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Verzoek 
Motorrijtuigenbelasting
Vrijstelling

Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. 
U kunt dit aanvragen voor:

 – een personenauto, bestelauto of motor die ten minste 40 jaar 
geleden voor het eerst in gebruik is genomen

 – een vrachtauto of autobus die ten minste 40 jaar geleden voor het 
eerst in gebruik is genomen en die niet bedrijfs matig wordt gebruikt

 – het gewicht van een rolstoelinstallatie (gedeeltelijke vrijstelling)
 – een lijkauto
 – een dierenambulance
 – een motorrijtuig van de politie
 – een motorrijtuig van de brandweer
 – een ambulance
 – een vuilniswagen
 – een kolkenzuiger
 – een straatveegwagen
 – een motorrijtuig voor de wegenbouw
 – een motorrijtuig dat gewoonlijk slechts over een 
geringe afstand gebruikmaakt van de weg 

 – een motorrijtuig met een buitenlands kenteken

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

Waarvoor kunt u dit formulier niet gebruiken?
U kunt dit formulier niet gebruiken voor het aanvragen van een 
vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor een taxi. Gebruik hier-
voor het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling taxi.

Invullen en terugsturen 
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:

Belastingdienst/Centrale administratieve processen 
Team Verzoeken 
Postbus 9047 
7300 GJ Apeldoorn

Voeg de volgende documenten toe aan uw aanvraag:
 – bewijsstukken waaruit blijkt dat het motorrijtuig voldoet aan de 
fiscale eisen, bijvoorbeeld een ombouwnota

 – foto’s van de inrichting waaruit blijkt dat het motorrijtuig voldoet 
aan de fiscale inrichtingseisen

 – een specifieke verklaring 
In de voorwaarden leest u of een verklaring nodig is en wat erin 
moet staan.

Let op!
Zolang uw verzoek in behandeling is, moet u de 
motorrijtuigenbelasting gewoon betalen.

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/mrb vindt u meer informatie.

https://belastingdienst.nl/mrb
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_motorrijtuigenbelasting_vrijstelling_taxi
https://belastingdienst.nl/privacy
https://belastingdienst.nl/mrb
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MB 103 Verzoek Motorrijtuigenbelasting
Vrijstelling

1 Persoonlijke gegevens

1a Naam

1b Straat en huisnummer

1c Postcode en plaats

1d Bsn/RSIN

1e Geboortedatum

1f Telefoonnummer

2  Gegevens verzoek

Lees eerst de toelichting op dit formulier.

2a Kenteken

2b Ik verzoek om vrijstelling 
motorrijtuigenbelasting voor: 
Kruis aan wat van toepassing is.

een personenauto, bestelauto of motor die ten minste 40 jaar geleden voor het eerst 
in gebruik is genomen. 

een vrachtauto of autobus die ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen.  
Hierbij verklaar ik dat dit motorrijtuig niet bedrijfsmatig wordt gebruikt.

een motorrijtuig dat voldoet aan de voorwaarden voor gedeeltelijke vrijstelling voor het gewicht 
van een rolstoelinstallatie. Ik stuur bewijsstukken mee (bijvoorbeeld foto’s en/of documenten) 
waaruit blijkt:

 − dat het motorrijtuig is voorzien van een rolstoelinstallatie
 − wat het gewicht van de rolstoelinstallatie is
 − wanneer de rolstoelinstallatie is ingebouwd

een lijkauto. Het motorrijtuig is ingericht en wordt uitsluitend gebruikt voor het vervoer 
van een stoffelijk overschot. 

een dierenambulance. Het motorrijtuig is ingericht en wordt uitsluitend gebruikt 
als dierenambulance.

een motorrijtuig van de politie

een motorrijtuig van de brandweer

een ambulance

een vuilniswagen. Hierbij verklaar ik dat het motorrijtuig is ingericht als vuilniswagen 
en uitsluitend zo wordt gebruikt.

een kolkenzuiger. Hierbij verklaar ik dat het motorrijtuig is ingericht als kolkenzuiger 
en uitsluitend zo wordt gebruikt.

een straatveegwagen. Hierbij verklaar ik dat het motorrijtuig is ingericht als straatveegwagen 
en uitsluitend zo wordt gebruikt.

een motorrijtuig dat is ingericht en uitsluitend wordt gebruikt voor aanleg en onderhoud van wegen. 
Hierbij verklaar ik dat het motorrijtuig alleen daarvoor is ingericht en wordt gebruikt.

een motorrijtuig dat gewoonlijk slechts over een geringe afstand gebruikmaakt van de weg. 
Ik voeg de vereiste verklaring (zoals beschreven in de toelichting) toe als bewijsstuk.

