Belastingdienst

Aangifte bpm

Registratie bestelauto
Vanaf 1 januari 2017
Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u aangifte van de belasting van personen
auto’s en motorrijwielen (bpm) als u een bestelauto hebt laten
registeren in het kentekenregister van de rdw. Alleen ondernemers
die niet aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie toelichting) en
particulieren moeten in dat geval aangifte bpm doen.

1

Let op!
U moet aangifte doen en bpm betalen binnen één maand
nadat het kenteken op uw naam is gezet.
Meer informatie?
Lees eerst de toelichting. Hebt u daarna nog vragen?
Kijk op belastingdienst.nl.

Gegevens kentekenhouder
Voorletters, tussenvoegsel
en achternaam		 			
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging					
Postcode en plaats				
Telefoonnummer				
Particulier 				Burgerservicenummer		
Ondernemer 				Btw-nummer				

N L										B

		 Bent u ondernemer en voldoet u aan de voorwaarden voor de bpm-vrijstelling (zie toelichting)? Kruis dan hieronder het vakje aan.
		 Vul bij 2 het kenteken van de bestelauto in. U kunt 3 overslaan en doorgaan naar 4 (de ondertekening).
		 		 Ik ben ondernemer en voldoe aan de voorwaarden voor de bpm-vrijstelling

2

Gegevens bestelauto

15 039 08 01

BPM 039 - 1Z*8FOL 

Kenteken						

*150390801*
1 5 0 3 9 0 8 0 1

02 van 04

3

Te betalen bpm
Kruis aan of u kiest voor het bruto bpm-bedrag of het historisch bruto bpm-bedrag.
U mag het laagste van deze twee bedragen gebruiken voor de verdere berekening.
		
Bruto bpm					 €
																		Begindatum gekozen
 Historisch bruto bpm-bedrag €
periode (zie toelichting)		
Vermindering van het bpm-bedrag
voor een gebruikte bestelauto
€
(zie toelichting punt 3)					
									

–

–

–

Te betalen bpm-bedrag
€
(zie toelichting)						
Kruis aan als dat van toepassing is 		

Ondertekening
Naam								
Plaats								
Datum								

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak
									

15 039 08 02

4

		Ik vraag om verrekening van het bpm-bedrag
met de teruggaaf voor gehandicapten
(zie toelichting punt 3)

*150390802*
1 5 0 3 9 0 8 0 2
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Algemene toelichting
Met dit formulier doet u aangifte in de volgende gevallen:
– U bent particulier en u hebt een bestelauto op uw naam laten
registreren in het kentekenregister van de RDW.
– U bent ondernemer, u voldoet niet aan de voorwaarden voor
vrijstelling van bpm (zie hieronder) en u hebt een bestelauto op
uw naam laten registreren in het kentekenregister van de RDW.
U moet aangifte doen en bpm betalen binnen één maand nadat
het kenteken van de bestelauto op uw naam is geregistreerd.
Voorwaarden voor vrijstelling van bpm voor ondernemers
– U bent ondernemer volgens artikel 7 van de Wet op de omzet
belasting 1968 (met uitzondering van het ondernemerschap
dat voortvloeit uit het zesde lid).
– U gebruikt de bestelauto voor meer dan 10% voor uw
onderneming.

Bruto bpm-bedrag
U kunt het juiste bruto bpm-bedrag vinden op de website van
de RDW: rdw.nl onder ‘Voertuiggegevens raadplegen’.
Na de ondertekening
U moet het ingevulde en ondertekende formulier binnen
één maand nadat het kenteken op uw naam is gezet, opsturen naar:
Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Postbus 10013
7301 GA Apeldoorn
Meer informatie
Lees eerst de toelichting. Hebt u daarna nog vragen?
Kijk op belastingdienst.nl.

Voorwaarden voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting
voor ondernemers
Voldoet u als ondernemer niet aan de voorwaarden voor vrijstelling?
Dan moet u voor de motorrijtuigenbelasting het hogere bestelauto
tarief voor particulieren betalen. De Belastingdienst stuurt u hiervoor
een rekening. Hebt u een machtiging gegeven voor automatisch
betalen? Dan schrijft de Belastingdienst de motorrijtuigenbelasting
maandelijks af.

Toelichting bij de aangifte bpm registratie bestelauto
1 Gegevens kentekenhouder
Vul hier de gegevens in van de kentekenhouder. Dit kan ook een
rechtspersoon zijn. Staat het kenteken op naam van een rechts
persoon? Dan mag de aangifte alleen worden ondertekend door
degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt en zo bij de Kamer
van Koophandel staat ingeschreven.
Burgerservicenummer
Bent u niet ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en hebt u
geen burgerservicenummer? Gebruik dan uw sofinummer. Hebt u
geen sofinummer? Vraag dat dan aan bij de Belastingdienst.
Bent u ondernemer en voldoet u aan de voorwaarden voor de
vrijstelling van bpm? (zie de algemene toelichting)? Kruis dan het
vakje aan en sla 3 over.
2 Gegevens bestelauto
Vul hier het kenteken in van de door u gekochte bestelauto.

