
Gebruiksaanwijzing

Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u aangifte van de Belasting van personenauto’s 
en motorrijwielen () als niet langer wordt voldaan aan de
voorwaarden en beperkingen waaronder teruggaaf of vrijstelling van 
is verleend dan wel waarbij verrekening van  heeft plaatsgevonden bij
de ondernemersregeling of de gehandicaptenregeling voor bestelauto’s.

Heeft u gebruikgemaakt van de ondernemersregeling  voor een
bestelauto, die is gebruikt in uw onderneming? Of heeft u gebruik-
gemaakt van de gehandicaptenregeling voor een bestelauto, die is
gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte en diens rolstoel of ander
hulpmiddel? In dat geval heeft u teruggaaf van  ontvangen, bent u in
de plaats getreden van de vorige kentekenhouder die teruggaaf van 

 heeft ontvangen, heeft u vrijstelling van  gehad of heeft u de
verschuldigde  laten verrekenen met de teruggaaf. Deze regelingen
kennen een aantal voorwaarden. Wordt niet meer aan die voorwaarden
voldaan, dan moet u  betalen.

Let op!
U moet binnen één maand nadat niet meer aan de voorwaarden wordt
voldaan, aangifte doen en de verschuldigde  betalen.

Meer informatie?
Lees eerst de toelichting. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u op
werkdagen van . uur tot . uur (gratis) bellen met de
Belastingdienst:  - . Of kijk op internet: www.belastingdienst.nl.

12345 Aangifte rest BPM
Beëindiging ondernemersregeling
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1 Gegevens kentekenhouder en bestelauto

1a Naam

1b (Vestigings-)adres

1c Postcode en plaats

1d Telefoonnummer 1e  BTW- of sofinummer

1f Ik doe aangifte BPM 
in verband met het 
beëindigen van de ■■ ondernemersregeling ■■ gehandicaptenregeling
Kruis aan wat van toepassing is

2 Gegevens bestelauto

2a Merk

2b Type en uitvoering

2c Kenteken

2d Ik heb voor deze bestelauto ■■ een teruggaafbeschikking BPM ontvangen van de Belastingdienst/Centrale administratie 
Kruis aan wat van toepas-
sing is en vul verder in met datum en kenmerk

■■ een beschikking Gesloten-beurzenregeling ontvangen van de Belastingdienst/Centrale administratie 

met datum en kenmerk

■■ een vrijstelling van BPM ontvangen dan wel heeft er verrekening van BPM plaatsgevonden

met datum en kenmerk

■■ (alleen mogelijk als de ondernemersregeling wordt beëindigd) gebruikgemaakt van de doorschuifregeling en op
basis daarvan de fiscale verplichtingen van de verkoper van de bestelauto overgenomen.

2e Datum waarop niet langer wordt voldaan aan alle voorwaarden van de ondernemers- of gehandicaptenregeling

2f Is de bestelauto omgebouwd tot personenauto? Lees eerst de toelichting

■■ Ja Hanteer bij vraag 4b het kortingspercentage dat geldt voor personenauto’s

■■ Nee Hanteer bij vraag 4b het kortingspercentage dat geldt voor bestelauto’s 

3 Berekeningsmethode te betalen BPM

Welke berekeningsmethode hanteert u? U mag de methode kiezen die voor u het voordeligst is, zie de toelichting

■■ Berekeningsmethode op basis van catalogusprijs. Ga verder met 4

■■ Berekeningsmethode op basis van verkoopwaarde. Vul de bijlage Berekening te betalen rest BPM op basis van verkoopwaarde in en voeg die
bij deze aangifte. Ga verder met 5 



4 Berekening te betalen BPM op basis van catalogusprijs

4a Bruto BPM-bedrag Neem over van het kentekenbewijs deel I A

4b Kortingspercentage Bepaal aan de hand van de toelichting %  x

4c Korting

4d Bruto BPM-bedrag Neem over van 4a

4e Korting Neem over van 4c -

4f Te betalen BPM Trek af d-e

Ga verder met 6

5 Te betalen BPM op basis van verkoopwaarde

Neem over uit de bijlage ‘Berekening te betalen rest BPM op basis van verkoopwaarde’

5a Te betalen BPM op basis van verkoopwaarde met koerslijst
Neem over van 3n uit de bijlage

5b Te betalen BPM op basis van verkoopwaarde met taxatie-
rapport Neem over van 4o uit de bijlage

6 Ondertekening

Plaats en datum

Handtekening

Aantal bijlagen

Let op! Als u de berekeningsmethode op basis van de verkoopwaarde hanteert, moet u het volgende bewijsstuk meezenden met deze aangifte.

