Ondernemersverklaring
Verklaring bij huur van bestelauto ( > 28 dagen) door ondernemer
In verband met het bepaalde artikel 15b, van de Wet op de belasting van personen en auto’s en
motorrijwielen 1992 respectievelijk artikel 24b van de Wet op motorrijtuigenbelasting 1994, alsmede
met het oog op de regelingen ter uitvoering van deze artikelen.
Naam onderneming:___________________________________________
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/de vennootschap onder firma/de
maatschap naar burgerlijk recht/de naamloze vennootschap etc.
Gevestigd aan ________________ te____________________________________,
Ingeschreven in het handelsregister te _______________ondernummer_________,
Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw________________
Of in geval van een eenmanszaak:
De heer/mevrouw_____________________________________________________,
Wonende aan __________________________te ____________________________,
Handelend onder de naam _______________________________(indien van toepassing)
Omzetbelastingnummer__________________,
Ingeschreven in het handelsregister te _______________onder nummer__________,
Verklaart zonder enig voorbehoud en naar waarheid:
Dat hij/zij ondernemer is als bedoeld in artikel 7 van de wet op omzetbelasting 1968;
Dat dit geen ondernemerschap betreft als bedoeld in artikel 7, zesde lid, va de Wet op de
omzetbelasting 1968¹:
Dat de aan hem/haar ter beschikking gestelde/te stellen bestelauto meer dan bijkomstig² in zijn/haar
onderneming zal worden gebruikt;
Dat hij/zij bij een wijziging in de hiervoor onder 1, 2 en 3 genoemde omstandigheden onmiddellijk de
verhuurder die hem/haar de auto ter beschikking heeft gesteld, daaromtrent zal informeren en deze
verklaring onmiddellijk zal intrekken.
Ten aanzien van de teruggaaf van BPM en de heffing van motorrijtuigenbelasting verklaart
ondergetekende tevens verhuurder volledig te vrijwaren van alle financiële en fiscale gevolgen welke
samenhangen met de teruggaaf van de BPM en de heffing van motorrijtuigenbelasting, alsmede
eventuele boeten en kosten.
Aldus ondertekend te _______________________ op ___________________
Handtekening
_____________________
De heer mevrouw
_____________________
Gelieve dit formulier volledig ingevuld opsturen naar ;
SternRent B.V., Antwoordnummer 10004, 1115 ZZ Duivendrecht of
mailen naar secretariaat@sternrent.nl
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Dit betreft personen die een nieuw vervoermiddel leveren, welk vervoermiddel wordt verzonden of naar een andere lid -staat.

Meer dan 10% van de jaarlijks verreden kilometers zijn zakelijk

