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motorrijtuigbelasting 2017

Inleiding
Voor 2017 worden er geen nieuwe kentekenplaten uitgereikt. Uw kentekenplaat 2015 geldt ook voor het jaar 2017.
Voor motorfietsen worden wel nieuwe kentekenplaten
uitgereikt.
Als bewijs van betaling van uw motorrijtuigbelasting ontvangt u een sticker. Er bestaan verschillende soorten en
kleuren stickers.
Wie ontvangt welke sticker? Waar betaalt u en ontvangt u
de sticker? Waar wordt uw verzekeringsbewijs gecontroleerd? Wat is de betalingsdeadline? Zijn de tarieven gewijzigd? In dit infoblad krijgt u onder andere antwoord op deze
vragen.
Wie krijgt welke sticker?
In het onderstaande overzicht kunt u zien wie welke sticker
krijgt.
Soort plaat

Betaling

Soort sticker

A-plaat/naamplaat

voljaar

rond blauw

A-plaat

kwartaal

rond rood

Overige platen

voljaar

vierkant blauw

Overige platen

kwartaal

vierkant rood

Waar kunt u betalen?
U kunt uw motorrijtuigbelasting betalen bij het hoofdkantoor te Camacuri, MFA Noord, MFA Paradera, de Hulpbestuurskantoren of via uw bank.
Controle verzekeringsbewijs Camacuri 2
Als u uw motorrijtuigbelasting komt betalen bij Camacuri 2,
moet u eerst uw verzekeringsbewijs laten controleren. Deze
controle vindt tot en met maart 2017 plaats bij de fastlane
balies F1 t/m F4. Vanaf april 2017 controleert de kassier zelf
uw verzekeringsbewijs. Uw verzekeringsbewijs moet geldig
zijn in 2017. Het moet een originele polis of een kopie met
de originele stempel van de verzekeraar zijn.
Als uw verzekeringsbewijs geaccordeerd wordt, ontvangt u
een bewijs hiervan. Met dit bewijs gaat u vervolgens naar de
Kassa. Zonder dit bewijs kunt u niet betalen. Het bewijs is
uitsluitend geldig op de dag dat u het ontvangen hebt. U
levert het bewijs in bij de kassier.
Controle verzekeringsbewijs bij de Hulpbestuurskantoren
en MFA’s
Als u uw motorrijtuigbelasting komt betalen bij een van de
Hulpbestuurskantoren of MFA’s, dan controleert tot en met
maart 2017 een medewerker van Departamento di Impuesto of u een geldig verzekeringsbewijs hebt. Vanaf april
2017 controleert de kassier zelf uw verzekeringsbewijs.
Uw verzekeringsbewijs moet geldig zijn in 2017. Het moet
een originele polis of een kopie met de originele stempel

van de verzekeraar zijn.
Als uw verzekeringsbewijs geaccordeerd wordt, ontvangt u
een bewijs hiervan. Met dit bewijs gaat u vervolgens naar de
Kassa. Zonder dit bewijs kunt u niet betalen. Het bewijs is
uitsluitend geldig op de dag dat u het ontvangen hebt. U
levert het bewijs in bij de kassier.
Betalen motorrijtuigbelasting (met uitzondering van motorfietsen)
De kassier controleert of u uw motorrijtuigbelasting voor
2015 en 2016 volledig hebt betaald. Als u dit niet volledig
hebt betaald, moet u dit eerst doen voordat u uw motorrijtuigbelasting 2017 kunt betalen.
Na betaling van uw motorrijtuigbelasting 2017 ontvangt u
als betalingsbewijs een sticker en een kwitantie. Op deze
kwitantie vindt u ook het unieke volgnummer terug van uw
sticker.
Betalen motorrijtuigbelasting voor een motorfiets
Voor motorfietsen worden voor 2017 wel nieuwe kentekenplaten uitgereikt, vanaf eind januari 2017.
U kunt echter wel uw motorrijtuigbelasting alvast betalen.
Nadat u betaald hebt, kunt u vanaf eind januari 2017 bij
gebouw ‘Ophaal nummerplaat’ te Camacuri uw kentekenplaat ophalen. Voordat u deze ontvangt, zal uw verzekeringsbewijs daar gecontroleerd worden. Uw verzekering
moet geldig zijn in 2017. Het moet een originele polis of
een kopie met de originele stempel van de verzekeraar zijn.
Neem ook uw betalingsbewijs mee.
Betalen via de bank of online
U kunt via de bank of online betalen als u een voljaar betaalt. U kunt dan na 5 werkdagen uw sticker ophalen bij Gebouw ‘Ophaal nummerplaat’ te Camacuri. Hier wordt eerst
gecontroleerd of u een geldig verzekeringsbewijs hebt
(geldig in 2017). Het moet een originele polis of een kopie
met de originele stempel van de verzekeraar zijn. Neem ook
een betalingsbewijs mee.
Uiterlijke betaaldatum 1e kwartaal
De uiterlijke datum om het 1e kwartaal te betalen is 15 februari 2017.
Tarieven
De tarieven voor de motorrijtuigbelasting zijn niet gewijzigd.
Als u een voljaar betaalt, ontvangt u een blauwe sticker als
betalingsbewijs. De kosten van deze sticker zijn Afl. 6,-.
In alle andere gevallen, ontvangt u een rode sticker. De kosten van deze sticker zijn Afl. 3,-. Op het moment dat u het 4e
kwartaal gaat betalen, ontvangt u een blauwe sticker. Deze
sticker kost Afl. 3,-.
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De kosten voor een kentekenplaat voor motorfietsen zijn
Afl. 8,-.
Waar plakt u de sticker?
De ontvangen sticker plakt u aan de binnenkant van de voorruit van uw auto rechtsonder. Als er nog een DTI sticker aanwezig is, plakt u de sticker hierboven.
Als u niet in één keer het voljaar hebt betaald, ontvangt u na
betaling van het 4e kwartaal een blauwe sticker. U verwijdert
de rode sticker, en plakt deze blauwe sticker daarvoor in de
plaats.
Voorbeelden:

