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Aanvraag 
Vergunning vrijstelling bpm 
bij verhuizing binnen de EU
Vanaf 1 september 2022

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u om vrijstelling van het betalen van 
belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) als u verhuist 
binnen de Europese Unie (EU).

Voor deze vrijstelling moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
 – U verhuist vanuit een ander land van de EU naar Nederland en 
neemt uw personenauto, bestelauto of motor mee.

 – Deze personenauto, bestelauto of motor hoort bij uw inboedel.
 – U gebruikt deze personenauto, bestelauto of motor voor hetzelfde 
doel waarvoor u deze in het buitenland gebruikte.

 – U had deze personenauto, bestelauto of motor minimaal 
6 maanden in bezit en in gebruik in het land van waaruit u naar 
Nederland verhuist.

 – U had uw normale verblijfplaats minimaal 12 maanden in het 
buitenland vóór uw verhuizing naar Nederland. Lees verderop 
wat wij bedoelen met uw ‘normale verblijfplaats’.

Als u vrijstelling hebt gekregen, geldt nog een aanvullende 
voorwaarde:

 – U mag de auto of motor binnen 1 jaar na de registratie niet 
verkopen, verhuren of uitlenen. Inwonende gezinsleden met 
een rijbewijs mogen wel van de auto of motor gebruikmaken.

  Let op!
   Komt u in Nederland studeren? Dan krijgt u meestal 

geen vrijstelling voor de bpm.

De vrijstelling geldt niet voor de motorrijtuigenbelasting (mrb). 
Die moet u betalen zodra u in Nederland bent ingeschreven.

Voor motorrijtuigen van 25 jaar en ouder hoeft u geen aanvraag 
in te dienen. Hiervoor hoeft u geen bpm meer te betalen.

Normale verblijfplaats
De normale verblijfplaats is de plek van iemands persoonlijke 
en beroepsmatige bindingen.

Voor de persoonlijke bindingen kijken we naar:
 – Op welk adres brengt u de meeste tijd door?
 – Op welk adres wonen uw partner en uw gezin?
 – Waar bent u verzekerd?
 – Waar heeft u een huisarts?
 – Waar bent u lid van een of meer verenigingen?
 – Waar volgen uw kinderen een opleiding?

Voor de beroepsmatige bindingen kijken we naar:
 – Waar werkt u?
 – Hoe lang werkt u op die plek?

Kunnen we uw normale verblijfplaats niet vaststellen aan de hand 
van uw persoonlijke én uw beroepsmatige bindingen? Dan bepalen 
uw persoonlijke bindingen wat uw normale verblijfplaats is.

Bijlagen
Hebt u bij een bepaalde vraag niet genoeg invulruimte? Ga dan 
verder op een bijlage. Zet op elke bijlage duidelijk uw naam, 
handtekening en burgerservicenummer (bsn).

Termijn
U moet deze aanvraag binnen 12 maanden na de verhuizing doen.

Terugsturen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier terug naar:

Belastingdienst 
Postbus 4 
6400 AA Heerlen

Stuur ook kopieën mee van documenten waar we verderop in dit 
formulier om vragen.

  Let op!
   Als u vrijstelling hebt gekregen, moet u nog de keuringsprocedure 

van de RDW en de registratieprocedure bij de Belastingdienst 
doorlopen.

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.

http://belastingdienst.nl/privacy
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Vergunning vrijstelling bpm bij verhuizing binnen de EU
Vanaf 1 september 2022

Aanvraag

1 Gegevens aanvrager

1a Voorletters, tussenvoegsel 
en achternaam

Geboortedatum

Adres in Nederland 
Straatnaam, huisnummer en 
toevoeging

Postcode en plaats

Burgerservicenummer

Telefoonnummer

E-mailadres

2 Gegevens aanvrager vóór verhuizing

2a Adres. Vul uw laatste adres in vóór 
uw verhuizing naar Nederland.

Postcode en plaats

Land

2b Op welke datum bent u 
naar Nederland verhuisd?

2c Had u in het buitenland een 
koopwoning of een huurwoning?

Koopwoning. Stuur een kopie van de koopovereenkomst mee.
Huurwoning. Stuur een kopie van de huurovereenkomst mee.

2d Was uw normale verblijfplaats 
gedurende 12 maanden achter 
elkaar in het buitenland?

Nee
Ja

2e Hebt u tijdens uw verblijf in 
het  buitenland woonruimte 
in Nederland aangehouden?

Nee
Ja. Vul de plaats in

BPM 050
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3 Gegevens over uw verblijf in het buitenland

3a Waarom woonde u in het 
buitenland?

