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Taal: Nederlands

Bpm
Doorschuifregeling ondernemers
Vanaf 1 januari 2017

Waarom dit formulier?

U kunt met dit formulier de doorschuifregeling van de belasting van 
personenauto’s en motorrijwielen (bpm) vastleggen bij de verkoop 
van een bestelauto aan een andere ondernemer.

Wat is de doorschuifregeling?
Heeft de verkoper geen bpm betaald voor de bestelauto (vrijstelling 
van bpm)? En hoeft de koper ook geen bpm te betalen (vrijstelling 
van bpm)? Dan kunnen zij gebruikmaken van de doorschuifregeling. 
De koper neemt met deze regeling de plaats in van de verkoper voor 
de vrijstelling van bpm. Daarmee hoeft de verkoper geen aangifte 
bpm te doen en geen (deel van de) bpm te betalen

Voor een bestelauto van 5 jaar of ouder hoeft u geen bpm meer 
te betalen. De doorschuifregeling is dan niet van toepassing.
De regeling geldt alleen als er een bpm-bedrag op het 
kentekenbewijs staat.

  Let op!
   Vul het formulier in en onderteken het vóórdat de 

tenaamstelling van de bestelauto wijzigt.

Motorrijtuigenbelasting
De doorschuif regeling bpm geldt niet voor de motor rijtuigen-
belasting. Voldoet de koper aan de voorwaarden voor het lagere 
bestelautotarief van de motorrijtuigenbelasting? Dan ontvangt hij 
hiervan een kennis geving. Voor de verkoper eindigt de registratie 
automatisch op het moment dat de tenaamstelling van het 
kenteken bewijs wijzigt.

Invullen en ondertekenen
Maak twee formulieren. Eén formulier is voor de administratie 
van de koper en het andere formulier voor de verkoper. Koper 
en verkoper moeten allebei de twee formulieren ondertekenen. 
De koper en verkoper verklaren hiermee dat ze voldoen aan de 
voorwaarden voor de door schuif regeling. De koper verklaart 
dat de bestelauto meer dan bijkomstig voor de onderneming 
wordt gebruikt. Koper en verkoper bewaren dit document in hun 
administratie. U hoeft dit formulier niet naar de Belastingdienst 
te sturen.

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.

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

http://belastingdienst.nl/privacy
http://belastingdienst.nl
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1 Gegevens verkoper

 De verkoper is de persoon op wiens naam het kentekenbewijs staat vóór de verkoop.

1a Voorletters, tussenvoegsel  
en achternaam

1b Straatnaam, huisnummer 
en toevoeging

1c Postcode en plaats

1d Btw-identificatienummer  N L  B

2 Gegevens koper/nieuwe kentekenhouder

 De koper is de persoon op wiens naam het kenteken wordt gezet bij de verkoop. Hij kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.

2a Voorletters, tussenvoegsel  
en achternaam

2b Straatnaam, huisnummer 
en toevoeging

2c Postcode en plaats

2d Btw-identificatienummer  N L  B

3 Kenteken bestelauto

3a Kenteken

4 Ondertekening verkoper

Naam

Plaats

Datum

Handtekening 
Schrijf binnen het vak.

5 Ondertekening koper/nieuwe kentekenhouder

Naam

Plaats

Datum

Handtekening 
Schrijf binnen het vak.


	Waarom dit formulier?
	Wat is de doorschuifregeling?
			Let op!
	Motorrijtuigenbelasting
	Invullen en ondertekenen
	Privacy
	Meer informatie

	1	Gegevens verkoper
	2	Gegevens koper/nieuwe kentekenhouder
	3	Kenteken bestelauto
	4	Ondertekening verkoper
	5	Ondertekening koper/nieuwe kentekenhouder

	1: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 

	1: 
	0: 
	1_HN: 
	2: 

	2_PC: 
	3: 

	btw: 
	01: 
	1: 
	2: 

	02: 
	1: 
	2: 


	2: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 

	1: 
	0: 
	1_HN: 
	2: 

	2_PC: 
	3: 

	3: 
	0_KT: 

	4: 
	0: 
	1: 

	date01: 
	d_F: 
	m_F: 
	y_F: 

	5: 
	0: 
	1: 

	date02: 
	d_F: 
	m_F: 
	y_F: 



