Belastingdienst

Aangifte bpm

Beëindiging regeling
taxi- en openbaar vervoer
Vanaf 1 juli 2016
Waarom dit formulier?

1

Met dit formulier doet u aangifte van belasting van personenauto’s
en motorrijwielen (bpm) als u niet meer voldoet aan de voorwaarden
van de teruggaafregeling voor taxivervoer of openbaar vervoer en u
niet verzoekt om toepassing van de doorschuifregeling

Onder bepaalde voorwaarden hoeft u in deze situaties geen bpm te
betalen (zie verder de algemene toelichting). Voldoet u niet meer aan de
voorwaarden van de teruggaafregeling? Dan moet u binnen één maand
aangifte doen en de bpm betalen (zie verder de algemene toelichting).

Let op! U moet met dit formulier ook aangifte doen als de auto:
– wordt gesloopt
– wordt geëxporteerd
– is gestolen

Meer informatie?
Lees eerst de toelichting. Hebt u daarna nog vragen?
Kijk op belastingdienst.nl.

Gegevens kentekenhouder

1a

B P M T
Aangiftenummer					
Zie toelichting				 		 
01	 02	 03	 04	 05	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16

1b

Naam (en voorletters)

1c

Vestigingsadres

1d

Postcode en plaats					

1e

Telefoonnummer					

1f

Btw-nummer						

1g

Nummer van de WP-vergunning

N L										B

Een WP-vergunning is een vergunning volgens de Wet personenvervoer 2000.
Met deze vergunning mag u taxivervoer of openbaar vervoer verrichten. Hebt u zelf geen vergunning? Vul dan vraag 2 in.
Gegevens WP-vergunninghouder

2a

Naam (en voorletters)

2b

Vestigingsadres

2c

Postcode en plaats					

2d

Telefoonnummer					

2e

Btw-nummer						

2f

Nummer van de WP-vergunning

N L										B

*150280801*
1 5 0 2 8 0 8 0 1

15 028 08 01

BPM 028 - 1Z*8FOL 

2

02 van 06

3

Gegevens personenauto

3a

Kenteken 						

3b

Merk en type

3c

Datum afgifte kentekenbewijs		

3d

Datum eerste toelating op
–
–
kentekenbewijs 					
Datum (laatste) tenaamstelling 												
–
–
kentekenbewijs 					

3e

4

–

Gegevens teruggaaf bpm of doorschuifregeling

4a

Kruis aan wat van toepassing is
									

4b

Kantoor van de Belastingdienst
dat de beschikking heeft afgegeven

4c

Datum van de beschikking			

4d

Kenmerk van de beschikking

4e

Bedrag van de teruggaaf 			

4f

Datum ontstaan aanspraak
op teruggaaf						

5

–

Ik heb voor deze personenauto een teruggaafbeschikking bpm ontvangen.
 Ik heb voor deze personenauto gebruikgemaakt van de doorschuifregeling.
Daarvoor heb ik een beschikking ontvangen.

–

–

–

–

€

Waarom doet u aangifte bpm?

5a

5b

5c

Begindatum van de
periode van een jaar

–

–

Einddatum van de
periode van een jaar

–

–

De tenaamstelling van het kentekenbewijs van de auto is
gewijzigd. Zie ook onderdeel 6B van de ‘Toelichting bij de Aangifte bpm’.

Datum wijziging van
het kentekenbewijs

–

–

De tenaamstelling van het kentekenbewijs van de auto is
gewijzigd én in het lopende jaar van de driejaarstermijn is
de auto voor minder dan 90% voor taxivervoer of openbaar
vervoer gebruikt. Zie ook onderdeel 6C van de ‘Toelichting bij de
Aangifte bpm’.

Begindatum van het
lopende jaar binnen de
driejaarstermijn. Zie
voor de begindatum onder
deel 6A van de ‘Toelichting bij
de Aangifte bpm’.

–

–

–

–

–

–

De auto is voor minder dan 90% voor taxivervoer of openbaar
vervoer gebruikt. Zie ook onderdeel 6A van de ‘Toelichting bij de
Aangifte bpm’.

Datum wijziging van
het kentekenbewijs
5d

De auto wordt niet meer gebruikt binnen de onderneming
van de WP-vergunninghouder. Zie ook onderdeel 6B van de
‘Toelichting bij de Aangifte bpm’.

