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Aangifte rest-bpm 
Beëindiging ondernemersregeling 
of gehandicaptenregeling
Vanaf 1 november 2022

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier doet u aangifte bpm (belasting van personenauto’s 
en motorrijwielen) voor een bestelauto als u 1 van de volgende 
regelingen voor bestel auto’s beëindigt:

 – vrijstellingsregeling ondernemers (ondernemersregeling)
 – teruggaafregeling voor mensen met een handicap 
(gehandicaptenregeling)

Gebruikte u 1 van deze regelingen? Dan betaalde u geen bpm 
of u kreeg bpm terug. Voldoet u niet meer aan de voorwaarden 
voor de regeling? Dan moet u binnen 1 maand bpm betalen. Dit geldt 
ook als u in de plaats bent gekomen van de vorige kenteken houder 
die bpm terug kreeg of als u de te betalen bpm hebt laten verrekenen 
met de teruggaaf.

  Let op!
   Is een bestelauto ouder dan 5 jaar, gerekend vanaf de datum 

van eerste toelating? Deze datum vindt u op het kentekenbewijs. 
Dan hoeft u voor deze bestelauto geen bpm meer te betalen. 
U hoeft dit formulier dan niet te gebruiken. Dit geldt niet als de 
bestelauto is omgebouwd tot personenauto.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en 
bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy 
staat hoe wij dat doen. 

Hebt u vragen?
Lees eerst de toelichting bij dit formulier. Op belastingdienst.nl/auto 
vindt u meer informatie.

1 Gegevens kentekenhouder

1a Voorletters, tussenvoegsel en 
achternaam kentekenhouder

1b Straatnaam, huisnummer 
en toevoeging

1c Postcode en plaats

1d Telefoonnummer

1e BSN/RSIN

1f Ik doe aangifte bpm vanwege 
het beëindigen van de:

ondernemersregeling
regeling voor mensen met een handicap

BPM 035

https://belastingdienst.nl/privacy
https://belastingdienst.nl/auto
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2 Gegevens bestelauto

2a Merk

2b Type en uitvoering

2c Kenteken

2d Datum eerste toelating Deze datum is nodig om het kortingspercentage te berekenen.

2e Ik heb voor deze bestelauto 
Kruis aan wat van toepassing 
is en vul verder in.

een teruggaafbeschikking bpm 
gekregen

Datum

Kenmerk

een beschikking gesloten-
beurzenregeling gekregen

Datum

Kenmerk

vrijstelling bpm gekregen/de bpm 
is verrekend met teruggaaf

Datum

Kenmerk

de doorschuifregeling gebruikt en de fiscale verplichtingen daarvan overgenomen van de 
verkoper van de bestelauto. U kunt deze optie alleen kiezen als u de ondernemersregeling beëindigt.

2f Datum waarop u niet meer voldoet 
aan alle voorwaarden voor de 
ondernemersregeling of de regeling 
voor mensen met een handicap

Deze datum is nodig om het kortingspercentage te berekenen.

3 Te betalen bpm

3a Bruto bpm €

3b Kortingspercentage. Neem 
over uit de tabel bij vraag 3 in de 
Toelichting bij de Aangifte rest-bpm

%

3c Korting €

3d Bruto bpm. Neem over van 3a. €

3e Korting. Neem over van 3c. €

3f Te betalen bpm. Trek af 3d - 3e. €

4 Ondertekening

Naam

Plaats

Datum Handtekening
Schrijf binnen 
het vak.Aantal bijlagen

Let op! Zet op elke bijlage uw naam en burgerservicenummer (bsn) of RSIN.
Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend, eventueel met bijlagen, naar: Belastingdienst, Postbus 11, 6400 AA Heerlen.
U krijgt daarna een betaalinstructie van ons.
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1 Gegevens kentekenhouder

Voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor de ondernemers-
regeling of de regeling voor mensen met een handicap? Dan moet de 
kentekenhouder die teruggaaf of vrijstelling heeft gekregen, of de 
kentekenhouder met wie de bpm verrekend is, bpm betalen.

Gebruikt u gesloten-beurzenregeling of de doorschuifregeling voor 
ondernemers? Dan komt de nieuwe kentekenhouder in de plaats 
van de vorige kentekenhouder vanaf de datum waarop het kenteken 
van de bestelauto op naam staat van de nieuwe kenteken houder. 
Voldoet de nieuwe kentekenhouder niet aan de voorwaarden 
voor de teruggaafregeling? Dan moet de nieuwe kentekenhouder 
bpm betalen.

Vul hier de gegevens in van de kentekenhouder. Dit kan ook een 
rechts persoon zijn. Geef het telefoonnummer waarop de kenteken-
houder overdag bereikbaar is.