■■ Bijlage Berekening te betalen rest BPM op basis van verkoopwaarde.

Vermeld op de bijlage uw naam en BTW- of sofinummer.

Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend, eventueel met bijlage, op naar de Belastingdienst/Centrale administratie, Postbus 10013, 7301 GA te
Apeldoorn. Wacht met betalen tot u de Rekening BPM ontvangt met aangehechte acceptgirokaart.



Algemene toelichting

Met het formulier ‘Aangifte Belasting van personenauto’s en motor-
rijwielen (BPM), Beëindiging ondernemersregeling of gehandicapten-
regeling’ doet u aangifte van de Belasting van personenauto’s en
motorrijwielen (BPM) in verband met het beëindigen van één van de
regelingen BPM voor bestelauto’s.

Heeft u gebruikgemaakt van de ondernemersregeling BPM voor een
bestelauto, die is gebruikt in uw onderneming? Of heeft u gebruik-
gemaakt van de gehandicaptenregeling voor een bestelauto, die is
gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte en diens rolstoel of
ander hulpmiddel?  In dat geval heeft u teruggaaf van BPM ontvangen,
heeft er teruggaaf of verrekening van BPM plaatsgevonden, of bent u
in de plaats getreden van de vorige kentekenhouder, die teruggaaf 
van BPM heeft ontvangen. Deze regelingen kennen een aantal
voorwaarden. Wordt niet meer aan die voorwaarden voldaan, dan moet
u BPM betalen.

Op het aangifteformulier rekent u ook uit hoeveel BPM u moet betalen.
U kunt kiezen tussen twee verschillende berekeningsmethoden. Kiest u
voor de berekeningsmethode op basis van verkoopwaarde, dan moet u
ook het formulier ‘Bijlage Berekening te betalen BPM op basis van
verkoopwaarde’ invullen en bij de aangifte voegen.

Voorwaarden ondernemersregeling
Als de bestelauto niet langer meer dan bijkomstig wordt gebruikt in 
de onderneming van de kentekenhouder, wordt niet meer aan de
voorwaarden voldaan. De bestelauto wordt bijvoorbeeld langdurig
uitgeleend, verhuurd of privé gebruikt. Of hij wordt verkocht of tot
personenauto omgebouwd. Ook als de onderneming ophoudt te
bestaan, wordt niet meer aan alle voorwaarden voldaan.

Let op! Wordt voor een bestelauto, die ouder is dan 5 jaar, gerekend
vanaf de datum van eerste toelating (zie kentekenbewijs), niet meer
voldaan aan alle voorwaarden van de ondernemersregeling, dan hoeft
u geen BPM te betalen en geen formulier Aangifte rest BPM in te
vullen en op te sturen. Dit geldt niet als de bestelauto is omgebouwd
tot personenauto.

Voorwaarden gehandicaptenregeling
Als de bestelauto niet langer meer uitsluitend wordt gebruikt voor
gehandicaptenvervoer of voor persoonlijk gebruik van de gehandicapte
of de kentekenhouder en hun inwonende gezinsleden, voldoet u niet
meer aan de voorwaarden. De bestelauto wordt bijvoorbeeld verkocht,
uitgeleend, verhuurd of tot personenauto omgebouwd (tenzij alleen de
vaste wand geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd). Ook als de situatie
van de gehandicapte wijzigt, bijvoorbeeld bij herstel of overlijden, wordt
niet meer aan alle voorwaarden voldaan.

