
Aangifte
Omzetbelasting
Intracommunautaire levering en
verwerving van nieuwe vervoermiddelen
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Boekingsnummer

Aangiftepunt BPM

Adres

Telefoon

Bankrekening

Algemeen

Met dit formulier geeft u de omzetbelasting aan die u als
particulier moet betalen over de verwerving van een nieuw
vervoermiddel uit een ander -land.
Met dit formulier kunt u ook omzetbelasting terugvragen als u een
nieuw vervoermiddel heeft geleverd in een ander -land. Het
betreft dan de omzetbelasting die u heeft betaald bij de aankoop
van het nieuwe vervoermiddel. 

Voor ondernemers: Aangeven van intracommunautaire
transacties
U verwerkt de intracommunautaire transacties van nieuwe
vervoermiddelen op dezelfde wijze als die van andere goederen op
uw periodieke aangifte omzetbelasting (). Als u niet periodiek
aangifte  doet, dan moet u om een aangifte vragen bij het
belastingkantoor waar u onder valt.

Aangifte invullen en inleveren
U beantwoordt alle vragen. U ondertekent de aangifte en levert
het in bij het hierboven vermelde aangiftepunt.

Omzetbelasting betalen
U kunt met de uitgereikte acceptgiro op het postkantoor betalen.
Betaalt u via de bank of de giro dan staat het nummer rechtsboven
op dit formulier.
Bij betaling van belasting vanuit het buitenland maakt u het
bedrag over naar de Belastingdienst/Douane op rekeningnummer
. Geeft u voor een snelle afhandeling van de betaling de
-code () en het International Bank Account
Number (   ) door aan uw bank. 
Houdt u er rekening mee dat aan het overmaken van een bedrag
naar een buitenlandse rekening kosten zijn verbonden. Deze
kosten komen voor uw rekening.

Omzetbelasting ontvangen
Het teruggevraagde bedrag wordt overgemaakt op het rekening-
nummer dat u bij vraag 1 heeft ingevuld.

12345

Toelichting

Nieuwe vervoermiddelen
Het gaat om:
– Landvoertuigen met een motor met cilinderinhoud van meer dan
 cc of vermogen van meer dan , kW die zes maanden of
minder in gebruik zijn, of  km of minder hebben gereden;
– Schepen met een lengte van meer dan , meter (ook zee-
waardige plezierjachten, maar niet overige zeeschepen) die drie
maanden of minder in gebruik zijn, of  uren of minder hebben
gevaren;

– Luchtvaartuigen met een opstijggewicht van meer dan  kg
(niet: luchtvaartuigen die hoofdzakelijk worden gebruikt als 
openbaar-vervoermiddel in het internationale verkeer) die drie
maanden of minder in gebruik zijn, of  uren of minder hebben
gevlogen.

Let op! Bij verwerving van personenauto's, bestelauto's en motor-
rijwielen moet u in veel gevallen ook belasting van personenauto’s
en motorrijwielen () betalen.
Een aangiftebiljet met toelichting kunt u krijgen bij een van de
-aangiftepunten of aanvragen bij de BelastingTelefoon
Douane ( - ).

Meer informatie kunt u ook vinden op www.belastingdienst.nl.

 



Inkoopfacturen en
verkoopfacturen
met naam, adres en
woonplaats van de
koper bijsluiten

Aankoopfacturen 
of NAW-gegevens
van de verkoper
meesturen

3 Levering van vervoermiddelen aan een afnemer in een ander EU-land

3a  Waarde/vergoeding leveringen E

3b Teruggevraagde omzetbelasting (dit bedrag mag niet hoger 
zijn dan 19% van het bedrag bij 3a) E

4 Verwerving van nieuwe vervoermiddelen van een leverancier uit een ander EU-land 

4a  Waarde/vergoeding verwervingen E

4b 19 % Omzetbelasting E

Onderteken nu het formulier

1 Gegevens aanvrager

Naam

Adres

Postcode en plaats

Sofi-nummer 

Girorekening Bankrekening

2 Identificatie vervoermiddel

2a  Soort

2b Merk

2c Type

2d Chassis- of
framenummer

Ondertekening

Ik verklaar deze aangifte met de bijlage(n) duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Plaats Datum

Aantal bijlagen

Handtekening Let op! Vermeld op elke bijlage uw naam.
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