Taal: Nederlands

Verzoek bpm

Doorschuifregeling
taxi- en openbaar vervoer
Vanaf 1 april 2021
Waarom dit formulier?
U kunt met dit formulier vragen om toepassing van de doorschuif
regeling van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen
(bpm). De doorschuifregeling geldt bij de (ver)koop van een
personenauto die voor 90% of meer gebruikt wordt voor taxivervoer
of openbaar vervoer. De koper/nieuwe kentekenhouder zet dit
gebruik voort. De verkoper heeft voor deze personenauto de bpm
teruggevraagd (of ook gebruikgemaakt van de doorschuifregeling).
De koper treedt met de doorschuifregeling in zijn plaats. Dit betekent
dat de verkoper geen aangifte hoeft te doen en geen (deel van de)
bpm moet terugbetalen. De koper krijgt geen bpm terug. De
voorwaarden voor de doorschuifregeling staan in de toelichting.

1

Let op!
Hoeft u geen bpm meer af te dragen voor de personenauto?
Dan kunt u geen beroep doen op de doorschuifregeling.
Invullen en ondertekenen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:
Belastingdienst, Postbus 11, 6400 AA Heerlen.
Hebt u vragen?
Op belastingdienst.nl/bpm vindt u meer informatie.

Gegevens verkoper/vorige kentekenhouder

1a

Naam (en voorletters)

1b

Vestigingsadres

1c

Postcode en plaats

1d

Telefoonnummer

1e

Btw-identificatienummer

1f

Nummer van uw WP-vergunning

N L

B

Een WP-vergunning is een vergunning volgens de Wet personenvervoer 2000. Deze vergunning geldt voor taxi- en openbaar vervoer.
Gegevens koper/nieuwe kentekenhouder

2a

Naam (en voorletters)

2b

Vestigingsadres

2c

Postcode en plaats

2d

Telefoonnummer

2e

Btw-identificatienummer

2f

Nummer van uw WP-vergunning

N L

Hebt u zelf geen WP-vergunning, vul dan vraag 3 in.

*150291401*
1 5 0 2 9 1 4 0 1

B
15 029 14 01

BPM 029 - 1Z*14FOL 

2

02 van 05

3

Gegevens WP-vergunninghouder
Vul deze vraag alleen in als de WP-vergunninghouder niet dezelfde persoon is als de nieuwe kentekenhouder.

3a

Naam (en voorletters)

3b

Vestigingsadres

3c

Postcode en plaats

3d

Telefoonnummer

3e

Btw-identificatienummer

3f

Nummer van uw WP-vergunning

N L

B

Stuur de ‘Bijlage verzoek teruggaaf bpm/doorschuifregeling taxi- en openbaar vervoer - Gezamenlijke verklaring’ mee. Daarin verklaart u als koper/nieuwe
kentekenhouder samen met de WP-vergunninghouder dat de personenauto wordt gebruikt binnen de onderneming van de WP-vergunninghouder.
4

Gegevens personenauto

4a

Kenteken

4b

Merk en type

4c

Datum waarop de tenaamstelling
van het kentekenbewijs is
veranderd

5

Gegevens eerdere teruggaaf of doorschuifregeling

5a

Kruis aan wat van toepassing is

5b

Kantoor van de Belastingdienst
dat de beschikking heeft afgegeven

5c

Datum van de beschikking

5d

Kenmerk van de beschikking

5e

Bedrag van de teruggaaf
(alleen bij een teruggaafbeschikking)

5f

Datum waarop aanspraak op
teruggaaf is ontstaan

6

De verkoper heeft voor deze personenauto een teruggaafbeschikking bpm ontvangen.
De verkoper heeft voor deze personenauto gebruikgemaakt van de doorschuifregeling.
Daarvoor heeft hij een beschikking ontvangen.

€

Bijlagen

6a
6b
6c
6d
6e

6f

Kopie van alle delen van het kentekenbewijs van de personenauto
Kopie van de geldige WP-vergunning
Kopie van de toestemmingsbrief taxikentekenplaten
Verklaring over het gebruik van de personenauto als taxi of voor openbaar vervoer. Gebruik het formulier
‘Bijlage verzoek teruggaaf bpm/ doorschuifregeling taxi- en openbaar vervoer - Verklaring gebruik 90%’.
De gezamenlijke verklaring als de tenaamstelling van het kentekenbewijs en die van de WP-vergunning niet dezelfde zijn
Gebruik het formulier ‘Bijlage verzoek teruggaaf bpm/doorschuifregeling taxi- en openbaar vervoer - Gezamenlijke verklaring’.
Let op! Is de WP-vergunninghouder een vof? Dan moeten alle vennoten deze verklaring ondertekenen.
Een machtiging van de kentekenhouder als een ander het formulier ondertekent namens de kentekenhouder

*150291402*
1 5 0 2 9 1 4 0 2

15 029 14 02

Stuur de bijlagen 6a tot en met 6d altijd mee. Afhankelijk van de situatie stuurt u ook andere bijlagen mee. Kruis de bijlagen aan die u meestuurt.