Datum vanaf wanneer
de auto niet meer zo
wordt gebruikt

Let op! Wordt de auto gebruikt binnen de onderneming van een andere WP-vergunninghouder
dan bij de aanvraag van de teruggaaf is opgegeven? Dan hoeft u geen aangifte te doen.
U moet dan wel een nieuwe ’Gezamenlijke verklaring’ invullen en naar ons opsturen.
Download de gezamenlijke verklaring op belastingdienst.nl

*150280802*
1 5 0 2 8 0 8 0 2

15 028 08 02

Geef aan waarom u niet langer voldoet aan de teruggaafvoorwaarden. U kunt meer dan één mogelijkheid aankruisen.

03 van 06

5
5e

5f

5g

6

Waarom doet u aangifte bpm? (vervolg)
De auto wordt gesloopt of is gestolen. Zie ook de Algemene
toelichting en onderdeel 6D van de ‘Toelichting bij de Aangifte bpm’.
Let op! Vul bij vraag 6 als ‘Bedrag te betalen bpm’ ‘0’ in.

Datum van de ongeldig
verklaring of (in geval van
sloop) datum waarop de
tenaamstelling van het
kentekenbewijs vervalt

De auto wordt geëxporteerd. Hij is vóór de export wel
minimaal 12 maanden voor 90% of meer voor taxivervoer
of openbaar vervoer gebruikt. Zie ook de ‘Algemene toelichting’
en onderdeel 6D van de ‘Toelichting bij de Aangifte bpm’.
Let op! Vul bij vraag 6 als ‘Bedrag te betalen bpm’ ‘0’ in.
Er is een andere reden waarom u aangifte bpm doet.
Vermeld deze reden op een bijlage en stuur die met de aangifte mee.

–

–

Datum ongeldigverklaring
van kentekenbewijs

–

–

Datum waarop deze
andere reden ingaat

–

–

Te betalen bpm-bedrag
Bedrag te betalen bpm 				

€

Dit bedrag wordt overgeschreven van IBAN (rekeningnummer)  
Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

Op naam van						
Het bpm-bedrag moet u betalen binnen één maand nadat u niet meer aan de teruggaafvoorwaarden voldoet.
In de ‘Algemene toelichting’ staat naar welke bankrekening van de Belastingdienst u het bedrag moet overschrijven.
Ondertekening verkoper/vorige kentekenhouder
Naam
Plaats
Datum								

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak
									
									
Aantal bijlagen						

Stuur het formulier met de gevraagde bijlagen naar
Belastingdienst / Centrale administratieve processen, Team LOKA, Postbus 2827, 7303 GC Apeldoorn.
Let op! Ondertekent iemand anders de aangifte namens de kentekenhouder?
Dan moet degene die het formulier ondertekent, hiervoor een machtiging van de kentekenhouder bijvoegen.

15 028 08 03

7

*150280803*
1 5 0 2 8 0 8 0 3

04 van 06

Algemene toelichting
Met dit formulier doet u aangifte van de bpm omdat u niet meer
voldoet aan de voorwaarden van de teruggaafregeling. U hebt eerder
bpm terugontvangen omdat u een personenauto voor ten minste
90% voor taxivervoer of openbaar vervoer ging gebruiken. Of u
maakte gebruik van de doorschuifregeling. Voldoet u binnen drie jaar
na de oorspronkelijke aanspraak op de teruggaaf niet meer aan de
teruggaafvoorwaarden? Dan moet u (een deel van) de bpm
terugbetalen.

Voorwaarden teruggaafregeling
U kunt door verschillende redenen niet meer voldoen aan de voor
waarden van de teruggaafregeling:
– De tenaamstelling van het kentekenbewijs is veranderd.
– In het afgelopen jaar van de driejaarstermijn is de auto voor
minder dan 90% voor taxivervoer of openbaar vervoer gebruikt.
– De auto wordt niet meer gebruikt binnen de onderneming van de
WP-vergunninghouder.

Doorschuifregeling
Bij de doorschuifregeling gaat het om een personenauto waarvoor
eerder teruggaaf van bpm is verleend. De vorige taxiondernemer
heeft deze auto aan u als (nieuwe) taxiondernemer verkocht. U hebt
aangegeven dat u de auto ook voor 90% of meer voor taxivervoer of
openbaar vervoer gaat gebruiken. Vanwege de doorschuifregeling
heeft de vorige taxiondernemer bij deze wijziging van de
tenaamstelling geen bpm (terug)betaald. U hebt geen teruggaaf van
bpm gekregen. U trad wel in de plaats van de vorige taxiondernemer.
De oorspronkelijke driejaarstermijn geldt nu voor u. Binnen deze
termijn moet u voldoen aan de teruggaafvoorwaarden.