Geef aan of u aangifte bpm doet vanwege het beëindigen van de 
ondernemersregeling of de regeling voor mensen met een handicap.

2 Gegevens bestelauto

Algemeen
Vul hier de gegevens in van de bestelauto. Geef de ingangsdatum 
en het kenmerk van de regeling aan. Geef ook aan vanaf welke 
datum u niet meer voldoet aan alle voorwaarden voor de 
betreffende regeling.

Tot personenauto omgebouwde bestelauto
Een bestelauto is een motorrijtuig met een laadruimte die is 
voorzien van een vaste, vlakke laadvloer over de hele breedte en 
lengte van de laadruimte. In de laadruimte mogen geen zitplaatsen 
zijn. Per type bestelauto gelden nog specifieke voorwaarden, 
bijvoorbeeld over de aanwezigheid van zijruiten en de afmetingen 
van de laadruimte en de cabine. U leest hierover meer in de 
brochure ‘Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)’. 
Deze brochure kunt u van belastingdienst.nl downloaden.

Met dit formulier doet u aangifte bpm als u de de regeling voor 
mensen met een handicap (gehandicaptenregeling) of de 
ondernemersregeling wilt beëindigen.

Met dit formulier rekent u uit hoeveel bpm u moet betalen. 
Dit doet u door de bruto bpm te verminderen op basis van de 
forfaitaire afschrijvingstabel.

Voorwaarden ondernemersregeling
Gebruikt u de bestelauto voor minder dan 10% in uw onder neming? 
Dan voldoet u niet meer aan de voorwaarden. Dat is bijvoor beeld 
het geval als u de bestelauto langdurig uitleent, verhuurt of privé 
gebruikt. Of als u de bestelauto verkoopt of ombouwt tot personen-
auto. Houdt de onderneming op te bestaan? Ook dan voldoet u niet 
meer aan alle voorwaarden.

Voorwaarden regeling voor mensen met een handicap
Wordt de bestelauto niet meer alleen gebruikt door de kenteken-
houder of inwonende gezinsleden van de kentekenhouder? Of wordt 
de bestelauto niet meer alleen gebruik voor vervoer van iemand met 
een handicap? Dan voldoet de kentekenhouder niet meer aan de 
voorwaarden. Dat is zo als de bestelauto wordt verkocht, uitgeleend, 
verhuurd of tot personen auto wordt omgebouwd (tenzij alleen het 
tussenschot tussen de bestuurders cabine en de laadruimte helemaal 
of voor een deel is weggehaald). 

Wijzigt de situatie van de persoon met een handicap, bijvoorbeeld 
door herstel? Ook dan voldoet de kentekenhouder niet meer aan alle 
voorwaarden.

Motorrijtuigenbelasting
Stopt de ondernemersregeling? Dan moet u voor de bestelauto 
het tarief voor particulieren betalen. 

Stopt de regeling voor mensen met een handicap voor een tot 
personenauto omgebouwde bestelauto? En is het tussenschot 
niet teruggezet? Dan moet u het personenautotarief voor de 
motorrijtuigenbelasting betalen. U krijgt daarover bericht van ons.

Afronden in uw eigen voordeel
U mag het te betalen bpm-bedrag dat u op het aanvraagformulier 
invult, in uw eigen voordeel afronden op hele euro’s.

Na de ondertekening
U moet het ingevulde en ondertekende formulier met de 
gevraagde bijlagen indienen binnen 1 maand nadat:

 – u niet meer aan de voorwaarden voldoet of 
 – de bestelauto is omgebouwd tot personenauto 
(zie ook onder Let op!) 

Stuur het formulier naar:

Belastingdienst 
Postbus 11 
6400 AA Heerlen

Let op!
Gebruikte u de ondernemersregeling of de regeling voor 
mensen met een handicap? En doet u aangifte bpm omdat 
de bestelauto is omgebouwd tot personenauto? Dan moet 
u bpm betalen voordat u met de omgebouwde bestelauto 
de weg op gaat. U doet aangifte bpm met het formulier 
‘Aangifte, melding of opgaaf bpm’. Dit formulier kunt u van 
belastingdienst.nl downloaden.

Algemene toelichting

Toelichting bij de Aangifte rest-bpm

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/belasting_van_personenautos_en_motorrijwielen_bpm
https://belastingdienst.nl
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aangifte-melding-opgaaf-bpm
https://belastingdienst.nl
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Tabel kortingspercentage

Is sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen, een periode verstreken van ten minste 0 dagen, maar minder dan 1 maand, dan is het percentage 0. Tel daar bij op voor iedere maand die 

helemaal of voor een deel is verstreken sinds de periode van 0 dagen: 8.

