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Zodra het kentekenbewijs van een motor

op uw naam staat, moet u motorrijtuigen-

belasting betalen. Ook als u niet met uw

motor op de weg rijdt. In deze brochure

leest u alles over uw motor en de

motorrijtuigenbelasting. Onder meer over

de mogelijkheden van teruggaaf van

betaalde belasting. Ook vindt u informatie

over wat u moet doen als u uw motor gaat

verkopen.

Motoren 

Motorrijtuigenbelasting
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1 Waarover gaat deze brochure?

Deze brochure gaat over het betalen van motorrijtuigenbelasting voor
motoren. Motoren zijn: motorrijtuigen op twee wielen, met of zonder
zijspan. Ook trikes en quads kunnen voor de motorrijtuigenbelasting
als motoren worden aangemerkt. Zij moeten dan wel voldoen aan de
volgende voorwaarden:
– niet zijn voorzien van een gesloten carrosserie of een daarmee

vergelijkbare constructie;  
– zijn geconstrueerd met een frame;
– een directe stuuroverbrenging hebben naar het voorwiel.

U bent motorrijtuigenbelasting verschuldigd zodra en zolang het
kentekenbewijs van de motor op uw naam staat. Of u met uw motor
van de weg gebruik maakt of niet, doet daarbij niet ter zake. 
Het maakt voor de belasting geen verschil of u bijvoorbeeld dagelijks
met uw motor de weg op gaat, of dat uw motor vrijwel het hele jaar
in de schuur staat.

2 Hoe doet u aangifte en hoe betaalt u 
motorrijtuigenbelasting?

2.1 Aangifte en betaling
Als u een motor koopt, laat u het kentekenbewijs op uw naam zetten.
Daarmee doet u tegelijk aangifte voor de motorrijtuigenbelasting, en
bent u direct belasting verschuldigd. Bij de aangifte kunt u kiezen of
u per tijdvak van drie maanden of voor vier aaneensluitende tijdvakken
ineens wilt betalen. Als u ineens voor vier aaneensluitende tijdvakken
betaalt, krijgt u per volledig tijdvak van drie maanden € ,- korting.

Let op!

U blijft zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen. Als u niet of niet op tijd

betaalt, kan dat tot gevolg hebben dat een naheffingsaanslag met boete wordt

opgelegd. Krijgt u een rekening niet binnen één maand nadat u het kentekenbewijs

op uw naam heeft laten zetten, neem dan contact op met de Belastingdienst/

Centrale administratie.





Op de rekening staat telkens de periode vermeld waarover u belasting
moet betalen, en vóór welke datum de rekening betaald moet zijn. 
U kunt de rekening op de volgende manieren betalen:
– contant op het postkantoor;
– via de giro;
– elektronisch.

Als datum van betaling geldt:
– bij contante betaling op het postkantoor, de eerste werkdag volgend

op de dag van storting;
– de datum waarop het bedrag is bijgeschreven op de rekening van de

Belastingdienst/Centrale administratie (bij betaling per bank of giro).
Denk eraan dat het bij betaling via de bank of giro altijd een aantal
dagen duurt voordat uw betalingsopdracht is verwerkt.

Het is ook mogelijk de motorrijtuigenbelasting per maand te betalen
door middel van automastische incasso. Om voor deze regeling in
aanmerking te komen, moet u een vergunning aanvragen bij de
Belastingdienst/Centrale administratie. Het insturen van het
machtigingsformulier is tevens de aanvraag voor de vergunning om te
kunnen betalen in maandelijkse termijnen. Automatische incasso is
alleen mogelijk als u gekozen heeft voor betaling per tijdvak van drie
maanden

2.2 Vrijstelling voor motoren van 25 jaar en ouder
Voor motoren van  jaar en ouder kunt u vrijstelling van motor-
rijtuigenbelasting krijgen. U kunt daarom verzoeken op het moment
dat u het kentekenbewijs op uw naam laat zetten.
Wordt de motor tijdens uw bezitsperiode  jaar, krijgt u automatisch
bericht dat de vrijstelling wordt verleend. Als u niet automatisch
bericht ontvangt en u bent van mening dat u voor deze vrijstelling in
aanmerking komt, kunt u ook een schriftelijk of telefonisch verzoek
indienen bij de Belastingdienst/Centrale administratie.

2.3 De tijdvakken “horen bij de motor”
De tijdvakken waarover u belasting betaalt, worden bepaald door de
datum waarop het kentekenbewijs voor de motor voor het eerst is
afgegeven. Deze datum staat vermeld op het kentekenbewijs deel  of a.





Als u een nieuwe motor koopt, begint het eerste tijdvak op de dag
waarop voor het eerst een kentekenbewijs wordt afgegeven. De volgende
tijdvakken beginnen dan telkens drie maanden later. 
Dus als bijvoorbeeld op  oktober deel  of a van het kentekenbewijs
wordt afgegeven, beginnen de tijdvakken voor uw motor telkens op
 oktober,  januari,  april en  juli. Deze tijdvakken blijven
“bij de motor horen”.

2.4 Koopt u een gebruikte motor?
Bij een tweedehands motor staan de tijdvakken al vast. De datum
waarop het kentekenbewijs voor de motor voor het eerst is afgegeven,
staat vermeld op het kentekenbewijs deel  of a. Dit is de begindatum
van het allereerste tijdvak voor die motor; de begindata van de volgende
tijdvakken liggen telkens  maanden later.

Als u een gebruikte motor koopt betaalt u eerst belasting over een
zogenaamd “kort tijdvak”. Dit korte tijdvak loopt vanaf de datum
waarop u het kentekenbewijs op uw naam laat zetten tot de datum
waarop het eerstvolgende tijdvak begint.

