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I. Invoer van een auto in Spanje 
Bij de invoer van een voertuig en het aanvragen van 
Spaanse platen dienen verschillende stappen te 
worden gezet. 

Ten eerste : voertuig aanbieden aan de technische 
controle (ITV) en hier duidelijk laten weten dat het 
een keuring betreft met bedoeling de buitenlandse 
nummerplaten over te zetten naar Spaanse platen. 

Reken op een kostprijs voor deze keuring van rond de 
100 euro 

Ten tweede: de jaarlijkse rijtaks betalen, dit betreft 
een gemeentelijke taks, in de regio Alicante beter 
gekend als SUMA auto.  Dient dus in een SUMA 
kantoor te worden vereffend.  Tarief afhankelijk van 
auto tot auto, reken op een bedrag tussen de 45 en 
de 150 euro. 

Ten derde: betaling van de verschuldigde taksen wat 
betreft de invoer.  Hoogte hiervan is afhankelijk van 
de waarde van de auto op moment van invoer, de 
CO2 uitstoot ... .  OPGELET, er kan vrijstelling van 
betaling verkregen worden voor deze taksen 
wanneer de invoer van de auto samenvalt met de 
verhuis naar Spanje. D.w.z. op moment dat je 
Resident wordt in Spanje en je dus je Residencia hier 
aanvraagt.  Aanvraag van de platen dient dan wel 
te gebeuren binnen de 60 dagen nadat je 
uitgeschreven werd in de gemeente van je vroegere 
thuisland. 

 

Ten vierde: aanvraag van de nummerplaten bij de 
dienst TRAFICO (verkeerswezen).  Daar krijg je dan de 
offciele dokumenten met het toegekende 
inschrijvingsnummer.  Met deze dokumenten kan je 
naar een verkooppunt of garage  gaan waar je 
nummerplaat wordt angemaakt. 
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Nodig om een auto te kunnen invoeren 

*De originele papieren van de auto+ Europees 
certificaat  

*NIE nummer (oude modellen van NIE worden niet meer 
aanvaard 

*Akte van aankoop onroerend goed in Spanje of een 
geldig huurcontract. Mag ook vervangen worden 
door bijvoorbeeld een contract water of electriciteit 
op jouw naam. 

*Bij invoer zonder betaling van taksen (bij verhuis) ook 
een geldig PADRON afgeleverd door de gemeente 
en NIET ouder dan 3 maand. 
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II. VERKOOP AUTO IN SPANJE 
Verkoop je je auto (op Spaanse platen) hier in Spanje 
hou dan rekening met het volgende. 

*Bezorg de koper de originele autopapieren en kopij 
van je identiteitskaart en maak steeds een 
verkoopsovereenkomst op, en bewaar dit . 

*De koper dient de auto bij TRAFICO (verkeerswezen) 
over te schrijven op zijn naam (in Spanje blijven de 
platen bij de auto). Vraag hem bij overdracht dan 
ook dat hij je zovlug mogelijk kopij bezorgt van de 
inschrijvingspapieren op zijn naam, of beter nog, 
vergezel hem bij de procedure van overzetten zodat 
je zeker bent dat het gebeurd.  Indien de nieuwe 
eigenaar verzuimt de auto bij TRAFICO op zijn naam 
over te schrijven blijft voor de administratie de auto 
op jouw naam staan en blijf jij dus verantwoordelijk 
voor betaling van de jaarlijkse rijtaks (SUMA) en zal jij 
bij ongeval of verkeersboete worden gecontacteer. 

Noteer dat sommige (niet allen daar het geen 
verplichting betreft) verzekeringmaatschappijen het 
niet verbruikte gedeelte van de verzekering 
terugstorten bij verkoop, indien je bewijs van 
inschrijving op naam nieuwe eigenaar bezorgt. 
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III.AANKOOP VAN EEN AUTO 
Koop je via een garage of erkende handelaar, 
zorgen zij normaal voor de administratie van de 
naamsverandering.  Koop je van een partikulier zorg 
dan voor de opmaak van een 
verkoopsovereenkomst, een kopij van zijn 
identiteitskaart en betalingsbewijs van de rijbelasting 
(SUMA).  Daarna de naamsoverdracht doorgeven 
aan TRAFICO (verkeerswezen).  De dokumenten die je 
persoonlijk nog hebt kan je vinden onder punt 1 
invoer (NIE, aankoopakte of huurcontract...) 

 
 
 
 
NATUURLIJK KAN JE OOK EEN 
GESPECIALISEERD KANTOOR 
KONTAKTEREN OM ALLES IN JOUW 
NAAM TE REGELEN. TOCH VEEL 
MAKKELIJKER. 
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