03 van 05

7

Ondertekening verkoper/vorige kentekenhouder
Naam
Plaats
Datum

8

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

Ondertekening koper/nieuwe kentekenhouder
Naam
Plaats
Datum

Ondertekening vennoten
Is de WP-vergunninghouder een vof? Dan moeten alle vennoten deze verklaring ondertekenen.
Naam vennoot
Plaats
Datum

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

Naam vennoot
Plaats
Datum

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

Naam vennoot
Plaats
Datum

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend, met de gevraagde bijlage(n), naar de Belastingdienst. Het adres vindt u op bladzijde 1.
15 029 14 03

9

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

*150291403*
1 5 0 2 9 1 4 0 3

04 van 05

Algemene toelichting
Met het formulier ‘Doorschuifregeling taxi- en openbaar vervoer’
vraagt u om toepassing van de doorschuifregeling bpm. De door
schuifregeling geldt bij de (ver)koop van een personenauto die voor
90% of meer gebruikt wordt voor taxivervoer of openbaar vervoer.
De koper/nieuwe kentekenhouder zet dit gebruik voort.
Doorschuifregeling
Een ondernemer in het taxivervoer of openbaar vervoer heeft bpm
teruggekregen voor een personenauto. Verkoopt de ondernemer
deze personenauto binnen 3 jaar na de aanspraak op deze teruggaaf?
Dan moet hij (een deel van) de bpm terugbetalen. Is de koper een
andere ondernemer in het taxivervoer of openbaar vervoer die
de personenauto ook voor 90% of meer binnen zijn onderneming
gaat gebruiken? Dan kunnen de koper en de verkoper samen bij de
Belastingdienst verzoeken om deze betaling en een nieuwe teruggaaf
van bpm achterwege te laten. Met dit formulier kunt u deze aanvraag
doen.
Met de doorschuifregeling hoeft de verkoper geen aangifte te
doen en geen (deel van de) bpm terug te betalen. De koper kan
geen aanvraag voor teruggaaf doen. De koper treedt door middel
van de doorschuifregeling in de rechten en plichten van de verkoper.
Dit betekent dat de oorspronkelijke driejaarstermijn ook voor de
koper geldt. De driejaarstermijn is de termijn waarbinnen aan de
teruggaafvoorwaarden moet worden voldaan (zie vraag 5f).
WP-vergunning
In dit formulier en de toelichting gebruiken we het begrip
‘WP-vergunning’. Een WP-vergunning is een vergunning volgens
de Wet personenvervoer 2000. Deze vergunning geldt voor taxi- en
openbaar vervoer. Deze vergunning vraagt u aan bij Kiwa Register.

Na de ondertekening
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met de gevraagde
bijlagen op binnen 1 maand nadat de tenaamstelling van het
kentekenbewijs is veranderd (zie vraag 4c). Stuur het formulier naar
de Belastingdienst, Postbus 11, 6400 AA Heerlen. De Belastingdienst
neemt een beslissing over uw aanvraag en stuurt die naar zowel de
verkoper als de koper.
Te laat ingediend verzoek
Dient u de aanvraag voor de doorschuifregeling te laat in? Dan kunt
u geen gebruikmaken van de doorschuifregeling. De verkoper moet
dan aangifte doen en (een deel van) de belasting terugbetalen.
Motorrijtuigenbelasting en doorschuifregeling
De doorschuifregeling bpm geldt niet voor de vrijstelling van
motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s die worden gebruikt
voor taxivervoer en openbaar vervoer. De koper vraagt deze
vrijstelling afzonderlijk aan bij:
Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Postbus 9047, 7300 GJ Apeldoorn
Voor de verkoper eindigt de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting
automatisch op het moment dat de tenaamstelling van het
kentekenbewijs verandert.
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.

