Belastingdienst

Verzoek Teruggaaf bpm

Gesloten-beurzenregeling gehandicapten
Vanaf 1 juli 2016
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vragen de huidige en de nieuwe kentekenhouder
van een bestelauto gezamenlijk om de belasting van personenauto’s
en motorrijwielen (bpm) met ‘gesloten beurzen’ te mogen afrekenen.
U kunt deze regeling aanvragen als voor de bestelauto geen bpm is
betaald of bpm is teruggekregen in het kader van de gehandicapten
regeling, en de bestelauto wordt overgedragen aan iemand die ook
toestemming heeft om de gehandicaptenregeling bpm te gebruiken.

Komt de bestelauto binnenkort op een andere naam te staan? Dan
moet u bpm betalen. Gebruikt de nieuwe kentekenhouder de auto
ook voor gehandicaptenvervoer? Dan kan hij teruggaaf van bpm
krijgen. Maar het kan ook gemakkelijker. U kunt vóórdat de auto op
een andere naam wordt gezet, samen aanvragen om de aangifte
en het verzoek om teruggaaf niet te hoeven doen. U gebruikt dit
formulier voor zo’n verzoek om met ‘gesloten beurzen’ af te rekenen.

Maakte u voor een bestelauto, die is gebruikt voor het vervoer van
een gehandicapte en diens rolstoel of ander hulpmiddel gebruik van
de gehandicaptenregeling? Dan kreeg u teruggaaf van bpm of u bent
in de plaats getreden van de vorige kentekenhouder (die teruggaaf of
verrekening van bpm heeft gekregen).
De gehandicaptenregeling kent een aantal voorwaarden.

Gaat de Belastingdienst akkoord met deze aanvraag? Dan hoeft de
huidige kentekenhouder bij de verandering geen bpm te betalen.
De nieuwe kentekenhouder krijgt geen teruggaaf van bpm.
Voorwaarde is dat de nieuwe kentekenhouder de bestelauto ook
voor gehandicaptenvervoer gebruikt of laat gebruiken.
Meer informatie?
Lees eerst de toelichting. Hebt u daarna nog vragen?
Kijk op www.belastingdienst.nl.
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Gegevens huidige kentekenhouder
Achternaam						

Voorletters		

Adres								
Postcode en plaats					
Telefoonnummer					
Burgerservicenummer				
2

Gegevens nieuwe kentekenhouder
Achternaam						

Voorletters		

Adres								
Postcode en plaats					
Telefoonnummer					

15 034 09 01

BPM 034 - 2Z*9FOL 

Burgerservicenummer				

*150340901*
1 5 0 3 4 0 9 0 1
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Gegevens bestelauto
Merk								
Type en uitvoering					
Kenteken							
Bruto bpm-bedrag Zie Toelichting

€

Kruis aan wat van toepassing is 		
		 een teruggaafbeschikking bpm gekregen van de Belastingdienst/Centrale administratie
en vul verder in
De huidige kentekenhouder 					 met datum		
–
–
heeft voor deze bestelauto
												
en kenmerk		
											

		 een beschikking gesloten-beurzenregeling gekregen van de Belastingdienst/Centrale administratie

													
met datum		

–

–

													
en kenmerk		
											
Gezamenlijk verzoek
Het kenteken van de bestelauto
wordt op een andere naam gezet op

–

–

Deze auto wordt gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte en zijn of haar rolstoel of ander hulpmiddel.
Daarom is voor deze auto:
– teruggaaf van bpm gegeven aan de huidige kentekenhouder
– een beschikking gesloten-beurzenregeling opgemaakt
– een verrekening opgemaakt
De huidige kentekenhouder vraagt aan dat de toepassing van de gehandicaptenregeling overgaat op de nieuwe kentekenhouder
vanaf de datum waarop de bestelauto op een andere naam staat. Dit betekent onder meer dat de huidige kentekenhouder
geen bpm hoeft te betalen in verband met de wijziging van de tenaamstelling.
De nieuwe kentekenhouder vraagt aan dat vanaf dezelfde datum de toepassing van de gehandicaptenregeling op hem overgaat.
Dit betekent onder meer dat de nieuwe kentekenhouder geen recht heeft op teruggaaf van bpm.