3 Wanneer heeft u recht op teruggaaf van 
motorrijtuigenbelasting?

Als u uw motor verkoopt of inruilt, definitief laat uitvoeren of laat
demonteren, kunt u teruggaaf krijgen van betaalde motorrijtuigen-
belasting (zie . en .). U kunt ook teruggaaf krijgen, als u de
geldigheid van het kentekenbewijs laat schorsen (zie .). Bij betaling
ineens van motorrijtuigenbelasting over vier aaneensluitende tijdvakken,
krijgt u ook automatisch belasting terug over de tijdvakken die nog niet
zijn begonnen. Bedragen van €  of minder worden niet terugbetaald.

De aanleiding voor de teruggaaf moet worden doorgegeven aan de RDW.
De periode van teruggaaf begint op het moment dat de aanleiding bij de
RDW wordt geregistreerd.





3.1 Verkoop of inruil van uw motor 
Bij verkoop of inruil van uw motor moet aan de RDW worden
doorgegeven dat het kentekenbewijs niet langer op uw naam staat.
Het maakt daarbij geen verschil of u uw motorrijtuig aan een erkende
handelaar of aan een particulier verkoopt. U krijgt vervolgens
automatisch de betaalde belasting terug vanaf het moment dat het
kentekenbewijs niet meer op uw naam staat geregistreerd bij de RDW.

Bij verkoop aan een erkende handelaar ontvangt u een vrijwarings-
bewijs. Bij verkoop aan een particulier ontvangt de koper bij de
tenaamstelling op het postkantoor een vrijwaringsbewijs. 
Dit bewijs is voor u bestemd. Met een vrijwaringsbewijs kunt u
aantonen dat het kentekenbewijs niet langer op uw naam staat.

3.2 Bij definitieve uitvoer of demontage van uw motor 
Als u uw motor definitief uitvoert of laat demonteren, moet u dit
doorgeven aan de RDW. Als u uw motor laat demonteren, zorg er dan
voor dat dit gebeurt bij een demontagebedrijf dat erkend is door de
RDW.

U ontvangt een vrijwaringsbewijs waarmee u kunt aantonen dat het
kentekenbewijs niet langer op uw naam staat.

Als u uw motor definitief uitvoert, moet u bij één van de RDW-kantoren
de zogenaamde “uitvoerverklaring” invullen. Meer informatie hierover
vindt u in de brochure “Zelf een auto of motor uitvoeren”, verkrijgbaar
bij de RDW.

Door de RDW erkende handelaars en autodemontagebedrijven herkent u
aan het muurschild met het opschrift: “RDW erkend”. Raamstickers
geven aan of het bedrijf bevoegd is voor de afgifte van RDW-vrijwarings-
bewijzen. 

3.3 Bij schorsing van de geldigheid van het 
kentekenbewijs

Als u uw motor langere tijd niet gebruikt, kunt u schorsing van de
geldigheid van het kentekenbewijs aanvragen op het postkantoor.
Als de schorsing ten minste drie maanden duurt, bent u tijdens die





periode geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd. In deze periode mag
u niet op de weg komen met uw motor. U moet aan de Belastingdienst/
Centrale administratie de plaats opgeven waar de motor is gestald. 
Aan een schorsing zijn kosten verbonden. Meer informatie leest u in
de RDW-brochure “Uw auto of motor en het kenteken”, verkrijgbaar
op het postkantoor.

Let op!

Als u de schorsing beëindigt vóór er drie maanden zijn verstreken, moet u alsnog

belasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst.

De Belastingdienst/Centrale administratie stuurt u dan een naheffingsaanslag.

Als u de motor binnen drie maanden na aanvang van de schorsing verkoopt, is dit

niet van toepassing.

4 Als u tijdelijk naar het buitenland gaat

Als u tijdelijk naar het buitenland gaat, blijft u verplicht om de motor-
rijtuigenbelasting op tijd te betalen. Het doet er daarbij niet toe, of u
uw motor meeneemt naar het buitenland, of niet. U kunt er op twee
manieren voor zorgen dat u de belasting op tijd betaalt:
– betaal vóóraf de rekening(en) over de periode dat u in het buitenland

verblijft. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst/Centrale
administratie;

– machtig iemand om de rekening(en) voor u te betalen.

Het is ook mogelijk schorsing van de geldigheid van het kentekenbewijs
aan te vragen als u uw motor niet meeneemt naar het buitenland.
De motor mag in Nederland niet op de weg komen (zie .).

5 Heeft u nog vragen?

Het kan zijn dat u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft.

Vragen over de motorrijtuigenbelasting? Bel gratis met de Belasting-
Telefoon/Auto, telefoon  - , op werkdagen tussen . en
. uur.
Of kijk op Internet: www.belastingdienst.nl/mrb
Correspondentieadres: Postbus ,  GJ  Apeldoorn.





Bezoekadres: Stationsplein , Apeldoorn, op werkdagen tussen 
. en . uur.
Fax: ()   .

Voor vragen over kentekenbewijzen, schorsing en erkenning als
handelaar of autodemontagebedrijf kunt u contact opnemen met de
RDW, telefoon  -  (€ , per minuut), op werkdagen tussen
. en . uur.
Correspondentieadres: Postbus  ,  RA  Veendam
Fax: ()   .
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Leuker kunnen we ’t niet maken. Wel makkelijker.
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Meer informatie

over de motorrijtuigenbelasting vindt u in de folder/brochures:

– Personenauto’s en bestelauto’s

- Vrachtauto’s

- LPG inbouwen of verwijderen bij personenauto’s en

bestelauto’s

Deze folder/brochures zijn verkrijgbaar bij de kantoren van de

Belastingdienst en bij de Belastingdienst/Centrale administratie.

 


