Belastingdienst

Aangifte bpm

Voor niet-vergunninghouders
Vanaf 1 januari 2017
Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u aangifte van belasting van personenauto’s
en motorrijwielen (bpm). Geldt één van de volgende situaties voor u?
– U haalt een personenauto of motor uit het buitenland en u laat
deze registreren in het kentekenregister van de RDW.
– U bouwt een bestelauto om tot personenauto.
– U woont in Nederland en rijdt in Nederland met een personenauto
of motor met een buitenlands kenteken.
– U wilt een personenauto of motor registreren in het
kentekenregister van de RDW?

1

Dan moet u bpm betalen. Hoeveel bpm moet u betalen?
Dat rekent u uit met het formulier ‘Berekening bpm bij de aangifte
en melding bpm’. Doe de formulieren met de bijlagen in de aangifte
zuil van de Belastingdienst. U vindt deze in de wachtruimte van de
RDW‑keuringsstations. U kunt uw aangifte ook per post naar ons
sturen. De adressen staan in het overzicht van bpm‑aangiftepunten
op belastingdienst.nl.
Meer informatie
Lees eerst de Toelichting aangifte bpm. Hebt u daarna nog vragen?
Kijk op belastingdienst.nl.

Gegevens aangever
Particulier 				Burgerservicenummer		
Ondernemer 				Btw-nummer				

N L										B

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

			Faxnummer

E-mailadres
1a

Vult u namens een ander de aangifte in of doet u dit namens een onderneming? En bent u tekenbevoegd volgens het register van de Kamer van Koophandel?
Vul dan hier uw persoonlijke gegevens in.
Particulier 				Burgerservicenummer		
Ondernemer 				Btw-nummer				

N L										B

Voorletters, tussenvoegsel
en achternaam		 			
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging					

BPM 013 - 2Z*19FOL 

Telefoonnummer				
E-mailadres

*150131901*
1 5 0 1 3 1 9 0 1

			Faxnummer

15 013 19 01

Postcode en plaats				

02 van 04

1

Gegevens aangever (vervolg)

1b

Bent u de aanvrager van het 		
kenteken bij de RDW?			

Ja, ga verder met 1c
Nee, vermeld dan de gegevens van de aanvrager van het kenteken bij de RDW hieronder

Particulier 				Burgerservicenummer		
Ondernemer 				Btw-nummer				

N L										B

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

			Faxnummer

E-mailadres
1c

Bent u de (toekomstige) 		
kentekenhouder?				

Ja
Nee

Let op! Hebt u vraag 1b en 1c beide met ‘nee’ beantwoord? Dan kunt u geen aangifte bpm doen,
behalve als u aangifte wilt doen voor een auto of motor waarvoor u geen Nederlands kenteken aanvraagt.
Gegevens motorrijtuig
Soort motorrijtuig 				
								
								

Personenauto
PHEV personenauto (plug-in hybride)
Motor

Merk
Type en uitvoering
Aantal cilinders					
Cilinderinhoud 					

cc

Vermogen						

kW
gr/km

CO2-uitstoot in gram/km 		
Datum eerste toelating			
Automaat						

–

–

Ja					

Nee

Carrosserie   Bijvoorbeeld sedan,
stationwagon, mpv etc
Aantal deuren inclusief
achterklep			 			
Kenteken						
Voertuigidentificatienummer
(chassis-/framenummer)			
Brandstof						
								
								

Benzine
Diesel
Anders, namelijk

*150131902*
1 5 0 1 3 1 9 0 2

15 013 19 02

2

03 van 04

3

Vaststellen belastingplicht
Is de datum van eerste toelating		
Nee		
van de auto of motor 25 jaar of 		
Ja, ga verder met 6
langer geleden?								
Is het een motorrijtuig waarvoor
het nultarief geldt?					

Nee
 Ja, vul de ‘Berekening bpm bij de aangifte en melding bpm’ in tot en met vraag 2c
en voeg dit formulier bij de aangifte

Heeft de (toekomstige) kentekenNee
houder voor het motorrijtuig een
Ja, ga verder met 5
vrijstellingsvergunning?												
4

Te betalen bpm
Kruis aan of u kiest voor het bruto bpm-bedrag of het historisch bruto bpm-bedrag.
U mag het laagste van deze twee bedragen gebruiken voor de verdere berekening.

€
Bruto bpm-bedrag			
																		Begindatum gekozen
Historisch bruto bpm-bedrag €
periode (zie toelichting)		
Te betalen bpm 						 €

–

	
Bereken dit bedrag in het formulier ‘Berekening bpm bij de aangifte en
melding bpm’ en voeg dat bij deze aangifte. Ga verder met 6

Vrijstelling
Soort vrijstelling					
Nummer vrijstellingsvergunning		
Afgegeven door						

In

Ook als de (toekomstige) kentekenhouder vrijstelling heeft, moet hij het bruto bpm-bedrag berekenen. Bereken de bpm in het formulier ‘Berekening bpm
bij de aangifte en melding bpm’ en voeg dat bij deze aangifte. Voldoet de (toekomstige) kentekenhouder in de vrijstellingsperiode niet meer aan de
voorwaarden van de vrijstelling? Dan moet hij bpm betalen. De Belastingdienst gebruikt het bruto bpm-bedrag om vast te stellen hoeveel de
(toekomstige) kentekenhouder moet betalen. De (toekomstig) kentekenhouder kan ook voor het historisch bruto bpm-bedrag kiezen(zie vraag 4).

€
Bruto bpm-bedrag			
																		Begindatum gekozen
Historisch bruto bpm-bedrag €
periode (zie toelichting)		

–

–

Ga verder met 6

15 013 19 03

5

–

*150131903*
1 5 0 1 3 1 9 0 3

04 van 04

Ondertekening
 e aangifte bpm moet ondertekend worden door de (toekomstige) kentekenhouder
D
of de aanvrager van het kenteken bij de RDW (zie rubriek 1 Gegevens aangever).
Wordt de aangifte door iemand anders ondertekend? En is er sprake van een eenmalige volmacht?
Voeg dan een kopie van de machtiging bij deze aangifte.
Is er sprake van een doorlopende volmacht? Vermeld dan op welk aangiftepunt de machtiging is ingeleverd		
Naam								
Plaats								
Datum								

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak
									
Aantal bijlagen
(exlusief Berekening bpm)				
Let op! Zet op elke bijlage de naam en het burgerservicenummer, btw-nummer of bpm-vergunningnummer van de aanvrager
van het kenteken. Vergeet niet de formulieren ‘Berekening bpm bij de aangifte bpm’ (bpm 014) en ‘Formulier tbv bpm-aangifte
(dit formulier krijgt u van de RDW) bij te voegen’.
U hoeft het formulier ‘Berekening bpm bij de aangifte en melding bpm’ niet in te leveren voor motorrijtuigen van 25 jaar en ouder.
Dit aangifteformulier (BPM 013) moet u in alle gevallen inleveren.

15 013 19 04

6

*150131904*
1 5 0 1 3 1 9 0 4

