicuslaan 40
2018 ANTWERPEN

Provincie Vlaams Brabant - VAC Leuven
Vlaamse Belastingdienst
Diestsepoort 6 bus 11
3000 LEUVEN

Provincie West-Vlaanderen - VAC Brugge
Vlaamse Belastingdienst
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1.2 bus 11
8200 BRUGGE (Sint-Michiels)

Provincie Limburg - VAC Hasselt
Vlaamse Belastingdienst
Hendrik Van Veldekegebouw
Koning Astridlaan 50 bus 80
3500 HASSELT

Privacywaarborg
8 Uw persoonsgegevens worden door de Vlaamse Belastingdienst verwerkt met het oog op de inning van de
verkeersbelastingen. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorziet in het recht
van raadpleging en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt daarvoor terecht bij onze vestiging: het adres staat
bovenaan op het formulier. Meer informatie vindt u op de website: http://belastingen.vlaanderen.be.
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