Taal: Nederlands

Aanvraag

Vrijstelling van belasting voor een motor
rijtuig bij verhuizing naar het buitenland
Vanaf 1 januari 2017
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u vrijstelling van douanerecht, omzet
belasting en belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)
voor een nieuw te kopen personenauto of motor.
U moet voor de vrijstelling van belasting voldoen aan de
volgende vier voorwaarden:
– U woont in Nederland.
– U koopt in Nederland een nieuwe personenauto of motor.
– U verhuist binnen drie maanden na de aankoop naar het
buitenland. Woont u in gezinsverband, dan moeten uw gezinsleden
met u meeverhuizen.
– U brengt de nieuwe personenauto of motor definitief naar
het buitenland.
De vrijstelling geldt niet voor de motorrijtuigenbelasting.
Let op!
Stuur met deze aanvraag mee:
– het bewijs van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)
– een kopie van uw geldig paspoort of rijbewijs
– een kopie van het aankoopbewijs van de personenauto of motor
Het aankoopbewijs moet op uw naam staan, op uw nieuwe
buitenlandse adres.
– een kopie van het ‘Certificaat van Overeenstemming’ (CvO)
van uw nieuwe personenauto of motor
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1a
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– een origineel van het ingevulde formulier ‘Aanvraag bijzonder
kentekenbewijs’ (RDW 137)
Dit formulier kunt u aanvragen bij de RDW.
– als u een buitenlandse werkgever hebt: een kopie van uw arbeidsover
eenkomst waaruit blijkt hoe lang u buiten Nederland gaat werken
Het mag ook een ander document zijn waaruit dat blijkt.
Overal waar in dit formulier personenauto of motor staat, bedoelen
we het wettelijk begrip motorrijtuig. Kijk voor de definitie van het
begrip motorrijtuig op belastingdienst.nl.
Terugsturen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier terug naar:
Belastingdienst/Kantoor Den Haag
Team IFB, Sector bijzondere kentekenbewijzen
Postbus 30509, 2500 GM Den Haag
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.
Meer informatie
Hebt u nog vragen over de vrijstelling? Kijk dan op belastingdienst.nl.
Voor vragen over het af te geven kentekenbewijs, kunt u contact
opnemen met de RDW. Kijk op rdw.nl.

Gegevens van de aanvrager
Voorletters, tussenvoegsel
en achternaam
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging

1c

Burgerservicenummer

1d

Telefoonnummer

1e
1f

E-mailadres
Wat is uw beroep? Of welke
werkzaamheden verricht u als
ondernemer? Bijvoorbeeld als zelfstandige zonder personeel (zzp’er)?

*150540301*
1 5 0 5 4 0 3 0 1

15 054 03 01

BPM 054 - 1Z*3FOL 

Postcode en woonplaats

02 van 03
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Toekomstig adres buiten Nederland
Toekomstig adres buiten
Nederland
Postcode en woonplaats
Land

3

Vertrek

3a

Wat is de reden van uw vertrek?

3b

Bent u van plan om weer
naar Nederland terug te keren?

3c

Wat is de definitieve datum
van uw vertrek?

3d

Woont u in gezinsverband?

Ja

3e

Als u in gezinsverband woont;
wanneer vertrekt uw gezin?

Mijn gezin vertrekt gelijk met mij

Ja
Datum geplande terugkeer
Nee

Nee

Mijn gezin vertrekt per
Mijn gezin blijft in Nederland
4

Gegevens leverancier van de personenauto of motor

4a

Naam leverancier

4b

Straatnaam vestigingsadres,
huisnummer en toevoeging
Postcode en plaats
Ondertekening
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat:
– de verstrekte gegevens in deze aanvraag juist zijn
– u de motorrijtuigenbelasting voor de personenauto of motor betaalt voor de periode waarin hiermee in Nederland mag worden gereden
– u de personenauto of motor uitsluitend zelf gebruikt
– u de personenauto of motor definitief buiten Nederland brengt binnen de geldigheidsduur van het kentekenbewijs
– u ons meteen schriftelijk informeert als u de personenauto of motor niet definitief buiten Nederland brengt
binnen de geldigheidsduur van het kentekenbewijs
Stuur uw brief dan naar het adres dat op de voorzijde van dit formulier staat.

Naam
Plaats
Datum
Handtekening
Schrijf binnen het vak.

15 054 03 02
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*150540302*
1 5 0 5 4 0 3 0 2

03 van 03

Toelichting aanvraag vrijstelling
Telefoonnummer
Vul hier een telefoonnummer in waarop u tijdens kantooruren
bereikbaar bent.
E-mailadres
Vul hier het e-mailadres in waarop u bereikbaar bent. Wij gebruiken
e-mail niet voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie of voor
de bekendmaking van beslissingen.
Woont u in gezinsverband?
Vul hier ‘ja’ in als u samen met uw gezin of uw partner een
huishouden hebt.
Toekomstig adres buiten Nederland
Vul hier alle gegevens in van het adres waar u zich in het buitenland
gaat vestigen.
Gegevens leverancier
Vul hier de naam, adres en vestigingsgegevens in van de
onderneming waarbij u de personenauto of motor koopt. Dit is
meestal de dealer of importeur van het betreffende merk.

Verhuizen naar het buitenland
Met ‘verhuizen naar het buitenland’ bedoelen wij dat u voldoet
aan de volgende twee voorwaarden:
– U laat zich bij uw gemeente uitschrijven uit de Basisregistratie
Personen (BRP).
– Samen met uw gezin verlaat u uw woning (uw hoofdverblijf)
in Nederland om in het buitenland te gaan wonen.
Definitief buiten Nederland brengen
Met ‘definitief buiten Nederland brengen’ bedoelen wij dat u de
personenauto of motor naar een land buiten Nederland brengt
en het daar laat inschrijven in het kentekenregister van het
betreffende land.

