Verklaring
Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Belastingdienst

Ondernemer
Waarom dit formulier?

Met dit formulier verklaart u dat u een bestelauto van uw zaak uitsluitend
zakelijk gebruikt.
Let op!

Hebt u in het kalenderjaar al meer dan 500 kilometer privé gereden? Dan
kunt u deze verklaring niet meer gebruiken.
Uitsluitend zakelijk gebruik

Als u de bestelauto uitsluitend zakelijk gebruikt, hoeft u in uw aangifte
inkomstenbelasting geen rekening te houden met het voordeel van het
privégebruik. U hoeft ook geen rittenregistratie bij te houden. Wij kunnen
u wel vragen het zakelijk karakter van een bepaalde rit op een ongebruikelijk tijdstip of een bijzondere locatie aan te tonen. Hier kunnen wij naar
vragen omdat wij onder andere met camera’s toezicht houden op het
gebruik van zakelijke bestelauto’s. Bewaar bewijsstukken daarom goed!
Meldingsplicht

U moet uw verklaring in de volgende situaties intrekken:
• U gebruikt de bestelauto niet meer.
• U gaat uw bestelauto helemaal of gedeeltelijk privé gebruiken.
• U gaat een andere bestelauto zakelijk gebruiken.
• U hebt de verklaring onterecht ingediend.
Het niet nakomen van deze meldingsplicht is een overtreding waarvoor
u een boete kunt krijgen.
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Uw gegevens

1a

Naam

1b

Adres

1c

Postcode en woonplaats

1d

Telefoonnummer

1e

BSN/sofinummer 

2

Gegevens bestelauto

Gedurende het jaar privé gaan rijden

Als u de bestelauto toch privé gaat gebruiken, dan moet u in uw
aangifte inkomstenbelasting rekening houden met het voordeel van het
privégebruik. U berekent dit voordeel over de hele periode waarin u de
bestelauto hebt gebruikt.
U hoeft dit niet te doen als u uw verklaring op tijd intrekt en in dat jaar
niet meer dan 500 kilometer privé rijdt. U moet dan vanaf de intrekking
wel meteen een rittenregistratie bijhouden om dit te kunnen bewijzen.
Invullen en opsturen

U stuurt dit ingevulde en ondertekende formulier naar: Belastingdienst/
Centrale invoer, Antwoordnummer 21450, 6400 sm Heerlen. U ontvangt
daarna een ontvangstbevestiging van uw verklaring. Uw verklaring is
vanaf de ingangsdatum voor onbepaalde tijd geldig.
Let op!

Dit formulier kunt u gebruiken tot het digitale formulier beschikbaar is.
Daarna moet u de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’
digitaal invullen op het beveiligde deel van de internetsite van de
Belastingdienst.
Meer informatie

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

Kenteken
Is dit geen Nederlands kenteken? Vermeld dan het land van registratie.
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Ingangsdatum

Ingangsdatum verklaring
De datum mag niet in het verleden liggen
4

Ondertekening

Ik verklaar de bovenstaande bestelauto uitsluitend zakelijk te gebruiken. Ik ga dus geen privékilometers met deze bestelauto rijden.
Naam
Datum

IB 220 – 1Z*PL

Uw handtekening

