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12345 Wijziging of intrekking
Loonheffingen
Verklaring geen privégebruik auto

 

Als u een (bestel)auto van uw werkgever hebt en een Verklaring geen 
privégebruik auto, dan moet u veranderingen in uw situatie doorgeven
met dit formulier. Er kunnen zich namelijk veranderingen voordoen
waardoor de verklaring moet worden ingetrokken. Als de verklaring 
moet worden ingetrokken, dan kan het zijn dat u alsnog met 
terugwerkende kracht loonbelasting/premie volksverzekeringen en 
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen over 
het voordeel van het privé gebruik. Eventueel moet u ook een boete en 
heffingsrente betalen. Geef de verandering ook door aan uw werkgever. 
Zo nodig past uw werkgever voortaan een bijtelling toe.

Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar:  
Belastingdienst/Centrale invoer, Postbus 2538, 6401 DA Heerlen. 
U ontvangt binnen acht weken bericht van ons.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl. Of bel de
BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar van maandag tot en met
donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

1  Uw gegevens

1a Naam   

1b Adres   

1c Postcode en woonplaats   
 
1d BSN/sofinummer   Telefoonnummer  
 

2 Gegevens van de wijziging of intrekking 

2a   Kruis aan wat op uw situatie   U hebt een andere (bestel)auto en wilt een nieuw kenteken opgeven. Of u hebt eerder een Verklaring geen
 van toepassing is     privégebruik auto aangevraagd en u wilt nu het kenteken opgeven. Vul vraag 2b in en onderteken 

daarna het formulier
     U wilt de verklaring intrekken om een van de volgende redenen:
     – U hebt een bestelauto die (bijna) uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer.  
     –  U hebt een bestelauto waarvoor u en uw werkgever een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto 

hebben ingediend. 
     – U hebt een bestelauto die u buiten werktijd niet kunt gebruiken.
     – U hebt een bestelauto waarvoor een schriftelijk verbod op het privégebruik geldt.
     –  U hebt een bestelauto waarvoor uw werkgever de eindheffing toepast. Vraag uw werkgever of dit het 

geval is.
     – U hebt geen (bestel)auto meer tot uw beschikking.
     –  U hebt een (bestel)auto waarvoor een (collectieve) afspraak voor het privégebruik geldt. Vraag uw 

werkgever of dit het geval is.
     Vul vraag 2c in en onderteken daarna het formulier
     U wilt de verklaring intrekken omdat u op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers met
     de (bestel)auto gaat rijden. Vul vraag 2d t/m 2g in en onderteken daarna het formulier

2b Ingangsdatum (nieuw)       
 kenteken (dd-mm-jjjj)    (Nieuw) kenteken 

2c  Ingangsdatum wijziging
 (dd-mm-jjjj)  

2d  Kalenderjaar waarin u meer
 dan 500 privékilometers met 
 de (bestel)auto gaat rijden 

2e  Naam werkgever  

2f  Adres werkgever  

2g  Loonheffingennummer werk-
 gever. Zie uw loonstrook. Of   
 vraag uw werkgever

3 Ondertekening 

 Ik verzoek hierbij om wijziging of intrekking van mijn Verklaring geen privégebruik auto. 

 Datum (dd-mm-jjjj)    Handtekening
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Invullen en terugsturen

Meer informatie

Waarom dit formulier?

Postbus 2538, 6401 DA Heerlen 
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