Is sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen, een periode verstreken van ten minste 1 maand, maar minder dan 3 maanden, dan is het percentage 8. Tel daar bij op voor iedere maand die 

helemaal of voor een deel is verstreken sinds de periode van 1 maand: 3.

Is sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen, een periode verstreken van ten minste 3 maanden, maar minder dan 5 maanden, dan is het percentage 14. Tel daar bij op voor iedere maand die 

helemaal of voor een deel is verstreken sinds de periode van 3 maanden: 2,5.

Is sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen, een periode verstreken van ten minste 5 maanden, maar minder dan 9 maanden, dan is het percentage 19. Tel daar bij op voor iedere maand die 

helemaal of voor een deel is verstreken sinds de periode van 5 maanden: 2,25.

Is sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen, een periode verstreken van ten minste 9 maanden, maar minder dan 1 jaar en 6 maanden, dan is het percentage 28. Tel daar bij op voor iedere 

maand die helemaal of voor een deel is verstreken sinds de periode van 9 maanden: 1,444.

Is sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen, een periode verstreken van ten minste 1 jaar en 6 maanden, maar minder dan 2 jaar en 6 maanden, dan is het percentage 41. Tel daar bij op voor 

iedere maand die helemaal of voor een deel is verstreken sinds de periode van 1 jaar en 6 maanden: 0,91.

Is sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen, een periode verstreken van ten minste 2 jaar en 6 maanden, maar minder dan 3 jaar en 6 maanden, dan is het percentage 52. Tel daar bij op voor 

iedere maand die helemaal of voor een deel is verstreken sinds de periode van 2 jaar en 6 maanden: 0,83.

Is sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen, een periode verstreken van ten minste 3 jaar en 6 maanden, maar minder dan 4 jaar en 6 maanden, dan is het percentage 62. Tel daar bij op voor 

iedere maand die helemaal of voor een deel is verstreken sinds de periode van 3 jaar en 6 maanden: 0,75.

Is sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen, een periode verstreken van ten minste 4 jaar en 6 maanden, maar minder dan 5 jaar, dan is het percentage 71. Tel daar bij op voor iedere maand 

die helemaal of voor een deel is verstreken sinds de periode van 4 jaar en 6 maanden: 0,416.

Is sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen, een periode verstreken van ten minste 5 jaar, dan is het percentage 100.

Voldoet een bestelauto niet aan deze eisen? Dan is de bestelauto 
voor de bpm een personenauto.

Voldoet u niet meer aan alle voorwaarden voor de ondernemers-
regeling of de regeling voor mensen met een handicap? Bijvoorbeeld 
omdat de bestelauto is omgebouwd tot personenauto? Dan moet 
u bpm betalen. U mag bij de berekening van het bpm-bedrag een 
korting toepassen omdat het gaat om een gebruikt motorrijtuig. 
De hoogte van deze korting is afhankelijk van de leeftijd én het 
type motorrijtuig. Omdat de bestelauto is omgebouwd tot 
personenauto, moet u de kortingspercentages voor personen-
auto’s toepassen. U moet aangifte doen met het formulier 
‘Aangifte, melding of opgaaf bpm’. U kunt dit formulier van 
belastingdienst.nl downloaden.

Uitzondering bij de regeling voor mensen met een handicap
Bij de regeling voor mensen met een handicap geldt een uitzondering 
voor de eisen aan een bestelauto. Bij bepaalde typen bestelauto’s 
moet de laadruimte van de bestuurderszitplaats of de cabine zijn 
afgescheiden door een tussenschot. Voldoet de bestelauto niet 
aan deze voorwaarde, dan is het een personenauto voor de bpm.
Maar misschien moet er een doorgang zijn tussen beide ruimten. 
Bijvoorbeeld omdat de persoon met een handicap alleen via de 
laadruimte plaats kan nemen in de cabine. Dan is teruggaaf van 
bpm tóch mogelijk.

Voldoet een bestelauto niet meer aan alle voorwaarden voor 
de regeling voor mensen met een handicap, dan kunt u het 
tussenschot alsnog terugplaatsen. Dan mag u bij de bpm-
berekening het kortings percentage voor bestelauto’s toepassen. 
De bestelauto is dan niet omgebouwd tot personenauto. Plaatst 
u het tussenschot niet terug, dan geldt het kortingspercentage 
voor personenauto’s.

3 Te betalen bpm

Voor gebruikte bestelauto’s kunt u het bruto bpm-bedrag 
verminderen met de forfaitaire kortingstabel. De hoogte van 
deze korting is afhankelijk van de leeftijd en het type van de 
bestelauto. De leeftijd is de periode tussen de datum van eerste 
toelating en de datum waarop u niet meer voldoet aan de 
voorwaarden voor de ondernemersregeling of de regeling voor 
mensen met een handicap. Bepaal het kortings percentage aan 
de hand van de tabel.