15 034 09 02

4

		 een aangifte bpm laten verrekenen met het recht op teruggaaf

*150340902*
1 5 0 3 4 0 9 0 2
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Ondertekening huidige kentekenhouder
De huidige kentekenhouder verklaart dat de bestelauto voldoet aan alle voorwaarden van de gehandicaptenregeling
tot de datum waarop de bestelauto op een andere naam komt te staan.
Naam								
Plaats								
Datum								

–

–

Handtekening
huidige kentekenhouder
Schrijf binnen het vak
									

Ondertekening nieuwe kentekenhouder
De nieuwe kentekenhouder verklaart dat hij de bestelauto ook gaat gebruiken voor het vervoer van een gehandicapte
en zijn of haar rolstoel of ander hulpmiddel. De kentekenhouder voldoet aan de voorwaarden van de gehandicaptenregeling.
De nieuwe kentekenhouder heeft de bijlage ‘Nieuwe situatie’ voor gehandicapten ingevuld en ondertekend. Kruis aan
Hij voegt deze bijlage bij dit verzoek om toepassing van de gesloten-beurzenregeling
Hij stuurt deze bijlage afzonderlijk op
Let op! Geeft de inspecteur toestemming voor toepassing van de gesloten-beurzenregeling?
Dan neemt de nieuwe kentekenhouder vanaf het moment dat de auto op zijn naam staat alle verplichtingen
van de gehandicaptenregeling over van de huidige kentekenhouder.
Naam								
Plaats								
Datum								

–

–

Handtekening
nieuwe kentekenhouder
Schrijf binnen het vak
									
Aantal bijlagen						
Let op! U moet het volgende formulier meesturen met uw aanvraag.
 Bijlage ‘Nieuwe situatie’. De nieuwe kentekenhouder kan deze bijlage ook apart opsturen.
Zet uw naam en burgerservicenummer op de bijlage.
Stuur dit formulier op naar de Belastingdienst/Centrale administratie, Postbus 10013, 7301 GA in Apeldoorn

15 034 09 03

6

*150340903*
1 5 0 3 4 0 9 0 3
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Algemene toelichting
Met dit formulier vragen de huidige en de nieuwe kentekenhouder
van een bestelauto gezamenlijk om de belasting van personenauto’s
en motorrijwielen (bpm) met ‘gesloten beurzen’ te mogen afrekenen.
Maakte u voor een bestelauto die is gebruikt voor het vervoer van
een gehandicapte en diens rolstoel of ander hulpmiddel gebruik van
de gehandicaptenregeling? Dan hebt u teruggaaf van bpm gekregen
of u bent in de plaats getreden van de voorgaande kentekenhouder,
die teruggaaf of verrekening van bpm heeft gekregen. De
gehandicaptenregeling kent een aantal voorwaarden.
Wijzigt de tenaamstelling van de bestelauto binnenkort? Dan moet
u bpm betalen. Gebruikt de nieuwe kentekenhouder de auto ook
voor gehandicaptenvervoer? Dan kan hij teruggaaf van bpm krijgen.
Maar het kan ook makkelijker. U kunt vóór de wijziging van de
tenaamstelling samen aanvragen om de aangifte en het verzoek om
teruggaaf achterwege te laten.
Gaat de Belastingdienst akkoord met deze aanvraag? Dan hoeft de
huidige kentekenhouder bij de verandering van de tenaamstelling
geen bpm te betalen. De nieuwe kentekenhouder krijgt geen
teruggaaf van bpm. Voorwaarde is wel dat de nieuwe kenteken
houder de bestelauto ook voor gehandicaptenvervoer gebruikt of
laat gebruiken.

Let op! Voldoet de nieuwe kentekenhouder niet aan alle voorwaarden
van de gehandicaptenregeling? Dan moet de nieuwe kenteken
houder de bpm betalen, tenzij deze de bestelauto verkoopt en
opnieuw gebruikt maakt van de gesloten-beurzenregeling.
Na de ondertekening
U moet de aanvraag voor de gesloten-beurzenregeling en de bijlage
‘Nieuwe situatie’ indienen vóórdat de bestelauto op een andere
naam komt te staan (zie verder bij onderdeel 6 van deze toelichting).
Stuur de aanvraag naar:
Belastingdienst/Centrale administratie
Postbus 10013
7301 GA Apeldoorn
Wilt u dat de Belastingdienst uw aanvraag snel behandelt? Fax dit
formulier dan naar de Belastingdienst op faxnummer (055) 528 78 80.
Geef in dat geval ook het faxnummer waar de Belastingdienst de
beschikking naar toe kan sturen.

