Belastingdienst

Aangifte

Motorrijtuigenbelasting
Motorrijtuig met buitenlands kenteken
Motorrijtuig waarvoor geen kenteken is opgegeven
Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u aangifte motorrijtuigenbelasting voor een
motorrijtuig met een buitenlands kenteken of voor een motorrijtuig
waarvoor geen kenteken is opgegeven. U moet belasting betalen
vanaf het moment dat een motorrijtuig met een buitenlands
kenteken u in Nederland feitelijk ter beschikking staat. U moet ook
belasting betalen als u gebruikmaakt van de weg in Nederland met
een motorrijtuig waarvoor geen kenteken is opgegeven. Dit geldt
ook als u het motorrijtuig hebt gehuurd, geleased of geleend.
Bent u ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) of bent
u verplicht tot het doen van aangifte van uw verblijf en uw adres?
Dan moet u voor een motorrijtuig met buitenlands kenteken de
belasting betalen vanaf de dag dat u bent ingeschreven of zich had
moeten inschrijven. U wordt dan geacht in Nederland te wonen.
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Bent u niet ingeschreven in de BRP en bent u ook niet verplicht tot
het doen van aangifte van uw verblijf en uw adres? Dan wordt u niet
geacht in Nederland te wonen. Toch kunt u belasting verschuldigd
zijn voor een motorrijtuig met een buitenlands kenteken als u met
dit motorrijtuig gebruikmaakt van de weg in Nederland. Er gelden
in dit geval wel vrijstellingen op basis van het internationale recht.
Vrijstelling geldt in ieder geval als u niet meer dan 3 maanden, al dan
niet onderbroken, per tijdvak van 12 maanden, gebruikmaakt van de
weg in Nederland.

Invullen en terugsturen
Stuur uw ingevulde en ondertekende aangifte naar:
Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Postbus 9047
7300 GJ Apeldoorn
Nadat wij uw aangifte hebben verwerkt, sturen wij u een rekening.
		Let op!
	Hebt u een burgerservicenummer (BSN) en een Nederlands
adres? Dan sturen wij de rekening naar het Nederlandse adres.
Motorrijtuigenbelasting betalen
Het tarief voor de motorrijtuigenbelasting hangt onder meer af
van het gewicht, de brandstof en de mate van milieuvervuiling van
uw motorrijtuig. Wilt u uitrekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting
u moet betalen? Kijk op belastingdienst.nl/mrb.
U betaalt motorrijtuigenbelasting per tijdvak van 3 maanden.
De ingangsdatum is de dag waarop u bent ingeschreven in de BRP of
ingeschreven had moeten zijn. Als u in het buitenland woont, is voor
een motorrijtuig met een buitenlands kenteken een afwijkend tijdvak
mogelijk. De ingangsdatum is de eerste dag waarop u met het
motorrijtuig gebruikmaakt van de weg.

		Let op!
	Als u recht hebt op vrijstelling hoeft u misschien
geen aangifte te doen. Lees voor meer informatie de
toelichting op dit formulier.

Belasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm)
Misschien moet u ook aangifte doen voor de bpm. Meer informatie
hierover vindt u op belastingdienst.nl onder ‘Auto en vervoer’ en in
het informatieblad ‘Motorrijtuig met buitenlands kenteken’.

Waarvoor kunt u dit formulier niet gebruiken?
Hebt u al aangifte gedaan voor een motorrijtuig met een
buitenlands kenteken of voor een motorrijtuig waarvoor geen
kenteken is opgegeven, maar u hebt niet meer de feitelijke
beschikking over het motorrijtuig? Dan kunt u dit formulier
niet gebruiken. Geef de wijziging aan ons door met het formulier
Verzoek motorrijtuigenbelasting teruggaaf.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/mrb.
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1

Uw gegevens

1a

Voorletters en naam				

1b

Straat en huisnummer. Hebt u
een BSN en een Nederlands adres? 
Vul dan uw Nederlandse adres in.

1c

Postcode en woonplaats			

1d

Land

1e

Telefoonnummer

1f

BSN/RSIN							

2

Gegevens van uw motorrijtuig

2a

Soort motorrijtuig

Motor
Personenauto
Bestelauto

2b

Kenteken							

2c

Voertuigidentificatienummer
(chassis-/framenummer)				

2d

Land van registratie kenteken		

2e

Gewicht							

2f

Brandstof

2g

Fijnstofuitstoot
Alleen voor personenauto’s
en bestelauto’s op diesel.