U werkte in loondienst. Stuur een kopie van uw arbeidsovereenkomst mee.
U werkte als zelfstandige. Stuur een kopie van de inschrijving van de (buitenlandse) Kamer van Koophandel mee.
U deed iets 
anders, namelijk

3b Was u in het buitenland verzekerd 
tegen ziektekosten?

Nee
Ja. Stuur een kopie van uw verzekeringspolis mee.

3c Had u in het buitenland een 
bankrekening?

Nee. Ga verder met vraag 4.
Ja. Vermeld hieronder het IBAN-nummer en de naam van uw bank.

IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

Naam van de bank

IBAN (rekeningnummer)

Naam van de bank

4 Gegevens gezin

4a Hebt u een partner en/of 
gezin en komen deze ook 
naar Nederland?

Nee, u hebt geen partner en/of gezin. Ga verder met vraag 5.

Nee, uw partner en/of gezinsleden komen niet naar Nederland. Omschrijf de reden.

Hoe vaak denkt u bij benadering dat u uw gezin of partner vanuit Nederland gaat bezoeken?

Ja. Vul bij vraag 4b wie naar Nederland komen.

4b Voorletters, tussenvoegsel 
en achternaam

Geboortedatum

Voorletters, tussenvoegsel 
en achternaam

Geboortedatum

Voorletters, tussenvoegsel 
en achternaam

Geboortedatum
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5 Gegevens personenauto, bestelauto of motor

5a Op welke datum brengt u de 
personenauto, bestelauto of 
motor over naar Nederland?

5b Gebruikte u de personenauto, 
bestelauto of motor in het buiten-
land alleen voor privédoeleinden?

Nee
Ja

5c Met welk doel gaat u de personen-
auto, bestelauto of motor in 
Nederland gebruiken?

Zakelijk
Privé
Zakelijk en privé

5d Merk

Type

Bouwjaar

Kenteken

Voertuigidentificatienummer 

(chassis-/framenummer)

Datum eerste toelating

Aankoopdatum

Datum afgifte kenteken 
(op uw naam)

Heeft u de personenauto, bestel-
auto of motor in het buitenland 
geleaset?

5e Woonde u al eerder in 
Nederland?

Nee

Nee. Ga verder met vraag 6a.

Ja

Ja

5f Was deze personenauto, bestel-
auto of motor vóór uw verhuizing 
naar het buitenland in Nederland 
op uw naam geregistreerd?

Nee
Ja

6 Uw verblijf in Nederland

6a Tot welke datum blijft u wonen in 
Nederland? Als de datum niet bekend 
is, vult u hier in: voor onbepaalde tijd.

6b Wat gaat u doen in 
Nederland?

Werken. Vul de naam en het adres van uw werkgever in en stuur een kopie 
van uw arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring en/of een arbeidsvergunning mee.

Naam

Adres

Postcode / plaats

Studeren of een opleiding volgen. Stuur een kopie van de onderwijsverklaring mee.
Anders, namelijk
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7 Eerder verblijf in Nederland

7a Woonde u al eerder in Nederland? Nee. Ga verder met vraag 8a.
Ja

7b Op welke datum bent u vanuit 
Nederland naar het buitenland 
verhuisd?

7c Wat was de reden van uw 
verhuizing naar het buitenland?

Werk
Studie of opleiding
Anders, namelijk

8 Mee te sturen documenten

In het buitenland is de wet- en 
regelgeving vaak anders dan in 
Nederland. Sommige documenten 
die wij vragen worden in het 
buitenland niet verstrekt. 
Kunt u de gevraagde documenten 
in het buitenland niet krijgen? 
Stuur dan alternatieve documenten 
mee. Dan kunnen wij uw aanvraag 
beoordelen. 
 
Kruis aan wat u meestuurt.

Kopie identiteitsbewijs

Kopie kentekenbewijs

Bewijs van uitschrijving uit 
uw woonplaats in het buitenland
Kopie bewijs van uitschrijving
Niet van toepassing

Aankoopbewijs
Kopie aankoopbewijs auto of motor
Niet meer voorhanden

Koopwoning
Kopie koopovereenkomst
Niet van toepassing

Huurwoning
Kopie huurovereenkomst
Niet van toepassing

Ziektekostenverzekering
Kopie ziektekostenverzekering
Niet van toepassing

Gaat u in Nederland werken?
Kopie arbeidsovereenkomst, werkgevers-
verklaring en/of arbeidsvergunning
Niet van toepassing

Werkte u in loondienst in het buitenland?
Kopie arbeidsovereenkomst
Niet van toepassing

Werkte u als zelfstandige in het buitenland?
Kopie inschrijving van de buitenlandse 
Kamer van Koophandel
Niet van toepassing

Gaat u in Nederland studeren?
Kopie onderwijsverklaring
Niet van toepassing

9 Ondertekening

Naam

Plaats

Datum

Handtekening  
Schrijf binnen het vak.
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