
BP
M

 0
46

 - 
1Z

*1
2F

O
L 

 

15
 0

46
 1

2 
01

*150461201*
1 5 0 4 6 1 2 0 1

Verzoek 
Teruggaaf bpm van een in het 
buitenland geregistreerd motorrijtuig
Vanaf 1 januari 2017

 Waarom dit formulier?

Hebt u een personenauto, motor of bestelauto die is geregistreerd 
in een eu-lidstaat (anders dan Nederland) of een eer-land (IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen) en waarvoor in Nederland de belasting 
van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) is voldaan? Dan kunt u, 
als u dit motorrijtuig niet meer gebruikt en buiten Nederland brengt, 
met dit formulier de bpm terugvragen.

De voorwaarden voor teruggaaf zijn:
 – U maakt als Nederlands ingezetene niet langer gebruik van de 
personenauto, motor of bestelauto. 

 – De personenauto, motor of bestelauto is geen schadevoertuig.
 – Er is bpm betaald voor de personenauto, motor of bestelauto 
voor het gebruik van de Nederlandse wegen door een Nederlands 
ingezetene. Dat gebruik begon op of na 16 oktober 2006.

 – Tijdens de periode van het gebruik van de Nederlandse wegen was 
het opnemen in het Nederlands kentekenregister niet verplicht.

 – U hebt in Nederland niet meer de beschikking over de personen-
auto, motor of bestelauto en deze is weer naar het buitenland 
gebracht.

 – Op het moment dat u de personenauto, motor of bestelauto 
buiten Nederland brengt, mag deze niet in het buitenlands 
kentekenregister zijn aangemerkt als motorrijtuig bestemd 
voor sloop of motorrijtuig dat wacht op keuring.

Let op! 
Bedragen van minder dan € 50 worden niet terugbetaald.

Overal waar in dit formulier personenauto, motor of bestelauto staat, 
bedoelen we het wettelijk begrip motorrijtuig. Kijk voor de definitie 
van het begrip motorrijtuig op belastingdienst.nl.

Invullen en ondertekenen
Vul het formulier in en onderteken het. Stuur het formulier op 
mét de gevraagde bijlagen binnen 13 weken na het moment 
waarop u de personenauto, motor of bestelauto niet langer 
gebruikt in Nederland.

Stuur het formulier naar:
Belastingdienst
Postbus 11
6400 AA Heerlen

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.

1 Gegevens van degene die de bpm heeft betaald

1a Voorletters, tussenvoegsel 
en achternaam

1b Straatnaam, huisnummer 
en toevoeging

1c Postcode en plaats

1d Telefoonnummer

1e Burgerservicenummer

https://belastingdienst.nl
https://belastingdienst.nl/privacy
https://belastingdienst.nl
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4 Ondertekening

2 Gegevens motorrijtuig

2a Soort motorrijtuig Personenauto Motor Bestelauto

2b Merk en type

2c Voertuigidentificatienummer 
(chassis-/framenummer)

2d Buitenlands kenteken

2e EU-lidstaat of EER-staat van  
registratie.  Voeg een kopie van het 

buitenlands kentekenbewijs bij.

2f Datum eerste toelating

2g Datum waarop voor het eerst  
met de personenauto, motor of 
bestelauto gebruik gemaakt is 
van de weg in Nederland

Let op! Is deze datum voor 16 oktober 2006? 
Stop met invullen. U krijgt geen bpm terug.

2h Datum waarop de personenauto,  
motor of bestelauto niet langer 
in Nederland wordt gebruikt 

door een Nederlands ingezetene

2i Is de personenauto, motor of  
bestelauto waarvoor u teruggaaf  
aanvraagt een schadevoertuig?

Nee
Ja. U kunt geen bpm terugkrijgen. U hoeft dit formulier niet in te vullen en op te sturen.

3 Bedrag van de teruggaaf

3a Betaald bedrag aan bpm in verband met het gebruik 
van de Nederlandse wegen €

3b Bedrag van de vermindering. Lees de toelichting €

3c Bedrag waarvoor u om teruggaaf verzoekt. Trek af 3a-3b €

Naam

Plaats

Datum

Handtekening 
Schrijf binnen het vak. 

Aantal bijlagen
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Algemene toelichting

Met dit formulier vraagt u belasting van personenauto’s en motor-
rijwielen (bpm) terug als u niet meer de beschikking hebt over een 
een auto of motor die is geregistreerd in een eu-lidstaat of eer-land 
en waarover de bpm is voldaan.

Let op!
Is de personenauto, motor of bestelauto geregistreerd in 
Nederland? Gebruik dan het formulier ‘Verzoek Teruggaaf bpm 
wegens export van een in Nederland geregistreerd motorrijtuig’.