Tegelijkertijd vraag ik om vrijstelling geringe afstand belasting zware motorrijtuigen. 
Ik voeg de vereiste verklaring (zoals beschreven in de toelichting) toe als bewijsstuk.

een motorrijtuig met een buitenlands kenteken
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3 Ondertekening

Ik verklaar dat ik en het motorrijtuig voldoen aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de aangevraagde vrijstelling. 
Ik stuur bewijsstukken en foto’s mee waarmee ik kan aantonen dat het motorrijtuig aan de voorwaarden voldoet én waaruit de inrichting 
van het motorrijtuig blijkt.

Naam

Plaats

Datum

Aantal bewijsstukken

Aantal foto’s

Handtekening 
Schrijf binnen het vak.
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Vrijstelling voor personenauto’s, bestelauto’s of motoren 
die ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik 
zijn genomen
De datum van eerste toelating is hierbij bepalend. Als u een dergelijke 
personenauto, bestelauto of motor aanschaft, krijgt u automatisch 
vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. Hebt u geen bericht van ons 
ontvangen? Dan kunt u dit formulier gebruiken om de vrijstelling 
alsnog aan te vragen.

Let op!
Stuur een kopie mee van het bewijs dat uw motorrijtuig aan 
de voorwaarden voldoet.

Vrijstelling voor vrachtauto’s en autobussen die ten minste 
40 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen
U kunt alleen een vrijstelling aanvragen als u een dergelijke 
vrachtauto of autobus niet bedrijfsmatig gebruikt.

Gedeeltelijke vrijstelling voor het gewicht van een 
rolstoelinstallatie
Hebt u een personenauto of bestelauto met een installatie voor het 
verplaatsen of vastzetten van een rolstoel? Dan kunt u in aanmerking 
komen voor een gedeeltelijke vrijstelling. Wij rekenen het gewicht 
van de rolstoelinstallatie niet mee voor het vaststellen van de motor-
rijtuigen belasting.

Let op!
Stuur bij dit verzoek documenten en/of foto’s mee waarmee 
u kunt aantonen:

 − dat het motorrijtuig een rolstoelinstallatie heeft
 − wat het gewicht van de rolstoelinstallatie is
 − wanneer de rolstoelinstallatie is ingebouwd

Vrijstelling voor een lijkauto
Een lijkauto moet:

 – ingericht zijn en uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer 
van een stoffelijk overschot

 – voorzien zijn van een vaste wand direct achter de 
bestuurderszitplaats. Deze is aangebracht over de hele breedte 
van het motorrijtuig.

 – niet voorzien zijn van zitplaatsen en autogordels in de achterruimte 

Vrijstelling voor een dierenambulance
Een dierenambulance moet zijn voorzien van:

 – in de laadruimte aanwezige voorzieningen voor het vervoer 
en de verzorging van zieke of gewonde dieren

 – een gebruiksklaar en duidelijk zichtbaar geel zwaai- of knipperlicht
 – een mobilofooninstallatie (dit is ook een mobiele telefoon met een 
carkit of vergelijkbare installatie)

 – ten minste aan weerszijden één of meer duidelijk zichtbare 
aanduidingen waaruit blijkt dat het een dierenambulance is

Vrijstelling voor een motorrijtuig van de politie
Het motorrijtuig wordt uitsluitend gebruikt door de politie voor de 
uitoefening van hun politietaak. Het motorrijtuig staat op naam 
van een politie-instantie.

Vrijstelling voor een motorrijtuig van de brandweer
Een motorrijtuig van de brandweer:

 – wordt uitsluitend gebruikt door de brandweer en is als zodanig 
uiterlijk kenbaar

 – is geregistreerd op naam van een brandweerinstantie
 – is voorzien van een tweetonige hoorn en een duidelijk zichtbaar 
blauw zwaai- of knipperlicht en

 – is voorzien van ten minste aan weerszijden een duidelijk zichtbare 
afbeelding van een brandweerembleem of gemeentewapen.