Vrachtauto
Autobus

kg
Benzine
Diesel
Aardgas (CNG)
Cryogeen (LNG)
 Elektromotor of waterstofverbrandingsmotor. Lees de
toelichting op dit formulier.

Datum eerste toelating				

LPG met typeaanduiding G3
LPG met typeaanduiding R115
LPG met typeaanduiding af-fabriek
LPG
Overige

–

–

Fijnstofuitstoot in gram/km

gram/km. Let op! Stuur bewijs mee.

Fijnstofuitstoot in gram/kWh

gram/kWh. Let op! Stuur bewijs mee

 Geen fijnstofuitstoot bekend
 Roetfilter verwijderd

Doet u aangifte voor een
personenauto met een CO2uitstoot van meer dan 0 en niet
meer dan 50 gram per kilometer?

 Ja. Vul hier het aantal gram in.

gram/km. Let op! Stuur bewijs mee.

Nee

27 007 11 02

2h

*270071102*
2 7 0 0 7 1 1 0 2

03 van 05

2

Gegevens van uw motorrijtuig (vervolg)
Vul vraag 2i t/m 2n alleen in als het gaat om een vrachtauto.
Ja			

2i

Koppelinrichting

2j

Toegestane maximummassa

2k

Luchtvering

Ja
Nee

2l

Aantal assen

2 assen			

2m

Euronorm							

2n

Datum eerste toelating				

3

Nee
kg

3 assen		

–

–

–

–

4 assen of meer

Gegevens motorrijtuigenbelasting
Lees de toelichting op dit formulier.

3a

Ingangsdatum tijdvak				

3b

Voor welk tijdvak doet u aangifte?
									

3c

Afwijkend tijdvak 					

dagen (alleen van toepassing voor niet-ingezetenen)

Ondertekening
Naam								
Plaats								
Datum ondertekening				

–

–

Handtekening																			
Schrijf binnen het vak.
									
Bijlagen (aantal)						
Let op! Stuur altijd een kopie van uw kentekenbewijs mee.
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4

Per tijdvak van 3 maanden. Ga verder met vraag 4.
 Afwijkend tijdvak (alleen voor een motorrijtuig met een buitenlands kenteken van een niet-ingezetene).
Ga verder met vraag 3c.

*270071103*
2 7 0 0 7 1 1 0 3
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Algemene toelichting
Hebt u recht op vrijstelling?
In de volgende gevallen hoeft u misschien geen aangifte te doen:
–	U woont in Nederland en u gebruikt maximaal 2 weken de weg
in Nederland met een personenauto, bestelauto of motor met
een buitenlands kenteken. U hebt dan recht op vrijstelling voor
kortstondig gebruik.
		Let op!
	
U moet dit van tevoren aan ons melden met het online formulier
Vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik. Kijk voor de
aanvullende voorwaarden op belastingdienst.nl.
–	U werkt voor een buitenlandse werkgever en maakt gebruik van
de weg in Nederland in een motorrijtuig met een buitenlands
kenteken. En u hebt een verklaring van uw werkgever dat het
motorrijtuig hoofdzakelijk bestemd is voor uw werk buiten
Nederland.
		Let op!
	U moet deze vrijstelling van tevoren aanvragen met het formulier
Aanvraag vergunning vrijstelling bpm werknemer. U kunt dit formulier
downloaden van belastingdienst.nl. Als u recht hebt op de werk
nemersvrijstelling bpm, hebt u ook recht op de vrijstelling voor
de motorrijtuigenbelasting. In dat geval hoeft u dit formulier niet
meer in te vullen.

–	U bent werkgever van een in het buitenland gevestigde onder
neming. Voor personenauto’s, bestelauto’s of motoren die in
het buitenland zijn geregistreerd kunt u onder voorwaarden een
werkgeversvrijstelling krijgen van belasting van personenauto’s
en motorrijwielen (bpm). U vraagt deze vrijstelling aan met
het formulier Aanvraag vergunning vrijstelling bpm werkgever.
U kunt dit formulier downloaden van belastingdienst.nl.
Als u recht hebt op de werkgeversvrijstelling bpm hebt u ook
recht op de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting. In dat
geval hoeft u dit formulier niet meer in te vullen.
 el voor meer informatie de BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749,
B
of vanuit het buitenland: +31 881 565 975.
Motorrijtuig waarvoor geen kenteken is opgegeven
Het gaat om motorrijtuigen waarvoor ten onrechte geen kenteken
is aangevraagd en waarmee de weg in Nederland wordt gebruikt.
Bijvoorbeeld: Een motorrijtuig waarvoor geen geldig kenteken is
afgegeven en waarmee de weg wordt gebruikt wordt aangemerkt
als een ten onrechte niet gekentekend motorrijtuig.

