Belastingdienst

Verzoek

Teruggaaf bpm
Regeling taxi- en openbaar vervoer
Vanaf 1 juni 2016
Waarom dit formulier?

1

U kunt met dit formulier teruggaaf aanvragen van belasting van
personenauto’s en motorrijwielen (bpm) voor een personenauto
die u voor 90% of meer gebruikt voor taxivervoer en/of openbaar
vervoer. In de toelichting staan de voorwaarden voor de teruggaaf.
Voldoet u niet meer aan deze voorwaarden? Dan moet u (een deel
van) de bpm op aangifte betalen.

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

Let op!
U krijgt geen teruggaaf als u de doorschuifregeling taxi- en
openbaar vervoer gebruikt. U treedt dan in de plaats van de vorige
kentekenhouder die destijds teruggaaf van bpm kreeg voor het
gebruik van de auto voor taxivervoer en/of openbaar vervoer.

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.

Gegevens kentekenhouder

1a

Naam (en voorletters)				

1b

Vestigingsadres						

1c

Postcode en plaats					

1d

Telefoonnummer					

1e

Vul uw RSIN of uw burgerservicenummer in.
Let op! Dit is niet het nummer van de fiscale eenheid omzetbelasting.
RSIN 								
Burgerservicenummer				

1f

Nummer van uw WP-vergunning

15 027 19 01

BPM 027 - 1Z*19FOL 

Een WP-vergunning is een vergunning volgens de Wet personenvervoer 2000. Met deze vergunning mag u taxivervoer of openbaar vervoer verrichten.
Hebt u zelf geen WP-vergunning? Vul dan vraag 2 in.

*150271901*
1 5 0 2 7 1 9 0 1

02 van 06

2

Gegevens WP-vergunninghouder
Vul deze vraag alleen in als het kentekenbewijs en de WP-vergunning niet op dezelfde naam staan.

2a

Naam (en voorletters)				

2b

Vestigingsadres						

2c

Postcode en plaats					

2d

Telefoonnummer					

2e

Btw-identificatienummer			

2f

Nummer van de WP-vergunning

N L										B

Stuur als bijlage de ‘Gezamenlijke verklaring’ mee. Daarin verklaart u (als kentekenhouder) samen met de WP-vergunninghouder dat de auto
wordt gebruikt binnen de onderneming van de WP-vergunninghouder.
3

Gegevens personenauto

3a

Kenteken							

3b

Merk en type						

3c

Datum afgifte kentekenbewijs		

3d

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

3e

4

–

–

–

–

–

–

–

–

Bedrag van de teruggaaf

4a

Datum waarop de aanspraak op
de teruggaaf is ontstaan 			

4b

Bruto bpm-bedrag Zie Toelichting.

€

4c

Voor welk bedrag aan bpm
verzoekt u om teruggaaf?			

€

Wilt u dat wij het bpm-bedrag aan een ander dan uzelf uitbetalen? Vul dan hier het IBAN (rekeningnummer) en de naam van deze persoon in.
Wij kunnen dit alleen doen als u ook een machtiging meestuurt (zie ook vraag 5h).
IBAN (rekeningnummer)
Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

4e

Op naam van						

15 027 19 02

4d

*150271902*
1 5 0 2 7 1 9 0 2

03 van 06

5a
5b
5c
5d

5e
5f
5g
5h
6

Bijlagen
Stuur de bijlagen met de nummers 5a tot en met 5d in alle gevallen mee.
Kopie van de kentekencard of alle delen van het kentekenbewijs van de auto
Kopie van de geldige WP-vergunning
Kopie van de toestemmingsbrief taxikentekenplaten van de RDW
Verklaring over het gebruik als taxi of voor openbaar vervoer. Gebruik het formulier ‘Verklaring gebruik 90%’.
U hoeft de bijlagen met de nummers 5e tot en met 5h alleen mee te sturen als de betreffende situatie zich voordoet. Kruis de betreffende bijlage(n) aan.
 De gezamenlijke verklaring als de tenaamstelling van het kentekenbewijs en die van de WP-vergunning niet dezelfde zijn
Gebruik het formulier ‘Gezamenlijke verklaring’. Let op! Als de WP-vergunninghouder een VOF is, moeten alle vennoten deze verklaring ondertekenen.
Een verklaring van de curator over het gebruik als taxi of voor openbaar vervoer in geval van faillissement of surseance van betaling
Een machtiging om de bpm aan een ander dan de kentekenhouder uit te betalen
Een machtiging als het formulier door een ander dan de kentekenhouder wordt ondertekend
Ondertekening
Naam								
Plaats								
Datum								

