Belastingdienst

Verzoek

Teruggaaf bpm voor
bijzondere motorrijtuigen
Vanaf 1 juli 2017
Waarom dit formulier?
Met het formulier ‘Verzoek teruggaaf bpm voor bijzondere
motorrijtuigen’ vraagt u teruggaaf van bpm aan voor een
motorrijtuig dat is ingericht:
1 om te worden gebruikt door de politie
2 om te worden gebruikt door de brandweer
3	om te worden gebruikt door een invalide en is uitgerust
met een elektromotor dan wel met een verbrandingsmotor
met een cylinderinhoud van ten hoogste 250 cm³
4 voor het vervoer van zieken en gewonden
5 voor het vervoer van stoffelijke overschotten
6 voor het vervoer van gevangenen
7 voor het vervoer van rolstoelgebruikers in groepsverband
8 voor het vervoer van zieke of gewonde dieren
9 voor geldtransport

1a
1b

1d

Telefoonnummer					

1e

RSIN / BSN							



Gegevens motorrijtuig

2a

Kenteken							

2b

Merk en type

2c

Datum afgifte kentekenbewijs		

2d

Datum eerste toelating op
kentekenbewijs 					
Datum (laatste) tenaamstelling
van kentekenbewijs 				

2f
BPM 111 - 1Z*3FOL 

Voorletters, tussenvoegsel en
achternaam						
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging vestigingsadres		
Postcode en plaats					

2e

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

Gegevens kentekenhouder

1c

2

Invullen en ondertekenen
Vul het formulier in en onderteken het.
Stuur het formulier met de gevraagde bijlagen naar:
Belastingdienst
Postbus 11
6400 AA Heerlen

Het motorrijtuig is ingericht
Zie Toelichting.

–

–

–

–

–

–

- Selecteer waar het bijzondere voertuig voor is ingericht -

*151110301*
1 5 1 1 1 0 3 0 1

15 111 03 01

1

In de toelichting staan de voorwaarden voor de teruggaaf.
Voldoet u niet meer aan deze voorwaarden? Dan moet u
(een deel van) de bpm betalen.

02 van 06

3

Bedrag van de teruggaaf

3a

Datum waarop de aanspraak op
de teruggaaf is ontstaan 			

3b

Bruto bpm-bedrag Zie Toelichting.

€

3c

Voor welk bedrag aan bpm
verzoekt u om teruggaaf?			

€

–

Ondertekening
Stuur altijd een kopie van alle delen van het kentekenbewijs van de auto met dit formulier mee.
Indien van toepassing ook een kopie van het leasecontract.
Naam								
Plaats								
Datum								

–

–

		

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
									
Aantal bijlagen						

15 111 03 02

4

–

*151110302*
1 5 1 1 1 0 3 0 2
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Algemene toelichting
	Met het formulier ‘Verzoek teruggaaf bpm voor bijzondere
motorrijtuigen art. 15 Wet bpm’ vraagt u teruggaaf van bpm
aan voor een motorrijtuig dat is ingericht:
1 om te worden gebruikt door de politie
2 om te worden gebruikt door de brandweer
3	om te worden gebruikt door een invalide en is uitgerust
met een elektromotor of met een verbrandingsmotor
met een cylinderinhoud van ten hoogste 250 cm³
4 voor het vervoer van zieken en gewonden
5 voor het vervoer van stoffelijke overschotten
6 voor het vervoer van gevangenen
7 voor het vervoer van rolstoelgebruikers in groepsverband
8 voor het vervoer van zieke of gewonde dieren
9 voor geldtransport

