Belastingdienst

Teruggaaf van bpm
voor taxi’s
en personenauto’s die voor openbaar
vervoer worden gebruikt

BPM 033 - 1Z*7FD

Gebruikt u een personenauto voor taxivervoer of openbaar vervoer? Dan kunt u de belasting van personenauto’s en
motorrijwielen (bpm) terugvragen. In deze brochure leest u hoe u de bpm kunt terugvragen en aan welke voorwaarden
u moet voldoen.
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1

Voor wie is deze brochure?

2

Hoe zit de teruggaafregeling in elkaar?

Deze brochure is voor ondernemers die een personenauto bezitten die zij voor taxivervoer of openbaar vervoer
gebruiken. In deze brochure leest u hoe u de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) voor deze auto’s
kunt terugvragen.

Bent u ondernemer en gebruikt u een personenauto voor 90% of meer voor taxivervoer of openbaar vervoer? Dan kunt
u het bedrag van de bpm terugvragen. De bpm is een belasting die u eenmalig moet betalen bij de eerste registratie van
de personenauto in het kentekenregister.
U kunt de bpm alleen in één keer vooraf terugkrijgen. De bpm is na drie jaar ‘verbruikt’ en is dan nihil. Voldoet u
binnen die drie jaar niet meer aan de teruggaafvoorwaarden? Of verkoopt u de auto? Dan moet u (een deel van) de
bpm terugbetalen (zie onder ‘Wat als u binnen de eerste drie jaar niet meer aan de voorwaarden voldoet?’).

3

Voorwaarden voor de teruggaaf

Wilt u in aanmerking te komen voor de teruggaaf van de bpm? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
– De RDW moet de auto hebben goedgekeurd voor taxivervoer of openbaar vervoer.
–	U moet een geldige WP-vergunning hebben.
Een WP-vergunning is een vergunning volgens de Wet personenvervoer 2000. Met deze vergunning mag u taxi
vervoer of openbaar vervoer doen.
–	U moet verklaren dat u de auto voor minimaal 90% voor taxivervoer of openbaar vervoer gaat gebruiken.
–	U mag niet in staat van faillissement zijn of surseance van betaling hebben gekregen.

4	Minder of geen teruggaaf bij gebruikte auto en eerder terugbetaalde bpm
Is het een gebruikte personenauto? Dan moet u rekening houden met een vermindering van het bruto bpm-bedrag
door de leeftijd van de auto en eventuele eerdere teruggaven en/of betalingen.

5

Hoe kunt u het bpm-bedrag terugvragen?

Het bpm-bedrag kunt u alleen terugvragen als u de kentekenhouder van de auto bent of vertegenwoordigt. Dit doet
u met het formulier ‘Verzoek, Teruggaaf bpm regeling taxi- en openbaar vervoer’. U moet de aanvraag naar de
Belastingdienst sturen uiterlijk dertien weken nadat de aanspraak op de teruggaaf is ontstaan.
De aanspraak ontstaat op het moment dat u aan alle voorwaarden voldoet om de auto voor taxivervoer of openbaar
vervoer te mogen gebruiken. Dan start ook de driejaarstermijn (zie onder ‘Wat als u binnen de eerste drie jaar niet
meer aan de voorwaarden voldoet?’).
Let op!
Koopt u een auto waarvoor al eerder teruggaaf is verleend? Dan kunt u samen met de verkoper een toepassing van
de doorschuifregeling aanvragen. Zie voor uitleg van de doorschuifregeling onder ‘Wat als u de auto verkoopt?’.
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U moet aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet. Daarvoor moet u het volgende met de aanvraag meesturen:
–	een kopie van het complete kentekenbewijs van de auto
–	een kopie van het geldige keuringsbewijs van de RDW waaruit blijkt dat de auto als taxi of voor openbaar vervoer
mag worden gebruikt
–	een kopie van de geldige WP-vergunning
–	een door de kentekenhouder ondertekende verklaring dat de auto voor minstens 90% voor taxivervoer of openbaar
vervoer wordt gebruikt
–	als de WP-vergunning niet op naam van de kentekenhouder staat: een verklaring van de WP-vergunninghouder en
de kentekenhouder samen dat de auto wordt gebruikt in de onderneming van de WP-vergunninghouder
Let op!
Stuur geen vergunningbewijs van de auto mee. U moet alleen een kopie van de WP-vergunning meesturen.