Als u uw nummerplaat inlevert
Als u uw nummerplaat inlevert, bijvoorbeeld omdat u uw auto
een tijd niet gaat gebruiken, dan moet u ook uw sticker inleveren. Op het moment dat u weer gebruik wil maken van uw
nummerplaat, moet u een nieuwe sticker kopen. Als u een
voljaar betaalt, ontvangt u een blauwe sticker als
betalingsbewijs. De kosten van deze sticker zijn Afl. 6,-.
In alle andere gevallen, ontvangt u een rode sticker. De kosten
van deze sticker zijn Afl. 3,-.
Als u van auto verandert
Als u van auto verandert, moet u een nieuwe sticker kopen. De
kosten hiervoor zijn Afl. 3,- of Afl. 6,- afhankelijk van de reeds
door u betaalde kwartalen.
Als u uw sticker verliest
Als u uw sticker verliest of deze is gestolen, dan moet u
aangifte doen bij de politie. Met het aangifteformulier van de
politie kunt u een nieuwe sticker krijgen. De kosten hiervoor
zijn Afl. 30,-,

Let op:
Als u de sticker verwijdert van uw voorruit, breekt deze af.
Als u een nieuwe auto laat registreren
Als u een nieuwe auto laat registreren bij Departamento di
Impuesto, dus u hebt hiervoor nog geen kentekenplaten, ontvangt u na registratie een kentekennummer. Vervolgens gaat
u uw auto met het kentekennummer verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.
Hierna ontvangt u een verzekeringsbewijs waarmee u naar
Departamento di Impuesto gaat.
Als u vervolgens uw motorrijtuigbelasting komt betalen bij
Camacuri 2, moet u eerst uw verzekeringsbewijs laten controleren. Deze controle vindt plaats bij de balies F1 t/m F4. Uw
verzekeringsbewijs moet geldig zijn in 2017. Het moet een
originele polis of een kopie met de originele stempel van de
verzekeraar zijn.
Als uw verzekeringsbewijs geaccordeerd wordt, ontvangt u
een bewijs hiervan. Met dit bewijs gaat u vervolgens naar de
Kassa. Zonder dit bewijs kunt u niet betalen. Het bewijs is uitsluitend geldig op de dag dat u het ontvangen hebt. U levert
het bewijs in bij de kassier.
Na betaling ontvangt u de juiste sticker (zie paragraaf
‘tarieven’). De kosten voor een kentekenplaat zijn Afl. 12,-.
Vervolgens kunt u uw nummerplaat, zonder controleplaat,
ophalen bij gebouw ’Ophaal nummerplaat’.

Tot slot
In dit infoblad hebt u algemene informatie ontvangen over
motorrijtuigbelasting 2017. Mocht u nog vragen hebben dan
kunt u mailen naar info@impuesto.aw.