Wordt de auto gebruikt binnen de onderneming van een andere
WP-vergunninghouder dan bij de aanvraag van de teruggaaf is
opgegeven? Dan hoeft u geen aangifte te doen. U moet dan wel een
nieuwe ’Gezamenlijke verklaring’ invullen en naar ons opsturen.

Export, sloop of diefstal
Wordt de auto gesloopt of geëxporteerd? Of is de auto gestolen? Dan
voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor de teruggaaf. Ook in
deze situaties moet u daarom aangifte bpm doen. Maar u hoeft geen
belasting te betalen als de geldigheid (of bij sloop de tenaamstelling)
van het kentekenbewijs vervalt én:
– bij sloop: voor de auto een sloopverklaring door een erkend
autodemontagebedrijf is afgegeven
– bij export: de auto ten minste 12 maanden voor 90% of meer voor
taxivervoer en/of openbaar vervoer is gebruikt
– bij diefstal: u bij de politie aangifte hebt gedaan en in het
kentekenregister is opgenomen dat de auto is gestolen
Zie verder bij vraag 5e en 5f.

Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Postbus 9047, 7300 GJ Apeldoorn

WP-vergunning
In dit formulier en de toelichting gebruiken we het begrip
’WP-vergunning’. Met een WP-vergunning mag u taxivervoer of
openbaar vervoer verrichten volgens de Wet personenvervoer 2000.
De Inspectie Verkeer en Waterstaat geeft deze vergunning af.
Kentekenbewijzen
Vanaf 1 januari 2014 geeft de RDW geen papieren kentekenbewijs
meer af, maar een kentekencard op creditcardformaat. Tot 2019 zijn
er zowel papieren kentekenbewijzen als kentekencards in omloop.
Als wij ’kentekenbewijs’ communiceren, dan bedoelen we het
papieren kentekenbewijs of de kentekencard. Als wij om een kopie
van alle delen van het kentekenbewijs vragen, dan bedoelen we een
kopie van alle delen van het papieren kentekenbewijs of een kopie
van de kentekencard.

Motorrijtuigenbelasting
De voorwaarden voor teruggaaf van bpm gelden ook voor de vrij
stelling van motorrijtuigenbelasting. Voldoet u niet meer aan de
voorwaarden voor teruggaaf? Dan voldoet u dus ook niet meer aan
de voorwaarden voor de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting.
Dit moet u melden bij:

Meer informatie over de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting
vindt u op belastingdienst.nl.
Afronden in uw eigen voordeel
U mag het te betalen bpm-bedrag op de aangifte in uw eigen
voordeel afronden op hele euro’s.
Na de ondertekening
U moet de ingevulde en ondertekende aangifte opsturen binnen
één maand nadat u niet meer aan de teruggaafvoorwaarden voldoet.
Betaling van de belasting
Voldoet u niet meer aan de teruggaafvoorwaarden? Dan moet u
het bpm-bedrag binnen één maand betaald hebben. Maak het
bedrag over met een afzonderlijke overschrijving. Vul daarbij
rekeningnummer NL26 INGB 0000 4412 90 in van de Belastingdienst
in Apeldoorn. Vermeld altijd het aangiftenummer dat u zelf hebt
samengesteld bij vraag 1.
Terugsturen
Stuur deze aangifte naar:
Belastingdienst / Centrale administratieve processen
Team LOKA
Postbus 2827
7303 GC Apeldoorn