–

–

		

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
									
Aantal bijlagen						

15 027 19 03

5

*150271903*
1 5 0 2 7 1 9 0 3

04 van 06

Algemene toelichting
Met het formulier ‘Verzoek teruggaaf bpm regeling taxi- en openbaar
vervoer’ vraagt u teruggaaf van bpm aan omdat u de personenauto
voor 90% of meer gebruikt voor taxivervoer en/of openbaar vervoer.
WP-vergunning
In dit formulier en de toelichting gebruiken we het begrip
’WP-vergunning’. Met een WP-vergunning mag u volgens de Wet
personenvervoer 2000 taxivervoer of openbaar vervoer verrichten.
Deze vergunning moet moet u aanvragen bij Kiwa Register.
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
voorwaarden:
– De auto heeft een geldig kentekenbewijs. Het kenteken mag
niet zijn geschorst.
– De RDW heeft de auto technisch goedgekeurd voor taxivervoer
en/of openbaar vervoer.
– U gebruikt de auto binnen de onderneming van een
WP-vergunninghouder.
– U gebruikt de auto voor 90% of meer voor taxivervoer en/of
openbaar vervoer.
– De kentekenhouder en de WP-vergunninghouder mogen niet
failliet zijn en er mag geen sprake zijn van surceance van betaling.

Doorschuifregeling taxi- en openbaar vervoer
Maakt u gebruik van de doorschuifregeling taxi- en openbaar
vervoer? Dan is teruggaaf van bpm niet mogelijk. De doorschuif
regeling geldt voor personenauto’s waarvoor al eerder bpm is
terugbetaald. De vorige taxiondernemer verkocht deze auto aan een
andere taxiondernemer, die de auto ook voor 90% of meer voor
taxivervoer en/of openbaar vervoer gebruikt. De vorige taxionder
nemer hoeft geen aangifte te doen en geen (deel van de) bpm terug
te betalen aan de Belastingdienst. De nieuwe taxiondernemer kan
geen teruggaaf aanvragen. De nieuwe taxiondernemer treedt in de
plaats van de vorige taxiondernemer.
Motorrijtuigenbelasting
Onder de voorwaarden die gelden voor de teruggaafregeling bpm,
kunt u ook vrijstelling krijgen van de motorrijtuigenbelasting.
Dit vraagt u aan met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting
vrijstelling taxi (MB 104). U kunt dit formulier downloaden op
belastingdienst.nl
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 dertien 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.

Toelichting bij Verzoek teruggaaf bpm regeling taxi- en openbaar vervoer
1 Gegevens kentekenhouder
Voldoet u aan de voorwaarden voor de teruggaafregeling taxi- en
openbaar vervoer? Dan betaalt de Belastingdienst de bpm terug aan
de kentekenhouder. Daarom kan alleen de kentekenhouder een
teruggaaf aanvragen. Zie ook onder onderdeel 6 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.
Heeft u als kentekenhouder zelf een WP-vergunning? Vul dan bij
vraag 1f het nummer van de WP-vergunning in en sla vraag 2 over.
Heeft hij zelf geen WP-vergunning? Vul dan ook vraag 2 in.

2 Gegevens WP-vergunninghouder
Zijn de kentekenhouder van de auto en de WP-vergunninghouder
niet dezelfde (rechts)persoon? Vermeld dan hier de gegevens van
de WP-vergunninghouder. Stuur in dit geval ook als bijlage de
‘Gezamenlijke verklaring’ mee. U kunt dit formulier downloaden
van de internetsite van de Belastingdienst: belastingdienst.nl.
Of aanvragen bij de BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749.
Met dit formulier verklaart u, als kentekenhouder, samen met
de WP-vergunninghouder dat de auto wordt gebruikt binnen de
onderneming van de WP-vergunninghouder.
3 Gegevens personenauto
Vul hier de gegevens in van de personenauto waarvoor u teruggaaf
van bpm aanvraagt.