Vrijstelling voor een ambulance
Een ambulance moet:

 – ingericht zijn en uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van 
zieken en gewonden en/of voor het verlenen van spoedeisende 
medische hulp

 – worden gebruikt door de Regionale Ambulancevoorziening 
of de ambulancezorg

 – als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn

Onder deze vrijstelling valt ook vervoer met een ambulance van 
ernstig zieken of zwaar gehandicapten in verband met het in 
vervulling laten gaan van een doorgaans laatste wens.

Vrijstelling voor een vuilniswagen, kolkenzuiger of 
straatveegwagen
Reinigingsmotorrijtuigen moeten zijn ingericht als vuilniswagen 
(hieronder vallen ook chemocars), kolkenzuiger of straatveeg-
wagen en uitsluitend daarvoor worden gebruikt. Daarnaast 
moet het kenteken van het motorrijtuig op naam staan van een 
overheids instelling of op naam van een bedrijf dat zich bezighoudt 
met werkzaamheden waarbij deze motorrijtuigen worden ingezet.

Vrijstelling voor een motorrijtuig voor de wegenbouw
Motorrijtuigen voor de wegenbouw moeten zijn ingericht voor 
de aanleg en het onderhoud van wegen en uitsluitend daarvoor 
worden gebruikt. 

Vrijstelling voor een motorrijtuig dat gewoonlijk 
over een geringe afstand gebruikmaakt van de weg
Een geringe afstand is een korte afstand over de weg met een 
specifiek doel. Het motorrijtuig wordt gebruikt voor intern vervoer 
binnen een bepaald bedrijf waarvan de gebouwen en bedrijfs-
terreinen wel bij elkaar in de buurt liggen, maar niet aaneensluiten. 
Het motorrijtuig wordt op verschillende terreinen gebruikt en moet 
daarvoor een korte afstand over de weg rijden. Het vervoer over 
de weg beperkt zich tot de meest directe verbinding tussen de 
genoemde terreinen en complexen. Dit gebied wordt op aanwijzing 
van de houder door de inspecteur vastgesteld. De houder overlegt 
een verklaring waarin staat dat het motorrijtuig uitsluitend gebruik 
van de weg maakt zoals is vermeld in het verzoek. 

Met dit formulier kunt u het verzoek in 1 keer doen voor de 
motorrijtuigenbelasting én de belasting zware motorrijtuigen. 
De voorwaarden zijn voor beide belastingen hetzelfde.

Voorbeeld
Een vrachtauto die op een bedrijventerrein wordt gebruikt en 
alleen 300 meter van de weg gebruikmaakt om naar een ander 
deel van het bedrijventerrein te rijden. 

Toelichting bij de vrijstellingen



05 van 05

Vrijstelling voor een motorrijtuig met een buitenlands kenteken
Hebt u een motorrijtuig met een buitenlands kenteken? Dan moet u 
belasting betalen vanaf het moment dat u de feitelijke beschikking 
hebt over dit motorrijtuig. Dit geldt ook als u het buitenlandse 
motorrijtuig hebt gehuurd, geleased of geleend.

In de volgende gevallen kunt u misschien ook vrijstelling krijgen:
 – U woont in Nederland en u rijdt maximaal twee weken op 
de Nederlandse weg in een motorrijtuig met buitenlands 
kenteken dat aan u ter beschikking is gesteld. U hebt 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’. 

 – U woont in het buitenland en uw motorrijtuig staat geregistreerd 
in het land waar u woont. 

 – 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’, dat u 
van belastingdienst.nl kunt downloaden. 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 en op te sturen.

 – U bent werknemer bij een onderneming die in het buitenland is 
gevestigd. Dan kunt u onder voorwaarden een werknemers-
vrijstelling van belasting van personenauto’s en motorrijwielen 
(bpm) krijgen voor personenauto’s, bestelauto’s of motoren die in 
het buitenland zijn geregistreerd. U vraagt deze vrijstelling aan met 
het formulier ‘Aanvraag vergunning vrijstelling bpm werknemer’. 
Dit formulier kunt u van belastingdienst.nl downloaden. 
Als u recht hebt op de werknemersvrijstelling bpm hebt u ook 
recht op de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting. In dat 
geval hoeft u dit formulier niet meer in te vullen en op te sturen. 
Kijk op belastingdienst.nl/auto voor de voorwaarden.

Toelichting bij de vrijstellingen (vervolg)

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.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/bpm/vrijstelling/werkgeversvrijstelling/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/bpm/vrijstelling/werknemersvrijstelling/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/auto-en-vervoer/auto-en-vervoer
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