05 van 06

Toelichting bij de Aangifte bpm beëindiging regeling taxi- en openbaar vervoer
1 Gegevens kentekenhouder
U bent kentekenhouder van een personenauto die is gebruikt voor
taxivervoer of openbaar vervoer. De Belastingdienst heeft u destijds
de bpm terugbetaald. Voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor
deze teruggaaf binnen drie jaar nadat u er aanspraak op maakte?
Dan moet u aangifte doen en (een deel van) de bpm terugbetalen.
Maakte u gebruik van de doorschuifregeling toen u de auto kocht?
Dan is de bpm niet aan u maar aan de vorige kentekenhouder terug
betaald. U bent in de plaats van de vorige kentekenhouder getreden
vanaf de datum waarop het kenteken op uw naam staat. Voldoet u
op enig moment na die datum niet meer aan de voorwaarden van de
teruggaafregeling? Dan moet u als nieuwe kentekenhouder aangifte
doen en bpm betalen. Dit geldt tot de eerste drie jaar nadat de vorige
kentekenhouder aanspraak maakte op teruggaaf van bpm.
Uw aangiftenummer
U stelt zelf uw aangiftenummer samen. Vul de vakjes bij vraag 1a in:
– positie 1 tot en met 6:
het kenteken van de auto (zonder streepjes)
– positie 7 tot en met 10:
de vaste tekst ‘BPMT’
– positie 11 tot en met 16:
de datum waarop u deze aangifte ondertekent (ddmmjj)
Let op! U hebt dit nummer ook nodig om het bedrag van deze
aangifte te betalen.
Vul hier de gegevens in van de kentekenhouder. Dit kan een natuurlijk
persoon of een rechtspersoon zijn. Vul het nummer in van de
WP-vergunning als die ook op uw naam staat.
2 Gegevens WP-vergunninghouder
Zijn de kentekenhouder en de WP-vergunninghouder niet dezelfde?
Vermeld dan hier de gegevens van de WP-vergunninghouder.
3 Gegevens personenauto
Vul hier de gegevens in van de personenauto die voor taxivervoer of
openbaar vervoer is gebruikt.
4 Gegevens teruggaaf bpm of doorschuifregeling
Vul hier de gegevens in van de teruggaafbeschikking die u destijds
hebt ontvangen. Of van de beschikking waaruit blijkt dat u en de
vorige taxiondernemer van de doorschuifregeling gebruik mochten
maken. Kruis aan welke situatie (teruggaafbeschikking of beschikking
op verzoek om doorschuifregeling) voor u geldt. Het bedrag van de
teruggaaf (vraag 4e) vult u alleen in als er sprake is geweest van een
teruggaafbeschikking.
5 Waarom doet u aangifte bpm?
Voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor de teruggaaf binnen
drie jaar nadat u er aanspraak op maakte? Dan moet u aangifte bpm
doen. De reden waarom u niet meer aan de voorwaarden voldoet,
kan verschillend zijn. De meest voorkomende redenen staan op dit
formulier. Staat uw situatie er niet bij? Vermeld uw situatie dan in
een bijlage. Vul vraag 5g in.
Let op! Wij kunnen u vragen om nadere gegevens of bewijzen.

6 Te betalen bpm-bedrag
A Gebruik is minder dan 90%
De voorwaarde dat de auto voor 90% of meer voor taxivervoer of
openbaar vervoer moet worden gebruikt, geldt voor elk van de drie
jaren binnen de driejaarstermijn afzonderlijk. Als in één van die jaren
de auto minder dan 90% voor taxivervoer of openbaar vervoer is
gebruikt, is het te betalen bpm-bedrag steeds één derde van het
bedrag van de (oorspronkelijke) teruggaaf.
Als begindatum neemt u dezelfde dag en maand als die van de
datum waarop de aanspraak op teruggaaf is ontstaan (zie vraag 4f) in
hetzelfde of een volgend jaar. Als einddatum neemt u de dag die één
dag daarvoor ligt, maar dan één jaar later.
Voorbeeld
De aanspraak op de teruggaaf ontstond op 15-11-2010. De driejaars
termijn eindigt dan op 14-11-2013. De teruggaaf bedroeg € 8.100.
Over de periode van 15-11-2011 tot en met 14-11-2012 (het tweede
jaar van de driejaarstermijn) is de auto voor 60% voor taxivervoer
gebruikt. U bent dan een derde van € 8.100 (= € 2.700) verschuldigd.
B Andere reden
Wijzigt de tenaamstelling van de auto of wordt de auto niet meer
gebruikt binnen de onderneming van de WP-vergunninghouder? Dan
moet u ook bpm betalen. Is de auto in de voorgaande periode echter
wél voor 90% of meer voor taxivervoer of voor openbaar vervoer
gebruikt? Dan berekent u de te betalen bpm naar evenredigheid per
maand. Daarbij moet u de maand die nog niet verstreken is,
meerekenen.
Voorbeeld
De aanspraak op de teruggaaf ontstond op 15-11-2010. De driejaars
termijn eindigt dan op 14-11-2013. De teruggaaf bedroeg € 8.100.
Op 26-5-2012 verkoopt u de auto en wijzigt de tenaamstelling van
het kentekenbewijs. De maand van 15-5-2012 tot en met 14-6-2012
moet in de berekening meegenomen worden. Het te betalen bedrag
is dan (6 + 12 maanden)/36 x € 8.100 = € 4.050.
C Combinatie van redenen
Het kan zijn dat de auto binnen de driejaarstermijn wordt verkocht én
dat in het lopende jaar van de driejaarstermijn de auto voor minder
dan 90% voor taxivervoer of openbaar vervoer wordt gebruikt. In dit
geval berekent u het bedrag per jaar zoals genoemd onder A.
Voorbeeld
De aanspraak op de teruggaaf ontstond op 15-11-2010. De driejaars
termijn eindigt dan op 14-11-2013. De teruggaaf bedroeg € 8.100.
Op 26-5-2012 (in het tweede jaar van de driejaarstermijn) verkoopt
u de auto en wordt de tenaamstelling van het kentekenbewijs
gewijzigd. In de periode van 15-11-2011 tot 26-5-2012 is de auto voor
minder dan 90% voor taxivervoer gebruikt. Het te betalen bedrag
wordt dan berekend over het tweede en het derde jaar van de
driejaarstermijn. U moet dan twee derde van de teruggaaf betalen:
2/3 x € 8.100 = € 5.400.
D Diefstal, sloop of export
Bij diefstal, sloop of export van de auto hoeft u geen bpm te betalen
als de geldigheid (of bij sloop de tenaamstelling) van het kenteken
bewijs vervalt. Zie de algemene toelichting voor de voorwaarden.
U moet wel aangifte doen met dit formulier!

