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Belastingdienst

Pojazd silnikowy z zagraniczną 
tablicą rejestracyjną
Przyjeżdżacie Państwodo do Niderlandów i przywozicie ze sobą pojazd silnikowy? Osiedlacie się tutaj? 
Mieszkacie tutaj tymczasowo w celach zarobkowych lub nauki? A może pracujecie dla zagranicznej firmy? 
W przedmiotowym arkuszu informacyjnym zapoznacie się z zasadami dotyczącymi podatków oraz waszego 
pojazdu silnikowego na zagranicznych numerach rejestracyjnych.

Kiedy zostaje się mieszkańcem Niderlandów?
W odniesieniu do podatku od pojazdów silnikowych (mrb) i 
podatku od samochodów osobowych i motocykli (bpm), jest się 
mieszkańcem Niderlandów, jeśli jest się zameldowanym lub 
powinienno się być zameldowany w Podstawowym Rejestrze Osób 
(BRP). Jesteście Państwo zobowiązani do zameldowania się w BRP, 
jeśli przebywacie Państwo w Niderlandach przez co najmniej 4 
miesiące w okresie 6 miesięcy.

Kiedy trzeba płacić podatki za pojazd silnikowy?
Jeśli jest sie mieszkańcem Niderlandów, płaci się podatek za pojazd 
silnikowy. Płacici się: 
– podatek pojazdów silnikowych (mrb)
– podatek od samochodów osobowych i motocykli (bpm)

Kiedy nie jest się mieszkańcem Niderlandów?
Nie jest mieszkańcem Niderlandów w świetle podatków mrb i 
bpm, osoba ktora jest zarejestrowana jako student i mieszka w 
Niderlandach jedynie w okresie studiów. Nie jest postrzegana za 
mieszkańca Niderlandów osoba, ktora faktycznie w Niderlandach 
nie mieszka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na 
stronie Urzędu Skarbowego: belastingdienst.nl, szukając pod 
hasłem “woonland”. 

Spełniają Państwo te wymogi? Wówczas nie muszą Państwo płacić 
mrb i bpm. Jeśli zadamy Państwu pytania w tej kwestii, wówczas 
muszą być Państwo w stanie wykazać, że spełniają Państwo te 
warunki. 

Kiedy można otrzymać zwolnienie od podatku 
od swojego pojazdu silnikowego?
W niektórych sytuacjach jest możliwe otrzymanie zwolnienia 
od mrb lub bpm od pojazdu silnikowego na zagranicznych 
numerach rejestracyjnych:
– Przeprowadzka do Niderlandów.
– Zatrudnienie w zagranicznej firmie.

Przeprowadzka do Niderlandów.
Nie płacicie Państwo bmp jeśli przeprowadzaja się Państwo do 
Niderlandów i posiadacie oraz używacie Państwo pojazdsilnikowy, 
który sprowadziliscie, od co najmniej 6 miesięcy. Na stronie 
belastingdienst.nl znajduje się więcej informacji na temat 
warunków odnośnie zwolnienia od podatku w sytuacji 
przeprowadzki mienia. Zwolnienie nie ma zastosowania w 
odniesieniu do mrb.

O zwolnienie od opłaty bpm można wnioskować korzystając z 
formularza ‘Aanvraag vergunning vrijstelling bpm bij verhuizing’. 
Formularz można pobrac na stronie belastingdienst.nl.

Zatrudnienie w zagranicznej firmie
Pracujecie Państwo dla zagranicznej firmy? W takim przypadku 
nie płaci się mrb ani bpm, jeśli ma się do czynienia z jedną z 
następujących sytuacji:
– Zagraniczny pracodawca udostępnia Państwu firmowy pojazd 

silnikowy na zagranicznych numerach rejestracyjnych.
– Posiadacie Państwo pojazd silnikowy na zagranicznych 

numerach rejestracyjnych i jesteście właścicielem lub osobą 
prowadzącą zagraniczną firmę. 

Wniosek o zwolnienie można złożyć korzystając z właściwego 
formularza:
– ‘Aanvraag vergunning vrijstelling werknemer’ (dla pracownika)
– ‘Aanvraag vergunning vrijstelling werkgever’ (dla pracodawcy)

Formularz można pobrać na stronie belastingdienst.nl.
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Gdy nie należy się zwolnienie od podatku 
od Twojego pojazdu silnikowego
Gdy nie macie Państwo prawa do zwolnienia od podatku od 
Twojego pojazdu silnikowego, musicie płacić mrb. A być może 
także bpm. To, czy i w jaki sposób złożycie deklarację podatkową 
i zapłacicie podatek, zależy od tego, czy zarejestrujecie pojazd 
silnikowy w Niderlandach. 

Pojazd silnikowy zarejestrowany na niderlandzkich 
numerach rejestracyjnych 
Aby móc zarejestrowaćpojazd silnikowy na niderlandzkich 
numerach rejestracyjnych w RDW, należy złożyć deklarację 
podatkową bpm. Można to uczynić za pomocą formularza 
‘Aangifte bpm voor niet- vergunninghouders’. 
Formularz deklaracji podatkowej można pobrać na stronie 
internetowej belastingdienst.nl.

Po zarejestrowaniu pojazdu na niderlandzkich numerach 
rejestracyjnych, otrzyma się automatyczną wiadomość, ile mrb 
jest do zapłacenia. Musicie Państwo sami zadbać za tablice 
rejestracyjne pojazdu silnikowego oraz o nowe lub zmienione 
ubezpieczenie pojazdu silnikowego.

W przypadku pytań dotyczących numerów rejestracyjnych 
prosze wejść na stronę rdw.nl.

Pojazd silnikowy bez niderlandzkich numerach 
rejestracyjnych
Pojazd utrzyma aktualne numery rejestracyjne. Należy wtedy 
złożyć deklarację podatkową w ramach mrb. Można to uczynić 
za pomocą formularza ‘Aangifte motorrijtuigenbelasting 
buitenlands kenteken en ongekentekend motorrijtuig’. Ten 
formularz deklaracji podatkowej można pobrać na stronie 
belastingdienst.nl.

Być może jesteście Państwo uprawnieni do zwolnienia od 
bpm. Na stronie belastingdienst.nl można przeczytać, jak o to 
wnioskować. W razie potrzeby skontaktujemy się z Państwem 
i zadamy pytania dotyczące bpm pojazdu silnikowego. Nieie 
ubiegacie się Państwo o zwolnienie od bpm? Na stronie 
belastingdienst.nl można przeczytać, czy i jak powinno złożyć 
się deklarację podatkową.

Więcej informacji
Jeśli macie Państwo więcej pytań dotyczących posiadania 
pojazdu silnikowego w Niderlandach na zagranicznych numerach 
rejestracyjnych, to proszę wejść na stronę belastingdienst.nl 
lub zadzwonić na linię informacyjną BelastingTelefoon Auto: 
0800 - 0749, od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach 
od 8.00 do 17.00.