6

Na uw aanvraag

7

Aan wie betalen wij bpm terug?

U krijgt van de Belastingdienst zo snel mogelijk antwoord op uw aanvraag. Hebben wij meer informatie van u nodig?
Dan nemen wij contact met u op. Wijzen wij uw aanvraag af? Dan kunt u bezwaar maken tegen deze afwijzing. Wilt u
meer weten hierover? Ga naar belastingdienst.nl en zoek op bezwaar bpm.

De Belastingdienst betaalt de bpm terug aan degene die het kenteken op zijn naam heeft staan: de kentekenhouder.
Wilt u het bedrag aan een ander laten terugbetalen? Dan moet u daarvoor een speciaal verzoek doen bij de aanvraag.

8	Wat als u binnen de eerste drie jaar niet meer aan de voorwaarden voldoet?
Voldoet u binnen de eerste drie jaar niet meer aan één of meer van de voorwaarden? Dan moet u aangifte doen en de
bpm helemaal of voor een deel terugbetalen. Het bedrag dat u moet terugbetalen wordt berekend over de maanden
van die drie jaar die nog niet voorbij zijn vanaf het moment dat u niet meer aan de voorwaarden voldoet.
In de volgende situaties voldoet u niet meer aan de voorwaarden:
–	Het keuringsbewijs van de RDW is niet meer geldig.
–	De WP-vergunning voor het verrichten van taxivervoer of openbaar vervoer is niet meer geldig.
–	De auto wordt in een andere onderneming gebruikt dan bij de aanvraag is verklaard.
–	De auto wordt niet meer voor ten minste 90% in een jaar gebruikt voor taxivervoer of openbaar vervoer
(zie Uitzondering 2: de berekeningswijze).
–	De geldigheid van het kentekenbewijs wordt geschorst.

Termijn
Voldoet u niet meer aan de voorwaarden? Dan moet u dit binnen één maand aangeven bij de Belastingdienst en de
resterende belasting terugbetalen. De aangifte moet door of namens de kentekenhouder van de auto worden gedaan.
U doet aangifte met het formulier ‘Aangifte bpm, Beëindiging regeling taxi- en openbaar vervoer’.
Uitzondering 1: bij export, sloop of diefstal

Wordt de auto geëxporteerd of gesloopt? Of is de auto gestolen? Dan moet u wel aangifte doen maar u hoeft niets
terug te betalen. Voorwaarde is dat de geldigheid van het kentekenbewijs wordt beëindigd.
Bij export geldt als extra voorwaarde dat u met de auto ten minste twaalf maanden aan de voorwaarden van de
teruggaaf hebt voldaan. De Belastingdienst kan u om nader bewijs vragen.
U moet alsnog bpm betalen als:
–	de auto weer wordt geïmporteerd en weer een kenteken krijgt
–	de auto niet wordt gesloopt en weer een kenteken krijgt
–	de auto na diefstal weer wordt teruggevonden

Belastingdienst | Teruggave van bpm voor taxi's en personenauto's die voor openbaar vervoer worden gebruikt

4

Uitzondering 2: de berekeningswijze

Voldoet u – eventueel in combinatie met de ander voorwaarden voor teruggaaf – niet meer aan de 90%-voorwaarde?
Dan berekent de Belastingdienst de terug te betalen belasting over een heel jaar en niet over maanden.

Controle achteraf
De Belastingdienst kan ook achteraf controleren of u aan alle voorwaarden voor de teruggaaf hebt voldaan, bijvoor
beeld aan de hand van uw administratie. Hebt u niet aan de voorwaarden voldaan? Dan kan de Belastingdienst u een
naheffingsaanslag opleggen. Daarnaast kan de Belastingdienst u een boete geven.
Let op!
–	Doet u de aangifte niet of betaalt u niet binnen één maand? Dan kan de Belastingdienst u een naheffings
aanslag en een boete opleggen.
–	Constateert de Belastingdienst dat u niet aan alle voorwaarden hebt voldaan? Dan kan dat ook gevolgen
hebben voor de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor uw auto.