06 van 06

Toelichting bij de Aangifte bpm beëindiging regeling taxi- en openbaar vervoer (vervolg)
Doorschuifregeling
Gebruikte u bij de koop van de auto de doorschuifregeling? Dan geldt
voor u de oorspronkelijke driejaarstermijn die ook gold voor de
persoon die de auto aan u verkocht. Het maakt voor u niet uit of de
verkoper de auto voor 90% of meer voor taxivervoer en/of openbaar
vervoer heeft gebruikt.
Voorbeeld
U kocht op 1-3-2011 de auto van een andere taxiondernemer en u
maakte gebruik van de doorschuifregeling. De aanspraak op de
teruggaaf ontstond destijds bij de verkoper op 15-11-2010. De drie
jaarstermijn eindigt dan ook voor u op 14-11-2013. De teruggaaf aan
de verkoper bedroeg € 8.100.
Situatie 1
Op 26-5-2012 (in het tweede jaar van de driejaarstermijn) verkoopt u
de auto. De tenaamstelling van het kentekenbewijs verandert. De
maand van 15-5-2012 tot en met 14-6-2012 moet u in de berekening
meenemen. U moet betalen: (6 + 12 maanden)/36 x € 8.100 =
18/36 x € 8.100 = € 4.050.
Situatie 2
Van 15-11-2011 tot en met 14-11-2012 (het tweede jaar van de drie
jaarstermijn) is de auto voor 60% voor taxivervoer gebruikt. U moet
dan een derde van € 8.100 (= € 2.700) betalen.
Situatie 3
Op 26-5-2012 (in het tweede jaar van de driejaarstermijn) verkoopt u
de auto. De tenaamstelling van het kentekenbewijs verandert. Van
15‑11‑2011 tot 26-5-2012 is de auto voor minder dan 90% voor taxi
vervoer gebruikt. U berekent het bedrag dan over het tweede en het
derde jaar van de driejaarstermijn. U moet twee derde van de
teruggaaf betalen: 2/3 x € 8.100 = € 5.400.

7 Ondertekening
Voldoet u niet meer aan de voorwaarden van de teruggaafregeling?
Dan moet de kentekenhouder binnen één maand aangifte doen en
(behalve bij sloop, export of diefstal) bpm betalen. Daarom
ondertekent de kentekenhouder het aangifteformulier.
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 machtiging van de kentekenhouder bijvoegen.
Let op! Wordt achteraf geconstateerd dat u ten onrechte geen
aangifte hebt gedaan? Dan kunnen wij u een naheffingsaanslag
bpm opleggen. Dit geldt ook bij een onjuiste of te laten aangifte
en/of betaling. U kunt hiervoor een boete krijgen.