		 Afronden in uw eigen voordeel
	U mag het bedrag van de teruggaaf dat u berekent in uw eigen
voordeel afronden op hele euro’s.
		 Na de ondertekening
	U moet het ingevulde en ondertekende formulier met de gevraagde
bijlagen opsturen binnen 13 weken nadat de aanspraak op de
teruggaaf is ontstaan. Stuur het formulier naar de 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?
	Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl.
		Kentekenbewijzen
	Vanaf 1 januari 2014 geeft de RDW geen papieren kentekenbewijs
meer af, maar een kentekencard op creditcardformaat. Tot 2019 zijn
er zowel papieren kentekenbewijzen als kentekencards in omloop.
Als wij ‘kentekenbewijs’ communiceren, dan bedoelen we het
papieren kentekenbewijs of de kentekencard. Als wij om een kopie
van alle delen van het kentekenbewijs vragen, dan bedoelen we een
kopie van alle delen van het papieren kentekenbewijs of een kopie
van de kentekencard.
Voorwaarden teruggaafregeling
	Om teruggaaf te krijgen moet u voldoen aan de volgende
algemene voorwaarden:
–	De auto heeft een geldig kentekenbewijs. Het kenteken mag
niet zijn geschorst.
–	De RDW heeft de auto technisch goedgekeurd.
	Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden voor de
verschillende motorrijtuigen. Aan alle aanvullende voor
waarden moet worden voldaan om teruggaaf te krijgen.
1	Het motorrijtuig wordt gebruikt door de politie
1a	De personenauto, motor of bestelauto is geregistreerd op naam
van een politie-instantie. Als de personenauto, motor of bestel
auto op leasebasis aan de politie ter beschikking staat, moeten
afschriften van het kentekenbewijs en het leasecontract worden
overlegd.
1b De personenauto, motor of bestelauto is voorzien van:
– een tweetonige hoorn
– een duidelijk zichtbaar blauw zwaai- of knipperlicht
– ten minste één of meer duidelijk zichtbare afbeeldingen van
het politielogo aan weerszijden, bedoeld in de Regeling
politielogo
1c	De personenauto, motor of bestelauto wordt uitsluitend
gebruikt door medewerkers van de politie voor de uitoefening
van hun politietaak.

2	Het motorrijtuig wordt gebruikt door de brandweer
2a	De personenauto, motor of bestelauto is geregistreerd op naam
van een brandweerinstantie. Als de personenauto, motor of
bestelauto op leasebasis aan de brandweer ter beschikking staat,
moeten afschriften van het kentekenbewijs en het leasecontract
worden overlegd.
2b	
De personenauto, motor of bestelauto is voorzien van:
– een tweetonige hoorn
– een duidelijk zichtbaar blauw zwaai- of knipperlicht
– ten minste één of meer duidelijk zichtbare afbeeldingen
van een brandweerembleem aan weerszijden of een
gemeentewapen, waarvan de afbeeldingen een oppervlakte
hebben van ten minste 314 cm2
2c	De personenauto, motor of bestelauto wordt uitsluitend
gebruikt door brandweerlieden voor de uitoefening van hun
brandweertaak.
	Onder de voorwaarden die gelden voor de teruggaafregeling bpm, kunt
u ook mogelijk ook vrijstelling krijgen van de motorrijtuigenbelasting.
	De bpm is alsnog verschuldigd wanneer niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden of wanneer het motorrijtuig binnen 3 jaar wordt afgestoten.

	Onder de voorwaarden die gelden voor de teruggaafregeling bpm, kunt
u ook mogelijk ook vrijstelling krijgen van de motorrijtuigenbelasting.

3	Het motorrijtuig is ingericht om te worden gebruikt
door een invalide
3	Het motorrijtuig wordt gebruikt door een invalide en is uitgerust
met een elektromotor of met een verbrandingsmotor met
een cylinderinhoud van ten hoogste 250 cm³.

	De bpm is alsnog verschuldigd wanneer niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden of wanneer het motorrijtuig binnen 3 jaar wordt afgestoten.

	De bpm is alsnog verschuldigd wanneer niet meer wordt voldaan
aan de voorwaarden.
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Voorwaarden teruggaafregeling (vervolg)
4	Het motorrijtuig is ingericht voor het vervoer van zieken
en gewonden
4a	De personenauto is ingericht voor het vervoeren van zieken
en gewonden, is uiterlijk herkenbaar als ambulance en is
voorzien van:
– een meertonige hoorn
– een duidelijk zichtbaar blauw zwaai- of knipperlicht
4b	De personenauto wordt gebruikt door de Regionale
Ambulancevoorziening, of bij de ambulancezorg waarvoor
vrijstelling is verleend.
4c	De personenauto wordt uitsluitend gebruikt voor het vervoer
van zieken en gewonden en het verlenen van spoedeisende
medische hulp.

