
Aangifte
Motorrijtuigenbelasting
Autobus en buitenlands kenteken
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Toelichting

Met dit formulier doet u aangifte voor de motorrijtuigenbelasting voor:
– een autobus;
– een motorrijtuig met een buitenlands kenteken.

U kunt dit formulier ook gebruiken als u voor een van deze voertuigen al
motorrijtuigenbelasting betaalt en u wilt per drie maanden betalen in
plaats van per jaar of omgekeerd.

U hoeft geen aangifte te doen voor de volgende voertuigen:
– motorrijtuigen die uitsluitend worden aangedreven door een 

elektromotor mits de elektrische energie uitsluitend door een batterij
of door een brandstofcel wordt geleverd;

– motorrijtuigen die worden aangedreven door een verbrandingsmotor
gevoed door waterstof;

– vrijgestelde voertuigen.

Waarvoor kunt u dit formulier niet gebruiken?
In de volgende gevallen kunt u dit formulier niet gebruiken:
– het voertuig waarvoor u aangifte doet, dient ter vervanging van een 

ander, vergelijkbaar voertuig. Als het betaalde tijdvak (bijna) is 
verlopen, kunt u dit formulier wel gebruiken;

– u heeft veranderingen aan uw voertuig aangebracht die van invloed 
zijn op het verschuldigde belastingbedrag (bijvoorbeeld wegens 
toename van de eigen massa of wegens een andere soort brandstof).

Gebruik in deze gevallen het formulier “Verzoek verrekening of terug-
gaaf” of het formulier “Aangifte verandering aan het motorrijtuig”
verkrijgbaar bij kantoren van de Belastingdienst en de Belastingdienst/
Centrale administratie.

Invullen, opsturen of inleveren
Vul het formulier in en onderteken het. U kunt het inleveren bij een
kantoor van de Belastingdienst. Opsturen kan ook: naar de
Belastingdienst/Centrale administratie, Postbus ,  GN
Apeldoorn. Nadat de Belastingdienst/Centrale administratie uw
aangifte heeft verwerkt, ontvangt u automatisch een rekening.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk dan op Internet: www.belastingdienst.nl/mrb
of bel met de BelastingTelefoon/Auto: -,
op werkdagen tussen . uur en . uur. 
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1 Uw gegevens

1a Naam en voorletters

1b Adres

1c Postcode en woonplaats

1d Telefoonnummer

1e Provincie

1f Fiscaal nummer

2 Gegevens van uw voertuig

Zie de toelichting bij de vragen op de achterzijde van dit formulier.

2a Soort voertuig nn Autobus Kenteken

Busnummer

nn Motorrijtuig met nn motor Kenteken
een buitenlands nn bestelauto
kenteken nn personenauto

nn vrachtauto
nn autobus

2b Eigen massa kg

2c Toegestane maximum massa kg

2d Brandstof

Bewaar deze strook

Neem de gegevens over van vraag 2 en 3.

Kantoorstempel Kenteken

Betaalperiode

        



3 Gegevens motorrijtuigenbelasting

Zie de toelichting bij de vragen.

3a Voor welk tijdvak doet u aangifte? nn Normaal tijdvak (3 of 12 maanden), ga verder met vraag 3b
nn Afwijkend tijdvak (alleen mogelijk voor buitenlands kenteken), ga verder met vraag 3c

3b Eerste gebruik van de weg nn Vóór de 16de van de maand Jaar

Tijdvak gaat in op de eerste dag van de maand.

nn Vanaf de 16de van de maand Jaar

Tijdvak gaat in op de zestiende dag van de maand.

Betaling nn Per tijdvak van drie maanden
nn Per jaar Ga verder met vraag 3d

3c Afwijkend tijdvak nn Een dag nn Vijftien dagen
nn Drie dagen nn Combinatie van één, drie of vijftien dagen

Ingangsdatum 

3d Vrijstelling wegens

3e Bijzonder tarief wegens 

Onderteken nu het formulier

Toelichting bij de vragen

Bij 2b
Het gaat hier om de massa van het lege voertuig. Voor motorrijtuigen
vindt u deze massa op deel I of IA van het kentekenbewijs. Als u
wijzigingen aan het voertuig heeft aangebracht waardoor de massa
verandert, dan moet u het kentekenbewijs laten aanpassen.

Bij 2c
Voor een vrachtauto geldt: de eigen massa van de vrachtauto
vermeerderd met de voor de vrachtauto toegestane maximum massa
aan lading. Voor een vrachtauto die is voorzien van een koppel-
inrichting geldt: de toegestane maximum massa van de vrachtauto
verhoogd met de hoogste toegestane maximum massa van een
aanhangwagen waarmee de vrachtauto kan worden verbonden.

Bij 3b
Het tijdvak gaat in op de eerste of op de zestiende van de maand,
afhankelijk van de dag waarop u met het voertuig voor het eerst
gebruikmaakt van de weg.
Het tijdvak waarover u motorrijtuigenbelasting moet betalen, is 
drie maanden. Als u wilt, kunt u voor een heel jaar ineens betalen. 
U krijgt dan een korting van E 12. 

Bij 3c
Betalen voor een periode van één, drie of vijftien dagen of voor een
combinatie daarvan is alleen mogelijk voor een motorrijtuig dat aan de
volgende voorwaarden voldoet:
– het motorrijtuig staat geregistreerd in het buitenland;
– het motorrijtuig staat feitelijk ter beschikking van een houder die

niet in Nederland zijn hoofdverblijf heeft of is gevestigd.
De ingangsdatum is de eerste dag waarop met het motorrijtuig gebruik
wordt gemaakt van de weg.

Bij 3d en 3e
Als u een vrijstelling heeft of een bijzonder tarief mag toepassen, geef
dan altijd de reden aan. Een bijzonder tarief kan alleen van toepassing
zijn voor motorrijtuigen waarvoor een Nederlands kenteken is
afgegeven. Meer informatie over vrijstellingen en bijzondere tarieven
kunt u krijgen bij de Belastingdienst/Centrale administratie.

Ondertekening

Ik verklaar deze aangifte duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Plaats

Datum

Handtekening
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