Toelichting bij de vragen
2a Bestelauto
Kijk op belastingdienst.nl/mrb voor informatie over en het aanvragen
van het bestelautotarief voor ondernemers of het bestelautotarief
voor gehandicapten.
2e Gewicht
Hebt u een papieren kentekenbewijs? Dan staat het gewicht van uw
motorrijtuig in de rubriek ‘Massa ledig voertuig’. Hebt u een kenteken
card, en is de rubriek ‘Massa rijklaar’ ingevuld? Dan bepaalt u het
gewicht van uw motorrijtuig door van de massa rijklaar 100 kg af te
trekken.
2f Brandstof
Vul hier alle brandstoffen in waarop uw motorrijtuig kan rijden.
Aandrijving door een elektromotor of waterstofverbrandingsmotor
Wordt het motorrijtuig uitsluitend aangedreven door een elektro
motor of een verbrandingsmotor die wordt gevoed met waterstof?
Dan hoeft u geen motorrijtuigenbelasting te betalen.
		Let op!
	Wordt uw motorrijtuig niet uitsluitend aangedreven door een
elektromotor, dan is de andere brandstof bepalend voor het
tarief. Is deze aandrijving op een bestelauto van toepassing? Dan
wordt het gewicht verminderd met 125 kg.

2g Fijnstofuitstoot
Voor ‘vervuilende’ personenauto’s en bestelauto’s die op diesel
rijden, geldt vanaf 1 januari 2020 een fijnstoftoeslag op de
motorrijtuigenbelasting. U moet voor uw dieselauto de
fijnstoftoeslag betalen in de volgende situaties:
– De fijnstofuitstoot is hoger dan 5 mg/km (0,005 gram/km).
–	De fijnstofuitstoot is hoger dan 10 mg/kWh (0,01 gram/kWh).
– De fijnstofuitstoot is niet bekend.
– Het roetfilter is verwijderd.
2h Lage CO2-uitstoot (personenauto’s)
Kruis ‘ja’ aan als u aangifte doet voor een personenauto die wordt
aangedreven door een motor die een CO2-uitstoot heeft van meer
dan 0 en niet meer dan 50 gram per kilometer. U betaalt dan het
halftarief.
		Let op!
U moet dit wel kunnen aantonen.
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Toelichting bij de vragen (vervolg)
2j Toegestane maximummassa
Doet u aangifte voor een vrachtauto met een buitenlands kenteken?
Vul dan de toegestane maximummassa in. Dit gewicht staat op
uw kentekendocument(en) bij ‘Toegestane maximummassa’.

3a Ingangsdatum
De ingangsdatum is de eerste dag waarop u met het motorrijtuig
gebruikmaakt van de weg of de dag waarop u bent ingeschreven
in de BRP of ingeschreven had moeten zijn.

Let op!
	Heeft de vrachtauto een koppelinrichting? Ga dan voor de
berekening uit van de toegestane maximummassa van het
totaal van:
– de toegestane maximummassa van de vrachtauto zelf
én tel daarbij op
– de hoogste toegestane maximummassa van een aanhang
wagen die aan de vrachtauto kan worden gekoppeld

3b Tijdvak
U betaalt uw motorrijtuigenbelasting per tijdvak.
Een normaal tijdvak duurt 3 maanden.

2m Euronorm (vrachtauto’s)
Voor motorrijtuigen die minder milieuvervuilend zijn, gelden
gunstigere tarieven dan voor motorrijtuigen die erg milieuvervuilend
zijn. Voor vrachtauto’s met euronorm 3 of hoger geldt dat er minder
belasting hoeft te worden betaald dan voor de lagere euronormen.
2n Datum eerste toelating
Is er geen euroklasse geregistreerd? Dan wordt voor de bepaling van
de euroklasse uitgegaan van de datum waarop de vrachtauto voor
het eerst werd toegelaten tot het verkeer. Deze datum staat in het
kentekenregister.

3c Afwijkend tijdvak
Woont u buiten Nederland, dan bedoelen wij dat uw hoofdverblijf
niet in Nederland is, en dat u hier ook niet gevestigd bent. Maakt u in
dat geval maar een korte periode gebruik van de weg in Nederland,
dan kunt u aangifte doen en betalen over een afwijkend tijdvak.
Een afwijkend tijdvak bestaat uit 1 dag, 3 dagen, 15 dagen of een
combinatie hiervan. Moet u motorrijtuigenbelasting betalen?
Dan betaalt u bij een afwijkend tijdvak minstens € 11.

