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Verzoek 
Motorrijtuigenbelasting
Bijzonder tarief overgangsregeling voor oldtimers

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u:
 – het bijzonder tarief voor de overgangsregeling voor oldtimers 
aanvragen

 – zich afmelden voor de overgangsregeling als u niet meer voldoet 
aan de voorwaarden of niet meer wilt meedoen aan deze regeling

Voorwaarden
Om voor dit bijzonder tarief in aanmerking te komen, moet 
uw motorrijtuig voldoen aan een aantal voorwaarden. Met het 
opsturen van dit formulier verklaart u dat u weet welke voorwaarden 
gelden en dat uw motorrijtuig aan de voorwaarden voldoet. 
Op belastingdienst.nl/mrb en in de toelichting van dit formulier 
vindt u de voorwaarden.

Let op!
Als u deelneemt aan de overgangsregeling, mag niemand het 
motorrijtuig in de maanden januari, februari en december op 
de openbare weg gebruiken of parkeren. Anders kunnen wij u 
een naheffingsaanslag met boete opleggen. En aansluitend op 
de maand van controle gaat het motorrijtuig over op het 
reguliere tarief.

Invullen en terugsturen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar: 

Belasting dienst/Centrale administratieve processen 
Team Verzoeken  
Postbus 9047 
7300 GJ Apeldoorn 

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.

Hebt u vragen?
Op belastingdienst.nl/auto vindt u meer informatie. Hier kunt 
u ook lezen of uw motorrijtuig in aanmerking komt voor de 
overgangs regeling.

1  Gegevens kentekenhouder

1a  Naam

1b  Adres

1c  Postcode en woonplaats

1d Bsn/RSIN

1e Geboortedatum

1f  Telefoonnummer

https://belastingdienst.nl/mrb
https://belastingdienst.nl/privacy
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/auto-en-vervoer/auto-en-vervoer


27
 1

05
 0

5 
02

*271050502*
2 7 1 0 5 0 5 0 2

02 van 03

2  Gegevens verzoek

Lees eerst de toelichting op dit formulier.

2a Kenteken

2b  Kruis aan wat van toepassing is. Ik verzoek om het bijzonder tarief motorrijtuigenbelasting 
voor de overgangsregeling voor oldtimers voor een 
personenauto, bestelauto of motor, voor kalenderjaar

Ik verklaar dat het motorrijtuig voldoet aan alle voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor dit tarief.

Ik verzoek om het bijzonder tarief motorrijtuigenbelasting 
voor de overgangsregeling voor oldtimers voor een 
vrachtauto of autobus, voor kalenderjaar

Ik verklaar dat het motorrijtuig voldoet aan alle voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor dit tarief. En ik verklaar 
dat dit motorrijtuig niet bedrijfsmatig wordt gebruikt.

Ik meld me af voor de overgangsregeling voor oldtimers 
met ingang van kalenderjaar 
Let op! U kunt zich alleen voor dit jaar of volgend jaar afmelden.

3  Ondertekening

Naam

Plaats

Datum

Handtekening  
Schrijf binnen het vak.



03 van 03

Voorwaarden bijzonder tarief overgangsregeling oldtimers

 – Het motorrijtuig is vóór 1 januari 1988 voor het eerst in gebruik 
genomen en de datum 1e toelating is nog geen 40 jaar geleden.

 –  Is het motorrijtuig een personen- of bestelauto, dan moet die 
bestemd zijn om uitsluitend te worden voortbewogen door 
een benzinemotor.

 – Het tijdvak is een kalenderjaar.
 – Met het motorrijtuig mag geen gebruik van de weg worden 
gemaakt in de maanden januari, februari en december van 
het tijdvak.

 – Is het motorrijtuig een vrachtauto of autobus, dan mag deze 
niet bedrijfsmatig worden gebruikt.

 –  Is voor uw motorrijtuig het bijzonder tarief voor kampeerauto’s 
van toepassing, dan kunt u geen gebruik maken van de overgangs-
regeling voor oldtimers. U kunt kiezen tussen het bijzonder tarief 
voor kampeer auto’s en de overgangsregeling voor oldtimers.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan betaalt u een kwart van de 
motorrijtuigenbelasting die u anders had moeten betalen. Voor deze 
regeling geldt een maximumbedrag. Op belastingdienst.nl/auto 
vindt u het maximumbedrag voor het huidige kalenderjaar.

Ingangsdatum overgangsregeling
Betaalt u nu het normale tarief? Dan gaat de overgangsregeling in op 
1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar. Tot dat moment betaalt 
u dus de normale motorrijtuigenbelasting.

Wanneer krijgt u geen teruggaaf betaalde belasting?
Kiest u voor deelname aan de regeling? Dan krijgt u geen teruggaaf 
van betaalde belasting in geval van:

 – verkoop
 – sloop
 – export
 – diefstal
 – schorsing
 – vrijstelling in de loop van het jaar

Hoeveel belasting moet u betalen?
Het tijdvak waarover u motorrijtuigenbelasting betaalt bij de 
overgangsregeling is een kalenderjaar. U betaalt een kwart van de 
motorrijtuigenbelasting die u normaal per kalenderjaar betaalt 
met een maximum dat per kalenderjaar wordt bepaald. Het tarief 
op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar is bepalend.

Wanneer moet u betalen?
U moet de motorrijtuigenbelasting betalen voordat het tijdvak 
begint. Dat betekent dat het bedrag vóór 1 januari bij de 
Belastingdienst binnen moet zijn. Stuur dit verzoek op tijd in, 
dan kunt u ook op tijd betalen.

Gebruik op de weg in januari, februari of december

Als u deelneemt aan de overgangsregeling, mag niemand het 
motorrijtuig in de maanden januari, februari en december op de 
openbare weg gebruiken of parkeren. Anders kunnen wij u een 
naheffingsaanslag met boete opleggen. U moet dan vanaf de maand 
na de controle het normale tarief motorrijtuigenbelasting betalen.

Moet u in deze maanden met het motorrijtuig naar een APK-keuring? 
Alleen dan mag u met het motorrijtuig naar het keuringsstation 
rijden. 

Let op! 
Wilt u uw motorrijtuig toch in de maanden januari, februari of 
december op de openbare weg gebruiken of parkeren? Dan moet 
u het motorrijtuig afmelden en betaalt u over het hele jaar het 
normale tarief.

Afmelden voor de overgangsregeling

Voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor de overgangsregeling, 
of wilt u niet meer meedoen? Dan moet u zich afmelden. Gebruik ook 
dan dit formulier. Hebt u zich afgemeld, dan betaalt u met terug-
werkende kracht vanaf 1 januari van het lopende kalenderjaar het 
normale tarief. Wij sturen u de rekening automatisch.

Let op!
De belasting die u al hebt betaald voor de overgangsregeling voor 
het lopende jaar betalen wij niet terug.

Voorbeeld
U doet mee aan de overgangsregeling oldtimers en besluit op 
25 september niet langer mee te doen. In dit geval bent u met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari het normale tarief 
verschuldigd.

Nieuwe houder
Als u als nieuwe houder van het motorrijtuig besluit om geen gebruik 
te maken van de overgangsregeling, dan moet u vanaf het moment 
dat u houder bent het normale tarief betalen.

Voorbeeld
Houder A doet mee aan de overgangsregeling oldtimers en 
verkoopt het motorrijtuig aan houder B op 25 september. Houder 
B wil niet meedoen aan de overgangsregeling voor oldtimers en 
moet het normale tarief betalen vanaf 25 september.

Toelichting

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/auto-en-vervoer/auto-en-vervoer
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