Toelichting bij het Verzoek om toepassing van de gesloten-beurzenregeling bpm
1 Gegevens huidige kentekenhouder
Vul hier de gegevens in van de huidige kentekenhouder. Dit is degene
die teruggaaf of verrekening van bpm heeft gekregen of die eerder
gebruik heeft gemaakt van de gesloten-beurzenregeling. De
kentekenhouder kan ook een rechtspersoon zijn.
Geef het telefoonnummer waarop de huidige kentekenhouder
overdag bereikbaar is. Bij vragen over het verzoek kunnen wij zo snel
contact opnemen.
2 Gegevens nieuwe kentekenhouder
Vul hier de gegevens in van de nieuwe kentekenhouder. Dit kan ook
een rechtspersoon zijn. Geef het telefoonnummer waarop de nieuwe
kentekenhouder overdag bereikbaar is. Bij vragen over het verzoek
kunnen wij zo snel contact opnemen.
Bij gebruik van de gesloten-beurzenregeling neemt de nieuwe
kentekenhouder de rechten en plichten over van de huidige
kentekenhouder vanaf de datum dat de bestelauto op een andere
naam is gezet.
Voldoet de nieuwe kentekenhouder vanaf dat moment niet meer
aan de voorwaarden van de teruggaafregeling? Dan moet hij bpm
betalen.
3 Gegevens bestelauto
Vul hier de gegevens in van de bestelauto die voor gehandicapten
vervoer wordt gebruikt. De teruggaafbeschikking, de eerdere
beschikking gesloten-beurzenregeling of de verrekening heeft
betrekking op deze bestelauto.

Vul ook het bruto bpm-bedrag in. U kunt het juiste bruto bpmbedrag vinden op de website van de RDW: www.rdw.nl onder
‘Voertuiggegevens online’.
4 Gezamenlijk verzoek
Vul de datum in waarop de bestelauto op een andere naam wordt
gezet. Weet u nog niet welke datum dat is? Geef dan de datum
waarop u verwacht dat het kenteken op naam van de nieuwe
kentekenhouder wordt gezet.
Gaat de Belastingdienst akkoord met deze aanvraag? Dan hoeft de
huidige kentekenhouder geen bpm te betalen als de auto op een
andere naam komt te staan. De nieuwe kentekenhouder krijgt geen
teruggaaf van bpm.
Voldoet de nieuwe kentekenhouder nadat de bestelauto op een
andere naam is gezet niet meer aan alle voorwaarden van de
gehandicaptenregeling? Dan moet de nieuwe kentekenhouder bpm
betalen.
Let op! De gesloten-beurzenregeling geldt niet voor een bestelauto
die in een onderneming is gebruikt, op een andere naam wordt gezet
en dan voor gehandicaptenvervoer wordt gebruikt. In dat geval moet
de huidige kentekenhouder bpm terugbetalen. De nieuwe kenteken
houder kan bpm terugkrijgen.
De gesloten-beurzenregeling geldt ook niet voor een bestelauto die
voor gehandicaptenvervoer is gebruikt, op een andere naam wordt
gezet en dan in een onderneming wordt gebruikt. De huidige
kentekenhouder moet in dat geval bpm terugbetalen. De nieuwe
kentekenhouder heeft dan geen recht op teruggaaf van bpm.
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Toelichting bij het Verzoek om toepassing van de gesloten-beurzenregeling bpm (vervolg)
5 Ondertekening huidige kentekenhouder
Voldoet de huidige kentekenhouder tot de datum waarop de
bestelauto op een andere naam komt te staan aan alle voorwaarden
van de gehandicaptenregeling? Dan kan hij de aanvraag van de
gesloten-beurzenregeling ondertekenen.
6 Ondertekening nieuwe kentekenhouder
Gebruikt de nieuwe kentekenhouder de bestelauto ook voor
gehandicaptenvervoer? En voldoet hij daarbij aan alle voorwaarden
van de teruggaafregeling? Dan kan hij de aanvraag van de geslotenbeurzenregeling ondertekenen.
Gehandicaptenvervoer
De nieuwe kentekenhouder moet aantonen dat hij voldoet aan alle
voorwaarden van de gehandicaptenregeling. Daarvoor moet de
nieuwe kentekenhouder de bijlage ‘Nieuwe situatie’ opsturen.
Deze bijlage kunt u downloaden van de internetsite van de
Belastingdienst: www.belastingdienst.nl. De nieuwe kentekenhouder
kan deze bijlage meesturen met de aanvraag van de geslotenbeurzenregeling of afzonderlijk opsturen. Kruis aan wat van
toepassing is.

Na het teruggaafverzoek
De Belastingdienst/Centrale administratie beslist in een beschikking
over de aanvraag van de gesloten-beurzenregeling. De Belasting
dienst stuurt deze beschikking naar de huidige en naar de nieuwe
kentekenhouder. Beiden kunnen bezwaar maken tegen de
beschikking.
Geeft de inspecteur toestemming voor toepassing van de geslotenbeurzenregeling? Dan neemt de nieuwe kentekenhouder vanaf het
moment dat de auto op zijn naam staat alle verplichtingen van de
gehandicaptenregeling over van de huidige kentekenhouder.