Let op!
Begint de periode op de laatste dag van de maand en 
eindigt de periode op de laatste dag van een kortere maand? 
Dat geldt als een hele maand.

Toelichting bij de Aangifte rest-bpm (vervolg)

Neem het kortingspercentage dat voor u geldt over in vraag 3b.

Voorbeeld
Een bestelauto heeft een datum eerste toelating van 26 april 2021. 
Op 8 april 2022 voldoet de bestelauto niet meer aan de voorwaarden 
van de ondernemersregeling of de regeling voor mensen met een 
handicap. Tussen deze data zit een periode van ruim 11 maanden. 
Voor de 1e 9 maanden geldt een kortingspercentage van 28%. Voor 
de overige 2 volle maanden en de 3e gedeeltelijke maand is de 
korting driemaal 1,444%. In totaal is de korting voor deze auto dus: 
28% + 3 x 1,444% = 32,332%.

Het verschil tussen het bruto bpm-bedrag en de korting is de te 
betalen bpm. Dit bedrag mag u in uw eigen voordeel afronden op 
hele euro’s.

4 Ondertekening

Voldoet de kentekenhouder niet meer aan de voorwaarden voor 
de ondernemersregeling of de regeling voor mensen met een 
handicap? Dan moet de kentekenhouder binnen 1 maand aangifte 
doen en bpm betalen. Daarom ondertekent de kentekenhouder 
dit aangifteformulier. Wacht met betalen tot u de rekening bpm 
krijgt. Hebt u na 3 weken nog geen rekening bpm gekregen? Neem 
dan contact op met de BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749.

Ondertekent iemand anders de aangifte namens de kenteken-
houder? Dan moet degene die het formulier ondertekent een 
machtiging van de kentekenhouder bijvoegen.

Let op! 

Hebt u ten onrechte geen aangifte bpm gedaan? Dan kunnen 
wij u een naheffingsaanslag bpm opleggen. Dit geldt ook als u 
onjuist of te laat aangifte doet, niet het juiste bedrag overmaakt 
of te laat betaalt. U kunt daar een boete voor krijgen.

Tabel kortingspercentage

Is sinds het tijdstip waarop 
de auto of motor voor het 
eerst in gebruik is genomen, 
een periode verstreken

dan
is het

percentage

Tel daar bij op voor 
iedere maand die 
helemaal of voor een 
deel is verstreken 
sinds de periode 
uit de 1e kolomvan ten minste maar minder dan

0 dagen 1 maand 0 8
1 maand 3 maanden 8 3
3 maanden 5 maanden 14 2,5
5 maanden 9 maanden 19 2,25
9 maanden 1 jaar en 6 mnd 28 1,444
1 jaar en 6 mnd 2 jaar en 6 mnd 41 0,917
2 jaar en 6 mnd 3 jaar en 6 mnd 52 0,833
3 jaar en 6 mnd 4 jaar en 6 mnd 62 0,75
4 jaar en 6 mnd 5 jaar 71 0,416
5 jaar 100

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aangifte-melding-opgaaf-bpm
https://belastingdienst.nl

		Waarom dit formulier?
	Privacy
	Hebt u vragen?

	1	Gegevens kentekenhouder
	2	Gegevens bestelauto
	3	Te betalen bpm
	4	Ondertekening
	Algemene toelichting
	Voorwaarden ondernemersregeling
	Voorwaarden regeling voor mensen met een handicap
	Motorrijtuigenbelasting
	Afronden in uw eigen voordeel
	Na de ondertekening

	Toelichting bij de Aangifte rest-bpm
	1	Gegevens kentekenhouder
	2	Gegevens bestelauto
	Algemeen
	Tot personenauto omgebouwde bestelauto
	Uitzondering bij de regeling voor mensen met een handicap

	3	Te betalen bpm
	Tabel kortingspercentage
	Voorbeeld

	4	Ondertekening


	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4_HN: 
	5: 
	6_PC: 
	7: 
	8_TEL: 
	9_BSN: 
	10: Off

	2: 
	0: 
	1: 
	2_KT: 
	3: 
	date01: 
	d_C: 
	m_C: 
	y_C: 


	4: Off
	5: 
	date02: 
	d: 
	m: 
	y: 

	2: 
	date03: 
	d: 
	m: 
	y: 

	4: 
	date04: 
	d: 
	m: 
	y: 

	6: 

	6: 
	date05: 
	d_C: 
	m_C: 
	y_C: 



	3: 
	1_A7: 
	2_AD33: 
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 
	6_A7: 

	4: 
	0: 
	1: 
	2: 
	date05: 
	d_F: 
	m_F: 
	y_F: 


	3_A2: 