9

Wat als u de auto verkoopt?

Verkoopt u de auto binnen drie jaar? Dan moet u ook aangifte doen en de bpm helemaal of voor een deel terugbetalen.
Het bedrag dat u moet terugbetalen wordt berekend over de nog niet verstreken maanden van die drie jaar. Verkoopt
u de auto bijvoorbeeld na vijftien maanden? Dan moet u 21/36e deel van de teruggaaf terugbetalen.
U moet binnen één maand na wijziging van de tenaamstelling aangifte doen bij de Belastingdienst. U moet de
resterende belasting binnen die maand terugbetalen. De verkoper/kentekenhouder van de auto moet deze aangifte
doen of laten doen. U doet deze aangifte met het formulier ‘Aangifte bpm, Beëindiging regeling taxi- en openbaar
vervoer’.
Let op!
–	Doet u de aangifte of de betaling niet binnen één maand? Dan kan de Belastingdienst u een naheffings
aanslag en een boete opleggen.
–	De nieuwe kentekenhouder moet voor de motorrijtuigenbelasting zelf een verzoek om vrijstelling doen.
Dit gaat niet automatisch.

Doorschuifregeling
Verkoopt u de auto aan een ander die de auto weer voor 90% of meer voor taxivervoer of openbaar vervoer gaat
gebruiken? Dan kunt u toepassing van de doorschuifregeling aanvragen. Met deze regeling hoeft u als oude kenteken
houder geen aangifte hoeft te doen en geen bpm terug te betalen. De nieuwe kentekenhouder hoeft niet om teruggaaf
te verzoeken. De rechten en verplichtingen gaan over van de oude kentekenhouder op de nieuwe kentekenhouder.
Zo geldt dezelfde driejaarstermijn nu voor de nieuwe kentekenhouder.
U moet de doorschuifregeling aanvragen bij de Belastingdienst binnen één maand nadat het kentekenbewijs op een
andere naam is gezet. De verkoper/kentekenhouder en de koper/kentekenhouder moeten de doorschuifregeling
samen aanvragen. U doet deze aangifte met het formulier ‘Verzoek bpm, Doorschuifregeling taxi- en openbaar
vervoer’.
De nieuwe kentekenhouder moet bij de aanvraag voor de doorschuifregeling dezelfde bijlagen meesturen als bij een
nieuwe aanvraag voor teruggaaf (zie onder ‘Hoe kunt u het bpm-bedrag terugvragen?’)
Let op!
Vraagt u de doorschuifregeling niet binnen één maand aan? Dan kan de Belastingdienst de regeling niet
voor u toepassen. De verkoper/kentekenhouder moet dan aangifte doen en (een deel van) de bpm betalen.
De koper/kentekenhouder kan dan een verzoek om teruggaaf doen.
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10 Formulieren

Voor de situaties die in deze brochure staan, gebruikt u de volgende formulieren:
–	Verzoek, Teruggaaf bpm regeling taxi- en openbaar vervoer
–	Aangifte bpm, Beëindiging regeling taxi- en openbaar vervoer
–	Verzoek bpm, Doorschuifregeling taxi- en openbaar vervoer
–	Bijlage, Verzoek teruggaaf bpm / doorschuifregeling taxi- en openbaar vervoer, Verklaring gebruik 90%
–	Bijlage, Verzoek teruggaaf bpm / doorschuifregeling taxi- en openbaar vervoer, Gezamenlijke verklaring
U kunt deze formulieren downloaden van belastingdienst.nl.

11 Hebt u nog vragen?

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Kijk dan op belastingdienst.nl.
Voor specifieke vragen over de teruggaaf kunt u terecht bij uw belastingkantoor.

Dit is een uitgave van
Belastingdienst/Directie Informatiemanagement
Juli 2017
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