7	Het motorrijtuig is ingericht om te worden gebruikt
voor het vervoer van rolstoelgebruikers in groepsverband
7a	De personenauto beschikt over voorzieningen waardoor deze
gemakkelijk toegankelijk is voor rolstoelen.
7b	In de personenauto zijn bevestigingspunten aangebracht voor de
rolstoelen, waarmee zij kunnen worden vastgezet, opdat de veilig
heid van de rolstoelgebruiker is gewaarborgd.
7c	Het motorrijtuig wordt uitsluitend gebruikt voor het bedrijfsmatig
vervoer van rolstoelgebruikers en hun begeleiders van en naar
zorginstellingen voor gehandicapten.

	Onder de voorwaarden die gelden voor de teruggaafregeling bpm, kunt
u ook mogelijk ook vrijstelling krijgen van de motorrijtuigenbelasting.

8	Het motorrijtuig is ingericht om te worden gebruikt
voor het vervoer van zieke of gewonde dieren
8a	De personenauto of de bestelauto is voorzien van:
– een duidelijk zichtbaar geel zwaai- of knipperlicht
– ten minste aan weerszijden één of meer duidelijk zichtbare
aanduidingen waaruit blijkt dat het een dierenambulance is.
Deze aanduidingen hebben een oppervlakte van ten minste
1960 cm2 op een wit veld van ten minste 4500 cm2
– een mobilofooninstallatie of een daarmee vergelijkbare installatie
– voorzieningen voor het vervoer en de verzorging van zieke of
gewonde dieren
8b	De personenauto of de bestelauto wordt uitsluitend gebruikt voor
het bedrijfsmatig vervoer van zieke of gewonde dieren.

	De bpm is alsnog verschuldigd wanneer niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden of wanneer het motorrijtuig binnen 5 jaar wordt afgestoten.
5	Het motorrijtuig is ingericht om te worden gebruikt
voor het vervoer van stoffelijke overschotten
5a	Er is direct achter de bestuurderszitplaats een vaste wand
aangebracht over de gehele breedte van de personenauto of de
bestelauto.
5b	De achterruimte heeft geen zitplaatsen en veiligheidsgordels.
5c	De achterruimte is geheel voorzien van een verhoogde laadvloer.
5d	De personenauto of de bestelauto wordt uitsluitend gebruikt
voor het vervoer van stoffelijke overschotten.
	Onder de voorwaarden die gelden voor de teruggaafregeling bpm, kunt
u ook mogelijk ook vrijstelling krijgen van de motorrijtuigenbelasting.
	De bpm is alsnog verschuldigd wanneer niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden of wanneer het motorrijtuig binnen 8 jaar wordt afgestoten.
6	Het motorrijtuig is ingericht om te worden gebruikt
voor het vervoer van gevangenen
6a	Er is direct achter de bestuurdersplaats een vaste wand, een
traliewerk of een soortgelijke afscheiding aangebracht over
de gehele breedte van de personenauto.
6b	De achterruimte is uitsluitend van buitenaf te openen.
6c	De ramen en luiken in de achterruimte niet kunnen worden
geopend, hebben tralies of een metalen rooster.
6d	De personenauto heeft een mobilofooninstallatie.
6e	De personenauto wordt uitsluitend gebruikt voor het vervoer
van gevangenen.
	De bpm is alsnog verschuldigd wanneer niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden of wanneer het motorrijtuig binnen 8 jaar wordt afgestoten.

	De bpm is alsnog verschuldigd wanneer niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden of wanneer het motorrijtuig binnen 6 jaar wordt afgestoten.

