
VERZOEK 
vermindering  
motorrijtuigbelasting

Achternaam

Voornaam

Nummerplaat

Persoonsnummer

Identiteitsnummer

Telefoonnummer

1 Belanghebbende/Persona interesa

Plaats Datum

3 Ondertekening/Firma

Geef aan waarom u het niet eens bent met het bedrag

2 Bedrag en reden/Suma y motivacion

Bedrag waarmee u het niet eens bent  

 Gebruik dit formulier als u een verzoek wil indienen voor vermindering    
motorrijtuigbelasting  
 De laatste dag voor indiening van deze aanvraag is 10 oktober 2017.  
 U kunt dit formulier alleen digitaal versturen als u over een eigen e-mailprogramma 
zoals Outlook of Outlook Express beschikt.  
 Nadat u dit formulier hebt ingevuld, drukt u op de knop 'Open e-mail' om uw 
e-mailprogramma te openen. 
 Uw ingevulde formulier komt dan voor als 'attachment' in uw e-mailprogramma.  
 Druk dan op 'send' om uw formulier digitaal te verzenden naar Departamento di 
Impuesto.  
 U krijgt een digitale ontvangstbevestiging van uw verzonden e-mail. 
 Als u geen e-mailprogramma hebt, kunt u het ingevulde formulier afdrukken en inleveren 
bij Departamento di Impuesto.
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● Gebruik dit formulier als u een verzoek wil indienen voor vermindering   motorrijtuigbelasting 
● De laatste dag voor indiening van deze aanvraag is 10 oktober 2017. 
● U kunt dit formulier alleen digitaal versturen als u over een eigen e-mailprogrammazoals Outlook of Outlook Express beschikt. 
● Nadat u dit formulier hebt ingevuld, drukt u op de knop 'Open e-mail' om uwe-mailprogramma te openen.
● Uw ingevulde formulier komt dan voor als 'attachment' in uw e-mailprogramma. 
● Druk dan op 'send' om uw formulier digitaal te verzenden naar Departamento diImpuesto. 
● U krijgt een digitale ontvangstbevestiging van uw verzonden e-mail.
● Als u geen e-mailprogramma hebt, kunt u het ingevulde formulier afdrukken en inleverenbij Departamento di Impuesto.
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