05 van 06

Toelichting bij Verzoek teruggaaf bpm regeling taxi- en openbaar vervoer (vervolg)
4 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
– de toestemmingsbrief taxikentekenplaten
– de WP-vergunning
– het moment dat de taxi voor het eerst wordt gebruikt binnen de
onderneming van de kentekenhouder (of van de WP-vergunning
houder, als de houder van de auto en de WP-vergunninghouder
niet dezelfde personen zijn)
Vul de meest recente datum in bij vraag 4a.
Nieuwe, ongebruikte personenauto
Voor een nieuwe ongebruikte personenauto 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 4a). U kunt het juiste bruto bpm-bedrag vinden op de
website van de RDW: rdw.nl onder ‘Voertuiggegevens online’.
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
voor taxivervoer of openbaar vervoer 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 hand van de datums die staan in
het kentekenbewijs. De BelastingTelefoon Auto kan u hierover meer
informatie geven.
Gebruikte personenauto
Is de datum van tenaamstelling van het kentekenbewijs niet gelijk
aan de datum van afgifte van het kentekenbewijs? Dan is er sprake
van een gebruikte personenauto. Dit is ook zo als de datum eerste
toelating niet gelijk is aan de datum van de (laatste) tenaamstelling
van het kentekenbewijs. Het bedrag van de teruggaaf is dan gelijk
aan het bpm-bedrag voor de auto. 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.
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
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
Bij de registratie van een nieuwe personenauto wordt € 5.000 aan
belasting betaald. Na 20 maanden (tussen de 1 jaar en 6 maanden en
2 jaar en 6 maanden) wordt de auto als taxi in gebruik genomen.
De korting is 41 + 2 x 0,917 = 42,834%. Het bedrag van de teruggaaf
is dan € 2.858 (5.000 x (100-42,834)%).
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 neemt u de auto als taxi in gebruik. U berekent het bedrag
van de teruggaaf nu over 3 jaar en 8 maanden. Het afschrijvings
percentage 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.
Eerdere teruggaaf en/of betalingen
Is de auto al als taxi gebruikt? Dan kan er sprake zijn van een eerdere
teruggaaf en/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 taxiondernemer als laatste
op aangifte heeft betaald. Het bedrag dat die ondernemer op zijn
verkoopfactuur aan u vermeldt, kan daarvoor een indicatie zijn.
De BelastingTelefoon Auto kan u hier meer informatie over geven.
Uitbetaling
Wij maken het bedrag van de teruggaaf bpm over op het bij ons
bekende rekeningnummer. Wilt u dat wij het bedrag van de teruggaaf
uitbetalen aan een ander dan uzelf? Dan moet u ons daarvoor
machtigen. Vermeld dan bij vraag 4d het IBAN en de tenaamstelling
van de bankrekening van deze persoon. Wij kunnen het terug te
betalen bedrag verrekenen met openstaande invorderbare schulden.
Wij kunnen het geld dat u terugkrijgt niet aan een ander uitbetalen
als u nog een onbetaald bedrag aan belasting hebt open staan.

06 van 06

Toelichting bij Verzoek teruggaaf bpm regeling taxi- en openbaar vervoer (vervolg)
5 Bijlagen
De Belastingdienst moet kunnen beoordelen of u voldoet
aan de voorwaarden voor teruggaaf. Stuur daarom met dit
aanvraagformulier bijlagen mee. Zet op elke bijlage uw naam
en btw‑identificatienummer.

6 Ondertekening
Voldoet u aan de voorwaarden voor de teruggaaf? Dan betaalt de
Belastingdienst de bpm terug aan de kentekenhouder. Daarom moet
de kentekenhouder het aanvraagformulier ondertekenen.

De bijlagen gevraagd in vraag 5a tot en met 5d zijn verplicht.
Afhankelijk van de situatie stuurt u ook andere bijlagen mee.
Kruis deze bijlage(n) aan op het formulier.

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.

Voor de verklaringen gevraagd in vraag 5d en 5f zijn voorgedrukte
formulieren. U kunt deze formulieren downloaden van de
internetsite: belastingdienst.nl.

Ondertekent iemand anders namens de kentekenhouder het
aanvraagformulier? Dan moet degene die het formulier ondertekent,
hiervoor een machtiging van de kentekenhouder bijvoegen.

Faillissement of surseance van betaling
Is de kentekenhouder en/of de WP-vergunninghouder failliet of is
er sprake van een surceance van betaling? Dan moet de curator
verklaren dat de personenauto voor 90% of meer voor taxivervoer
of openbaar vervoer is gebruikt binnen de onderneming van de
WP-vergunninghouder. Alleen dan kan de Belastingdienst de
teruggaaf toekennen.

