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Mrb en bpm voor een motorrijtuig 
met een buitenlands kenteken
Komt u naar Nederland en brengt u een motorrijtuig mee? Blijft u hier wonen? Woont u hier 
tijdelijk om te werken of studeren? Of werkt u voor een buitenlands bedrijf? Hier leest u wat de 
regels zijn voor de belastingen en uw motorrijtuig met buitenlands kenteken.

Wanneer moet u belasting betalen 
voor uw motorrijtuig?
U betaalt belasting voor uw motorrijtuig als u inwoner bent 
van Nederland. U betaalt:

 –  motorrijtuigenbelasting (mrb)
 –  belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)

Wanneer bent u inwoner van Nederland?
Voor de mrb en bpm bent u inwoner van Nederland als 
u bent ingeschreven of ingeschreven had moeten zijn in de 
Basisregistratie Personen (BRP). U bent verplicht zich in de BRP 
te laten inschrijven als u verwacht dat u in een periode van 
6 maanden minstens 4 maanden in Nederland bent.

Wanneer bent u geen inwoner van Nederland?
Voor de mrb en bpm bent u geen inwoner van Nederland als u: 

 – bent ingeschreven als student en
 – alleen tijdens uw studie in Nederland woont en
 – alleen voor uw studie in Nederland verblijft 

U wordt ook niet als inwoner van Nederland gezien als u feitelijk 
niet in Nederland woont. Meer informatie hierover vindt u op 
belastingdienst.nl (zoekwoord: woonland). 

Voldoet u hieraan? Dan hoeft u geen mrb en geen bpm te betalen. 
Als wij hier vragen over stellen, moet u wel kunnen aantonen 
dat u aan de voorwaarden voldoet. 

Wanneer krijgt u vrijstelling van belasting 
voor uw motorrijtuig?
In een aantal situaties krijgt u misschien vrijstelling van mrb 
of bpm voor een motorrijtuig met buitenlands kenteken:

 –  U verhuist naar Nederland.
 –  U werkt voor een buitenlands bedrijf.
 – U rijdt maximaal 2 weken in Nederland.

U verhuist naar Nederland: verhuisboedelvrijstelling bpm
U betaalt geen bpm als u:

 – uit een ander EU land naar Nederland verhuist en
 – het motorrijtuig dat u meebrengt minimaal 6 maanden in bezit 

en in gebruik hebt en
 – uw normale verblijfplaats minimaal 12 maanden in het 

buitenland had vóór uw verhuizing naar Nederland.

Op belastingdienst.nl (zoekwoorden: overzicht bpm vrijstelling) 
vindt u meer informatie.

U vraagt de verhuisboedevrijstelling aan met het formulier 
Aanvraag vergunning vrijstelling bpm bij verhuizing binnen de EU 
(zoekwoorden: formulier verhuisboedelvrijstelling).

U werkt voor een buitenlands bedrijf
Werkt u voor een buitenlands bedrijf? U betaalt geen mrb en 
geen bpm als 1 van de volgende situaties op u van toepassing is:

 –  Uw buitenlandse werkgever stelt u voor uw werk een motor
rijtuig met buitenlands kenteken ter beschikking.

 –  U hebt een motorrijtuig met buitenlands kenteken en u bent 
eigenaar of bestuurder van een buitenlands bedrijf. 

Op belastingdienst.nl staan de formulieren en de voorwaarden 
voor vrijstelling (zoekwoorden: Vrijstelling voor een motorrijtuig 
met een buitenlands kenteken).

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/motorrijtuigenbelasting/vrijstelling_onder_andere_voor_oldtimers/motorrijtuig_met_een_buitenlands_kenteken/wat_is_mijn_woonland
http://belastingdienst.nl/variabel/bpm-vrijstelling
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/vrijstelling_bpm__vrijstelling_bpm_bij_verhuizing
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/motorrijtuigenbelasting/vrijstelling_onder_andere_voor_oldtimers/motorrijtuig_met_een_buitenlands_kenteken/
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U rijdt maximaal 2 weken in Nederland
Hebt u een motorrijtuig dat in het buitenland aan u ter beschikking 
is gesteld? (Bijvoorbeeld een huurauto, nadat u in het buitenland 
pech hebt gekregen met uw eigen auto.) En rijdt u maximaal 
2 aaneengesloten weken per jaar met dat motorrijtuig in 
Nederland? Dan hoeft u geen mrb en geen bpm te betalen. 
U moet dan wel vrijstelling aanvragen met het formulier 
Vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik 
(zoekwoorden: vrijstelling kort gebruik). Deze vrijstelling geldt per 
motorrijtuig. Ook uw inwonende gezinsleden mogen in diezelfde 
2 weken met dat motorrijtuig rijden.

Krijgt u geen vrijstelling van belasting 
voor uw motorrijtuig?
Hebt u geen recht op vrijstelling van belasting voor uw motor
rijtuig? Dan betaalt u mrb en misschien bpm. Of en hoe u aangifte 
doet en belasting betaalt, is afhankelijk van of u een Nederlands 
kenteken aanvraagt. 

U vraagt een Nederlands kenteken aan
Dan moet u uw motorrijtuig eerst zelf laten keuren door 
de RDW. Daarna doet u aangifte bpm. Meer informatie vindt 
u bij Aangifte bpm doen (zoekwoorden: Aangifte bpm doen 
bij aanvraag Nederlands kenteken). Na de registratie op een 
Nederlands kenteken krijgt u automatisch bericht van ons 
hoeveel mrb u moet betalen. U moet zelf zorgen voor kenteken
platen voor uw motor rijtuig en voor een nieuwe of aangepaste 
motorrijtuigen verzekering.

U vraagt geen Nederlands kenteken aan
Dan houdt uw motorrijtuig het huidige kenteken. 
U moet ook de volgende aangiften doen:

 – Aangifte mrb met het formulier 
Aangifte motorrijtuigenbelasting buitenlands 
kenteken en ongekentekend motorrijtuig 
(zoekwoorden Aangifte motorrijtuigenbelasting 
buitenlands kenteken). 

 – Aangifte bpm met het formulier 
Aangifte bpm zonder kentekenregistratie in Nederland 
(zoekwoorden: Aangifte bpm zonder kentekenregistratie 
in Nederland). 

Hebt u vragen?
Kijk dan op belastingdienst.nl/auto. Of bel de 
BelastingTelefoon Auto, 0800  0749.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/bpm/vrijstelling/vrijstellingen-bij-kort-gebruik-auto-of-motor-in-nederland/
https://www.rdw.nl
http://belastingdienst.nl/bpmaangifte
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aangifte_motorrijtuigbelasting_buitenlands_kenteken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aangifte_motorrijtuigbelasting_buitenlands_kenteken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aangifte-bpm-zonder-kentekenregistratie-in-nederland
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/auto-en-vervoer/auto-en-vervoer
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