	Onder de voorwaarden die gelden voor de teruggaafregeling bpm, kunt
u ook mogelijk ook vrijstelling krijgen van de motorrijtuigenbelasting.
	De bpm is alsnog verschuldigd wanneer niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden of wanneer het motorrijtuig binnen 8 jaar wordt afgestoten.
9	Het motorrijtuig is ingericht om te worden gebruikt
voor geldtransport
9a	Er is direct achter de bestuurderszitplaats een vaste wand van
kogelvrij materiaal aangebracht over de gehele breedte van de
personenauto of de bestelauto.
9b	De achterruimte heeft geen zitplaatsen en veiligheidsgordels, met
uitzondering van een zitplaats voor een bewaker.
9c	De vloer van de achterruimte bestaat uit één stuk.
9d	De kluizen in de achterruimte zijn onverbrekelijk met de bodem
verbonden.
9e	De personenauto of de bestelauto is voor de beveiliging van de
inzittenden voldoende gepantserd.
9f	De personenauto of de bestelauto wordt uitsluitend gebruikt voor
het bedrijfsmatig vervoer van geld of waarden.
	De bpm is alsnog verschuldigd wanneer niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden of wanneer het motorrijtuig binnen 8 jaar wordt afgestoten.
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Toelichting bij Verzoek teruggaaf bpm bijzondere motorrijtuigen art. 15 Wet bpm
1 Gegevens kentekenhouder
Voldoet u aan de voorwaarden voor de teruggaaf? Dan betalen
wij de bpm terug aan de kentekenhouder. Daarom kan alleen de
kentekenhouder een teruggaaf aanvragen. Zie ook onderdeel 5 van
deze toelichting. De beslissing op de aanvraag staat op naam van de
kentekenhouder.
Vul hier de gegevens in van de kentekenhouder. Dit kan een natuurlijk
persoon of een rechtspersoon zijn. Vul hier uw burgerservicenummer
in of – in geval van een rechtspersoon – het RSIN. De Kamer van
Koophandel geeft het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer (RSIN) uit. Voor meer informatie zie kvk.nl.
Let op! Dit is niet het nummer van de fiscale eenheid Omzetbelasting.
2 Gegevens motorrijtuig
Vul hier de gegevens in van het motorrijtuig waarvoor u teruggaaf
van bpm aanvraagt.
3 Bedrag van de teruggaaf
Datum waarop de aanspraak op teruggaaf is ontstaan
Hiervoor kiest u de meest recente datum van:
–	de tenaamstelling van het kentekenbewijs op naam van de
aanvrager van de teruggaaf
–	het moment dat het motorrijtuig voor het eerst wordt gebruikt
binnen de organisatie van de kentekenhouder
Vul de meest recente datum in bij vraag 3a.
Nieuw ongebruikt motorrijtuig
Voor een nieuw ongebruikt motorrijtuig is het bedrag van de
teruggaaf meestal gelijk aan het bruto bpm-bedrag. De datum van
afgifte van het kenteken is dan de meest recente datum (zie vraag 3a).
U kunt het juiste bruto bpm-bedrag vinden op de website van de
RDW: rdw.nl onder ‘Voertuiggegevens raadplegen’.
Soms wordt een nieuwe auto na de tenaamstelling omgebouwd
met bijzondere inrichtingsdelen (bijvoorbeeld rolstoelbevestigings
punten). De RDW keurt de auto dan later, zodat u de auto pas daarna
kunt gebruiken. De aanspraak geldt pas als de keuring is afgerond.
Daardoor kunt u niet het hele bruto bpm-bedrag terugkrijgen.
In bepaalde gevallen kunt u de teruggaaf toch berekenen aan
de handvan de datums die staan in het kentekenbewijs. De
BelastingTelefoon Auto kan u hierover meer informatie geven.
Gebruikt motorrijtuig
Is de datum van tenaamstelling van het kentekenbewijs niet gelijk
aan de datum van afgifte van het kentekenbewijs? Dan is er sprake
van een gebruikt motorrijtuig. Dit is ook zo als de datum eerste
toelating niet gelijk is aan de datum van de (laatste) tenaamstelling
van het kentekenbewijs. U berekent dit bedrag zo: het bruto
bpm‑bedrag min het bedrag dat u berekent met het forfaitair
afschrijvingspercentage. De hoogte van deze afschrijving is
afhankelijk van de leeftijd van het motorrijtuig.

