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1 Uw gegevens

Naam

Kruis aan wat van toepassing is:
■■ Particulier Uw sofi-nummer

■■ Ondernemer Uw BTW-nummer

2 Berekening bruto BPM

2a Netto catalogusprijs zonder extra accessoires en opties €

2b Bijtelling accessoires/opties

■■ Airconditioning €

■■ Audiosysteem €

■■ Automatische transmissie € 

■■ Climate-control € 

■■ Cruise-control € 

■■ Leren bekleding € 

■■ Metallic lak € 

■■ Navigatiesysteem € 

■■ € 

■■ € 

■■ € 

■■ € 

■■ € 

■■ € 

■■ € +

Totaal bijtelling accessoires € +

2c Netto catalogusprijs Tel op € 

2d Kruis aan wat van toepassing is en bereken de bruto BPM
■■ Personenauto of bestelauto met benzinemotor

Netto catalogusprijs Neem over van 2c €

45,2% x

Bereken 45,2% van de netto catalogusprijs €

€ 1.540  –

Bruto BPM Trek af €

■■ Personenauto of bestelauto met dieselmotor

Netto catalogusprijs Neem over van 2c €

45,2% x

Bereken 45,2% van de netto catalogusprijs €

€ 328  +

€

Indien roetfilter (zie toelichting) trek af € 600. € –
Indien geen roetfilter hier niets vermelden
Bruto BPM Trek af €
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2 Berekening bruto BPM (vervolg)

■■ Hybride personenauto welke voldoet aan alle voorwaarden (zie toelichting) en met energielabel B

Netto catalogusprijs Neem over van 2c €

45,2% x

Bereken 45,2% van de netto catalogusprijs €

€ 1.540  –

Trek af

Milieukorting € 3.000  –

Bruto BPM Trek af €

■■ Motorrijwiel, als netto catalogusprijs minder is dan € 2.134

Netto catalogusprijs Neem over van 2c €

10,2% x

Bruto BPM Bereken 10,2% van de netto catalogusprijs €

■■ Motorrijwiel, als netto catalogusprijs € 2.134 of meer is

Netto catalogusprijs Neem over van 2b €

20,7% x

Bereken 20,7% van de netto catalogusprijs €

€     224 –

Bruto BPM Trek af €

3 Berekeningsmethode te betalen BPM

3a Wordt het motorrijtuig voor het eerst in Nederland geregistreerd en is het daarvoor in het buitenland geregistreerd en gebruikt?
■■ Nee. Ga verder met 3b
■■ Ja. Ga verder met 3c

3b Bent u ondernemer met BPM-vergunning of heeft u een vrijstellingsvergunning?
■■ Nee. Berekeningsmethode op basis van catalogusprijs, ga verder met 4
■■ Ja. U hoeft deze Berekening BPM verder niet in te vullen, onderteken de Aangifte BPM.

3c Bent u ondernemer met BPM-vergunning of heeft u een vrijstellingsvergunning?
■■ Nee. Ga verder met 3d
■■ Ja. Ga verder met 3e

3d Welke berekeningsmethode hanteert u? U mag de methode kiezen die voor u het voordeligst is, zie de Toelichting
■■ Berekeningsmethode op basis van catalogusprijs. Ga verder met 4
■■ Berekeningsmethode op basis van verkoopwaarde. Ga verder met 5

3e Welke berekeningsmethode hanteert u? U mag de methode kiezen die voor u het voordeligst is, zie de Toelichting
■■ Berekeningsmethode op basis van catalogusprijs. U hoeft deze Berekening BPM niet verder in te vullen, onderteken de Aangifte BPM.
■■ Berekeningsmethode op basis van verkoopwaarde. Ga verder met 5

4 Berekening te betalen BPM op basis van catalogusprijs

4a Bruto BPM Neem over van 2d € 

4b Kortingspercentage Neem over uit tabel in de Toelichting % x

4c Korting € 

4d Bruto BPM Neem over van 4a € 

4e Korting Neem over van 4c € –

4f Te betalen BPM Trek af d - e € 
Neem f over bij vraag 4 op de aangifte

5  Bepaling verkoopwaarde

5a Waarop wilt u de verkoopwaarde baseren?
U moet kunnen aantonen wat de verkoopwaarde van uw voertuig is. Zie de Toelichting
■■ Koerslijst. Ga verder met 6 en voeg een kopie van de gebruikte koerslijst bij uw aangifte
■■ Taxatierapport. Ga verder met 7 en voeg het taxatierapport bij uw aangifte 
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6 Berekening te betalen BPM op basis van verkoopwaarde met koerslijst

6a Historische nieuwprijs Neem over uit de koerslijst €

6b Verkoopwaarde Neem over uit de koerslijst €

6c Kilometercorrectie Neem over uit de koerslijst € +/-

6d Huidige verkoopwaarde bij verkoop aan particulieren in Nederland € –

6e Werkelijke afschrijving Trek af: a - d €  

6f Historische nieuwprijs Neem over van a € :

6g Deel: e : f €

100% x

6h Werkelijk afschrijvingspercentage Bereken: g  x 100% %

6i Bruto BPM Neem over van 2d €  

6j Werkelijk afschrijvingspercentage Neem over van h % x

6k Afschrijving €

6l Bruto BPM Neem over van i € 

6m Afschrijving Neem over van k € –

6n Te betalen BPM Trek af: l - m €

Neem n over bij vraag 4 op de aangifte

7 Berekening te betalen BPM op basis van verkoopwaarde met taxatierapport

7a Netto catalogusprijs Neem over van vraag 2c € 

7b BTW-bedrag Neem over uit de Toelichting € 

7c Bruto BPM Neem over van vraag 2d €  +

7d Historische nieuwprijs Tel op a + b + c €  
7e Huidige verkoopwaarde bij verkoop aan particulieren in 

Nederland Neem over van het taxatierapport € –

7f Werkelijke afschrijving Trek af: d - e €  

7g Historische nieuwprijs Neem over van d €  :

7h Deel: f : g €

100% x

7i Werkelijk afschrijvingspercentage Bereken: h  x 100% %

7j Bruto BPM Neem over van 2d € 

7k Werkelijk afschrijvingspercentage Neem over van i % x

7l Afschrijving € 

7m Bruto BPM Neem over van j € 

7n Afschrijving Neem over van l €  –

7o Te betalen BPM Trek af: m - n € 

Neem o over bij vraag 4 op de aangifte
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