Toelichting bij Verzoek bpm Doorschuifregeling taxi- en openbaar vervoer
1 Gegevens verkoper/vorige kentekenhouder
De verkoper is degene die de personenauto op zijn naam had
staan direct voordat de tenaamstelling veranderde. Hij kreeg toen
teruggaaf van bpm voor de personenauto omdat hij de personen
auto voor 90% of meer voor taxivervoer of openbaar vervoer
gebruikte. Of hij maakte gebruik van de doorschuifregeling toen
hij de personenauto kocht van een andere ondernemer, die de
bpm heeft teruggekregen.
Vul hier de gegevens in van de verkoper. Dit kan een natuurlijk
persoon of een rechtspersoon zijn.
Vul het nummer in van de WP-vergunning van de ondernemer die
de personenauto in zijn onderneming gebruikt voor taxivervoer of
openbaar vervoer.
2 Gegevens koper/nieuwe kentekenhouder
De koper is degene op wiens naam het kenteken is gesteld bij de ver
koop. De koper kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.
Heeft de koper zelf een WP-vergunning? Vul dan bij vraag 2f het
nummer van de WP-vergunning in en sla vraag 3 over. Heeft de koper
zelf geen WP-vergunning? Ga dan verder met vraag 3.

3 Gegevens WP-vergunninghouder
Zijn de kentekenhouder van de personenauto en de WP-vergunning
houder niet dezelfde (rechts)persoon? Vermeld dan hier de gegevens
van de WP-vergunninghouder. Stuur in dit geval ook als bijlage
mee: de ‘Bijlage verzoek teruggaaf bpm/doorschuifregeling taxien openbaar vervoer - Gezamenlijke verklaring’. U kunt dit
formulier downloaden op belastingdienst.nl of aanvragen bij de
BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749. Met dit formulier verklaart u
(de kentekenhouder) samen met de WP-vergunninghouder dat de
personenauto wordt gebruikt binnen de onderneming van de
WP-vergunninghouder.
4 Gegevens personenauto
Vul hier de gegevens in van de personenauto waarvoor u de
doorschuifregeling aanvraagt.

05 van 05

Toelichting bij Verzoek bpm Doorschuifregeling taxi- en openbaar vervoer (vervolg)
5 Gegevens eerdere teruggaaf of doorschuifregeling
Vul hier de gegevens in van de teruggaafbeschikking die de Belasting
dienst aan de verkoper heeft gestuurd. Heeft de verkoper ook
gebruikgemaakt van de doorschuifregeling? Vul dan de gegevens in
van de doorschuifregeling. Het is handig als de verkoper een kopie
van de beschikking van de doorschuifregeling aan de koper geeft.
Kruis aan welke situatie van toepassing is: teruggaafbeschikking
of beschikking voor de doorschuifregeling.
Gaat het om een teruggaafbeschikking? Dan vult u in: het bedrag
van de teruggaaf (vraag 5e).
6 Bijlagen
De Belastingdienst moet kunnen beoordelen of de koper voldoet aan
de voorwaarden voor de teruggaaf. Stuur daarom met dit aanvraag
formulier de gevraagde bijlagen mee. Zet op elke bijlage uw naam
en btw-identificatienummer.
De bijlagen bij 6a tot en met 6d zijn verplicht. Afhankelijk van de
situatie stuurt u ook andere bijlagen mee. Kruis deze bijlage(n)
aan op het formulier.
Faillissement of surseance van betaling
Is de koper en/of de WP-vergunninghouder failliet? Dan kunt u de
doorschuifregeling niet gebruiken. Dit geldt ook bij een surseance
van betaling. Verklaart de curator dat de personenauto voor 90% of
meer voor taxivervoer of openbaar vervoer wordt gebruikt binnen de
onderneming van de WP-vergunninghouder? Dan kan de
Belastingdienst de aanvraag voor de doorschuifregeling toch
toekennen.

7, 8 en 9

Ondertekening

De doorschuifregeling heeft gevolgen voor de verkoper en voor
de koper. Daarom moeten beiden dit formulier ondertekenen.
Staat het gewijzigde kentekenbewijs op naam van een rechts
persoon? Dan kan de alleen degene die de rechtspersoon
vertegenwoordigt en zo bij de Kamer van Koophandel staat
ingeschreven de aangifte ondertekenen.
Ondertekent iemand anders de aangifte namens de verkoper of
koper? Dan moet hij een machtiging daarvoor bijvoegen van de
verkoper of de koper.
Is de WP-vergunninghouder een vof? Dan moeten alle vennoten
deze verklaring ondertekenen.