De leeftijd is de periode tussen de datum van eerste toelating op de
weg en de datum waarop het kentekenbewijs (voor het laatst) op
naam is gezet. Bepaal het afschrijvingspercentage aan de hand van
de volgende tabel. Als het een bestelauto betreft is het afschrijvings
percentage na 5 jaar 100.
		Let op!
	Begint de periode op de laatste dag van de maand en eindigt
de periode op de laatste dag van een kortere maand? Dan is
er toch sprake van een hele maand.
Tabel afschrijvingspercentage personenauto of motor
Is sinds het tijdstip waarop
dan
de auto of motor voor het
is het
eerst in gebruik is genomen,
percentage
een periode verstreken			
				
van ten minste
maar minder dan		
0 dagen
1 maand
0
1 maand
3 maanden
8
3 maanden
5 maanden
14
5 maanden
9 maanden
19
9 maanden
1 jaar en 6 mnd
28
1 jaar en 6 mnd
2 jaar en 6 mnd
41
2 jaar en 6 mnd
3 jaar en 6 mnd
52
3 jaar en 6 mnd
4 jaar en 6 mnd
62
4 jaar en 6 mnd
5 jaar en 6 mnd
71
5 jaar en 6 mnd
6 jaar en 6 mnd
76
6 jaar en 6 mnd
7 jaar en 6 mnd
81
7 jaar en 6 mnd
8 jaar en 6 mnd
85
8 jaar en 6 mnd
9 jaar en 6 mnd
89
9 jaar en 6 mnd		
92

Tel daar bij op voor
iedere maand die
helemaal of voor
een deel is verstreken
sinds de periode
uit de eerste kolom
8
3
2,5
2,25
1,444
0,917
0,833
0,75
0,416
0,416
0,333
0,333
0,25
0,083

Voorbeeld 1
U registreert een nieuwe personenauto en betaalt € 5.000 aan belasting.
Na 20 maanden (tussen de 1 jaar en 6 maanden en 2 jaar en 6 maanden)
doet u een verzoek om teruggaaf. De korting is 41 + 2 x 0,917 = 42,834%.
U krijgt dan € 2.858 (5.000 x (100-42,834)%) terug aan bpm.
Voorbeeld 2
U laat een gebruikte personenauto van 8 maanden oud registreren in
Nederland. Als de auto nieuw was, dan zou u € 6.000 aan bpm moeten
betalen. Het afschrijvingspercentage na 8 maanden is 19% + (3 x 2,25%)
= 25,75%. U betaalt nu (100% - 25,75%) x € 6.000 = € 4.455 aan bpm.
Na 3 jaar doet u een verzoek om teruggaaf. U berekent het bedrag van
de teruggaaf nu over 3 jaar en 8 maanden. Het afschrijvingspercentage
na 3 jaar en 8 maanden is 62% + (2 x 0,75%) = 63,5%.
U krijgt € 6.000 x (100% - 63,5%) = € 2.190 terug aan bpm.
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Toelichting bij Verzoek teruggaaf bpm bijzondere motorrijtuigen art. 15 Wet bpm (vervolg)
Eerdere teruggaaf of betalingen
Er kan sprake zijn van een eerdere teruggaaf of een eerdere
aangifte met betaling van bpm. Daar moet u bij de berekening van
de teruggaaf rekening mee houden. Gebruik dan het bedrag dat de
vorige aangever als laatste op aangifte heeft betaald. Het bedrag dat
die aangever op zijn verkoopfactuur aan u vermeldt, kan daarvoor
een indicatie zijn. De BelastingTelefoon Auto kan u hier meer
informatie over geven.
Uitbetaling
Is aan alle voorwaarden voor de teruggaaf voldaan? Dan betalen
wij de bpm terug aan de houder van het kentekenbewijs. Wij maken
het bedrag over op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.
Wij kunnen dit bedrag verrekenen met openstaande invorderbare
schulden.

4 Ondertekening
Bijlagen
Wij moeten kunnen beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden
voor teruggaaf. Stuur daarom altijd een kopie van alle delen van
het kentekenbewijs van de auto met dit formulier mee.
Indien van toepassing stuurt u ook een kopie van het leasecontract
mee. Zet op elke bijlage uw naam en BSN/RSIN.
Ondertekening
Voldoet u aan de voorwaarden voor de teruggaaf? Dan betalen
wij de bpm terug aan de kentekenhouder. Daarom moet de
kentekenhouder het aanvraagformulier ondertekenen.
Staat het kentekenbewijs op naam van een rechtspersoon?
Dan kan het aanvraagformulier alleen worden getekend door
degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt en zo bij de
Kamer van Koophandel staat ingeschreven.