Motorrijtuigenbelasting
Brengt u een personenauto, motor of bestelauto buiten Nederland? 
Dan kunt u betaalde motorrijtuigenbelasting terugvragen met het 
formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting verrekening of teruggaaf.

Let op! 
De voorwaarde dat u op of na 16 oktober 2006 voor het 
eerst gebruikmaakte van de Nederlandse wegen, geldt in 
dat geval niet.

Afronden in uw eigen voordeel
U mag het bedrag dat u terugvraagt in uw eigen voordeel 
afronden op hele euro’s.

Toelichting bij Verzoek Teruggaaf bpm van een in het buitenland geregistreerd motorrijtuig

1 Gegevens van degene die de bpm heeft betaald

Vul hier de gegevens in van degene die destijds de bpm heeft betaald. 
Dit kan ook een rechtspersoon zijn. 

Is er voldaan aan de voorwaarden van de teruggaaf van bpm voor in 
het buitenland geregistreerde motorrijtuigen die buiten Nederland 
zijn gebracht? Dan betaalt de Belastingdienst bpm terug aan degene 
die destijds de bpm betaalde in verband met het gebruik van de 
Nederlandse wegen. De beslissing op het teruggaafverzoek staat ook 
op zijn naam. Daarom kan alleen deze (rechts)persoon vragen om 
teruggaaf.

2 Gegevens motorrijtuig

De datum van eerste toelating is de datum van de eerste registratie  
of van de eerste ingebruikname van de personenauto, motor of 
bestel auto. U vindt deze datum op het kentekenbewijs of op het 
certificaat van overeenstemming.

De datum waarop voor het eerst gebruik is gemaakt van de 
Nederlandse wegen is de datum waarop u de bpm moest gaan 
betalen. U vindt deze datum op uw Aangifte bpm of op de 
Naheffingsaanslag bpm. Om voor teruggaaf in aanmerking te 
kunnen komen moet deze datum op of na 16 oktober 2006 liggen.

De datum waarop u als Nederlands ingezetene de personenauto, 
motor of bestelauto niet langer gebruikt, is de datum waarop u het 
motor rijtuig naar het andere land hebt overgebracht.

U moet met dit verzoek meesturen:
 – een kopie van het buitenlands kentekenbewijs
 – kopieën van documenten waaruit blijkt vanaf welk tijdstip u de 
personenauto, motor of bestelauto niet langer gebruikt. Dit kan 
bijvoorbeeld een kopie van het leasecontract of van de verhuur-
overeenkomst zijn.

U kunt geen teruggaaf van bpm aanvragen als de personenauto, 
motor of bestelauto een schadevoertuig is. Een motorrijtuig is in 
ieder geval een schadevoertuig als: 

 – de dragende carrosseriedelen ernstig zijn vervormd, of 
 – de langsbalken van het chassis ernstig zijn vervormd, of 
 – één of meer deurstijlen ernstig zijn vervormd, of 
 – het dak is verwijderd of de deur- of raamstijlen zijn doorgeknipt, of 
 – het voertuig ernstige brand- of waterschade heeft, of 
 – het frame ernstig is beschadigd, of 
 – één of meer wielophangingen ernstig zijn vervormd in combinatie 
met één van de vorige punten

3 Bedrag van de teruggaaf

Het betaalde bedrag aan bpm (3a) is destijds betaald voor de 
personen  auto, motor of bestelauto voor het gebruik van de 
Nederlandse wegen. U vindt dit bedrag op de Aangifte bpm of 
op de Naheffingsaanslag bpm. 

Het bedrag van de teruggaaf (3c) is het saldo van de betaalde 
belasting (3a) min het bedrag dat u berekent met de tabel hierna (3b).

Bereken het bedrag van de vermindering (3b) als volgt. 
 – bepaal de periode tussen de datum waarop de personenauto, 
motor of bestelauto voor het eerst is gebruikt op Nederlandse 
wegen (2g) en de datum waarop u de personenauto, motor of 
bestelauto niet langer gebruikt op de Nederlandse wegen (2h)

 – bepaal met de tabel het percentage bij die periode
 – vermenigvuldig dit percentage met het bruto bpm-bedrag dat u 
vindt op de Aangifte bpm of op de Naheffingsaanslag bpm
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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

dan
is het

percentage

Tel daar bij op voor 
iedere maand die 
helemaal of voor een 
deel is verstreken 
sinds de periode 
uit de eerste 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 en 6 mnd 71 0,416
5 jaar en 6 mnd 6 jaar en 6 mnd 76 0,416
6 jaar en 6 mnd 7 jaar en 6 mnd 81 0,333
7 jaar en 6 mnd 8 jaar en 6 mnd 85 0,333
8 jaar en 6 mnd 9 jaar en 6 mnd 89 0,25
9 jaar en 6 mnd 92 0,083