3 Te betalen bpm-bedrag
U vindt het bruto bpm-bedrag in het kentekenregister (zie Algemene
toelichting). Voor een nieuwe, ongebruikte bestelauto is dit bedrag
gelijk aan het bpm-bedrag dat u moet betalen. Voor een gebruikte
bestelauto waarvoor in het buitenland op of na 1 juli 2005 een
kenteken is afgegeven en die voor het eerst in Nederland wordt
geregistreerd (de datum van de tenaamstelling van het kenteken
bewijs is niet gelijk aan de datum eerste toelating) is het te betalen
bpm-bedrag gelijk aan het bpm-bedrag dat nog op de auto drukt.
Historisch bruto bpm-bedrag
Het historisch bruto bpm-bedrag is het bruto bpm-bedrag dat gold
in de periode tussen het tijdstip waarop uw gebruikte motorrijtuig
voor het eerst (in het buitenland) in gebruik werd genomen en het
tijdstip van aangifte. U mag het laagste tarief uit deze periode kiezen.
Is het historisch bruto bpm-bedrag lager dan het uitgerekende bruto
bpm-bedrag? Dan mag u dit historisch bruto bpm-bedrag gebruiken
om te berekenen hoeveel bpm u moet betalen. Gebruikt u het
historisch bruto bpm-bedrag? Kruis dit dan aan bij vraag 3.
U rekent het historisch bruto bpm-bedrag zelf uit. Ga daarbij uit van
de catalogusprijs die u hebt berekend. Corrigeer dit bedrag voor
voorzieningen die de catalogusprijs verhogen of verlagen. Gebruik
daarbij de regels die van toepassing waren in de periode tussen het
tijdstip van de eerste ingebruikname (in het buitenland) en het
tijdstip van aangifte. Vervolgens past u het door u zelf te kiezen
bpm‑tarief toe dat in die periode gold. De begindatum van deze
periode zet u in het invulveld bij vraag 3. Stuur de berekening van
het historisch bruto bpm-bedrag mee als bijlage bij de aangifte. Op
belastingdienst.nl vindt u een overzicht van de historische tarieven.
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Toelichting bij de aangifte bpm registratie bestelauto (vervolg)
Forfaitaire kortingstabel
Voor gebruikte motorrijtuigen kunt u het bruto bpm-bedrag
verminderen met de forfataire kortingstabel. De hoogte van de
korting hangt af van de leeftijd van het motorrijtuig. De leeftijd is de
periode tussen de datum van eerste toelating en de datum waarop
de bestelauto op uw naam is gezet. U kunt het kortingspercentage
bepalen met de tabel kortingspercentage hieronder.
Bepaal het kortingspercentage met de tabel.
		Let op!
Voor een bestelauto is het kortingspercentage na vijf jaar 100%.
Tabel kortingspercentage
Let op! Begint een periode op de laatste dag van de maand en eindigt
de periode op de laatste dag van een kortere maand? Dan is er toch
sprake van een hele maand.
Voorbeeld
31 januari – 28 februari wordt gerekend als één maand
31 januari – 9 maart wordt gerekend als twee maanden
Is sinds het tijdstip waarop
de auto of motor voor het
eerst in gebruik is genomen,
een periode verstreken
van ten minste
0 dagen
1 maand
3 maanden
5 maanden
9 maanden
1 jaar en 6 mnd
2 jaar en 6 mnd
3 jaar en 6 mnd
4 jaar en 6 mnd
5 jaar

dan
is het
percentage

maar minder dan
1 maand
3 maanden
5 maanden
9 maanden
1 jaar en 6 mnd
2 jaar en 6 mnd
3 jaar en 6 mnd
4 jaar en 6 mnd
5 jaar

0
8
14
19
28
41
52
62
71
100

Tel daar bij op voor
iedere maand die
helemaal of voor een
deel is verstreken
sinds de periode
uit de eerste kolom
8
3
2,5
2,25
1,444
0,917
0,833
0,75
0,416

Voorbeeld
Een bestelauto heeft een datum eerste toelating van 26 april 2015.
Op 8 april 2016 wordt deze bestelauto in Nederland voor het
eerst op naam gezet. Tussen 26 april 2015 en 8 april 2016 zit een
periode van ruim 11 maanden. Voor de eerste 9 maanden is het
kortingspercentage 28%. Voor de overige 2 volle maanden en
de 3e gedeeltelijke maand is de korting driemaal 1,444%.
In totaal is de korting volgens de tabel voor deze bestelauto dus:
28% + 3 x 1,444% = 32,332%.

Verrekening
Onder bepaalde voorwaarden kunt u bpm terugkrijgen. Dat is het
geval wanneer een bestelauto wordt gebruikt voor het vervoer van
een gehandicapte persoon in de cabine en een groot hulpmiddel dat
voor de gehandicapte noodzakelijk is, zoals een niet-opvouwbare
rolstoel of een scootmobiel. U moet dan het formulier ’Verzoek
motorrijtuigenbelasting bestelautotarief voor gehandicapten’
invullen, ondertekenen en samen met de gevraagde bijlagen mee
sturen met deze aangifte.
4 Ondertekening
De kentekenhouder moet deze aangifte doen en de bpm betalen
binnen een maand nadat het kenteken op zijn naam is gezet.
Staat het kentekenbewijs op naam van een rechtspersoon? Dan
kan de aangifte alleen worden getekend door degene die de rechts
persoon vertegenwoordigt en zo bij de Kamer van Koophandel staat
ingeschreven.
Ondertekent iemand anders de aangifte namens de kenteken
houder? Dan moet degene die het formulier ondertekent, hiervoor
een schriftelijke machtiging van de kentekenhouder bijvoegen.
		Let op!
	Stelt de Belastingdienst vast dat u ten onrechte geen aangifte
of niet op tijd aangifte hebt gedaan? Of dat u de bpm niet,
niet op tijd of niet volledig hebt betaald? Dan krijgt u een
naheffingsaanslag bpm en een boete.