Rekenvoorbeeld 1: Gebruikte personenauto, motor of bestelauto 
met buitenlands kenteken 
Een gebruikte personenauto heeft als datum van eerste toelating 
in het buitenland 6 juni 2009. Op 8 april 2014 wordt deze auto voor 
het eerst gebruikt op de weg in Nederland. De auto is dan dus 4 jaar, 
10 maanden en 2 dagen oud. In verband met het gebruik van de 
Nederlandse wegen is er € 7.000 aan bpm betaald. Het bruto bpm-
bedrag is € 20.589. Vanaf 19 november 2016, dus 2 jaar en ruim 
7 maanden nadat het motorrijtuig voor het eerst werd gebruikt op 
de Nederlandse wegen, wordt de auto niet langer gebruikt door de 
Nederlands ingezetene in Nederland.

De teruggaaf wordt als volgt berekend:
Op 8 april 2014 was de auto ten minste 4 jaar en 6 maanden, 
maar nog geen 5 jaar en 6 maanden oud. Voor deze eerste gebruiks-
maand is het verminderingspercentage 0,416%. Dit geldt ook voor 
de volgende 7 gebruiksmaanden. Aan het begin van de 9e gebruiks-
maand, op 8 december 2014, zijn er voor deze auto 5 jaar en 
6 maanden voorbij. Het verminderingspercentage voor deze 
gebruiks maand is 0,416%. Dat geldt ook voor de 10e tot en met 
de 32e gebruiks maand. Voordat de auto 7 jaar en 6 maanden oud 
is, wordt de auto buiten Nederland gebracht. 
Het totale verminderingspercentage is nu:  
32 x 0,416% = 13,31%. Het bedrag van de teruggaaf is dan:  
€ 7.000 -/- 13,31% x 20.589 = € 4.259,60, afgerond € 4.260.

Gebruik korter dan 3 maanden
Voor een personenauto, motor of bestelauto die korter dan drie 
maanden in Nederland is gebruikt, berekent u de teruggaaf per dag. 
U berekent de vermindering voor de volle maanden volgens de 
hoofd regel. Voor de laatste gebruiksmaand deelt u de vermindering 
die volgens de hoofdregel zou gelden door dertig. De uitkomst 
hiervan vermenigvuldigt u met het aantal dagen van die maand 
dat de personen auto, motor of bestelauto in Nederland is gebruikt.

Rekenvoorbeeld 2: Gebruik korter dan 3 maanden
De datum van eerste toelating voor een gebruikte personenauto 
is 28 april 2015. Op 9 januari 2016 wordt deze auto voor het eerst 
gebruikt op de weg in Nederland. De auto is dan dus ruim 8 maanden 
oud. Voor het gebruik van de Nederlandse wegen wordt € 38.000 aan 
bpm betaald. Het bruto bpm-bedrag is € 50.000. Op 3 maart 2016, 
dus 1 maand en 22 dagen nadat het motorrijtuig voor het eerst op 
de Nederlandse wegen werd gebruikt, wordt de auto niet langer 
gebruikt door de Nederlands ingezetene in Nederland.

De teruggaaf wordt als volgt berekend:
Aan het begin van de eerste maand dat de auto in Nederland werd 
gebruikt, op 9 januari 2016, was de auto ten minste 5 maanden, 
maar nog geen 9 maanden oud. Het bijbehorende verminderings-
percentage is 2,25%. In de tweede gebruiksmaand wordt de auto 
buiten Nederland gebracht. Voor deze maand wordt het bedrag van 
de vermindering daarom per dag berekend. Volgens de hoofdregel 
zou voor deze gebruiksmaand een verminderings percentage gelden 
van 1,444%, omdat de auto bij de aanvang van deze maand al 
9 maanden oud is. In deze laatste maand is de auto 21 dagen in 
Nederland gebruikt.
Het totale verminderingspercentage komt dan op 
2,25% + 21/30 x 1,444% = 3,26%. Het bedrag van de teruggaaf 
wordt € 38.000 -/- 3,26% x 50.000 = € 36.370.

Uitbetaling
Is aan alle voorwaarden voor de teruggaaf voldaan? Dan betalen 
wij de bpm terug aan degene die de bpm heeft voldaan. Wij maken 
het bedrag over op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. 
Wij kunnen dit bedrag verrekenen met openstaande invorderbare 
schulden.

4 Ondertekening

Is degene die de bpm betaald heeft een rechtspersoon? Dan kan 
alleen degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt en zo bij de 
Kamer van Koophandel staat ingeschreven, het formulier onder-
tekenen. Ondertekent iemand anders dan degene die de bpm heeft 
betaald? Dan moet deze persoon een machtiging van die (rechts)
persoon bijvoegen.

Toelichting bij Verzoek Teruggaaf bpm van een in het buitenland geregistreerd motorrijtuig (vervolg)
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