Let op! Wordt voor een bestelauto, die ouder is dan 5 jaar, gerekend
vanaf de datum van eerste toelating (zie kentekenbewijs), niet meer
voldaan aan alle voorwaarden van de gehandicaptenregeling, dan
hoeft u geen BPM te betalen. Is de bestelauto omgebouwd tot
personenauto, dan moet u BPM betalen. In beide gevallen moet u het
formulier Aangifte rest BPM invullen en opsturen.

Motorrijtuigenbelasting
Na beëindiging van de ondernemersregeling bent u voor een bestel-
auto het “particulierentarief bestelauto’s” voor de motorrijtuigen-
belasting verschuldigd. Na beëindiging van de gehandicaptenregeling
bent u voor een tot personenauto omgebouwde bestelauto (en waarbij
in voorkomend geval het tussenschot niet is teruggeplaatst) het
personenautotarief voor de motorrijtuigenbelasting verschuldigd.

Afronden in uw eigen voordeel
De eindbedragen die u op het verzoek invult, mag u in uw eigen
voordeel afronden op hele euro’s.

Sofinummer wordt burgerservicenummer.
Naar verwachting wordt in 2006 bekend gemaakt wanneer het sofi-
nummer veranderd in het burgerservicenummer. In uw contacten met
de Nederlandse overheid kunt u dan nog maar één persoonsnummer
gebruiken: het burgerservicenummer. Dat nummer geldt voor alle
overheidsorganisaties dus ook voor de Belastingdienst. Het
burgerservicenummer is hetzelfde als uw sofinummer. Alleen de naam
verandert. Op dit formulier wordt nog de term sofinummer gebruikt.

Na de ondertekening
De ingevulde en ondertekende aangifte BPM (inclusief alle daarbij
behorende bijlagen) moet u indienen binnen één maand nadat niet
meer aan de voorwaarden is voldaan of de bestelauto is omgebouwd
tot personenauto (zie echter onder ‘Let op!’). Het formulier stuurt u op
naar de Belastingdienst/Centrale administratie, Postbus 10013, 7301 GA
in Apeldoorn. Wacht met betalen tot u de Rekening BPM ontvangt met
een aangehechte acceptgirokaart. Neem echter contact op met de
inspecteur als dit langer dan drie weken duurt. Telefoonnummer zie 
bij Meer informatie.

Let op! Heeft u gebruik gemaakt van de ondernemersregeling of
gehandicaptenregeling en doet u aangifte van BPM omdat de
bestelauto is omgebouwd tot een personenauto, dan moet u de
verschuldigde belasting hebben betaald vóórdat u met de
omgebouwde auto van de weg gebruik maakt.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen, dan kunt u 
op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur (gratis) bellen met de
Belastingdienst: 0800 - 0749. Of kijk op internet: www.belastingdienst.nl.

Toelichting bij de Aangifte rest BPM

1 Gegevens kentekenhouder

Vanaf het moment dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden
van de ondernemers- of gehandicaptenregeling, is BPM verschuldigd.
Degene aan wie de teruggaaf of vrijstelling van BPM is verleend, dan
wel degene bij wie verrekening van BPM heeft plaatsgevonden, moet
deze belasting op aangifte voldoen. Dit is de kentekenhouder.

Maakt u gebruik van de Gesloten-beurzenregeling of de Doorschuif-
regeling voor ondernemers, dan treedt de nieuwe kentekenhouder in
de plaats van de vorige kentekenhouder vanaf de datum waarop het
kenteken van de bestelauto op naam van de nieuwe kentekenhouder is
gezet. Als vanaf dat moment niet meer aan de voorwaarden van de
teruggaafregeling wordt voldaan, is de nieuwe kentekenhouder de
BPM verschuldigd.

Vul hier de gegevens in van de kentekenhouder. Dit kan een natuurlijk
persoon of een rechtspersoon zijn. Kies het telefoonnummer waarop 
hij overdag bereikbaar is. Vermeld verder of aangifte BPM wordt
gedaan vanwege het beëindigen van de ondernemersregeling of de
gehandicaptenregeling.

2 Gegevens bestelauto

Algemeen
Vul hier de gegevens in van de bestelauto, die in de onderneming of
voor gehandicaptenvervoer is gebruikt. Het gaat om de bestelauto
waarover verrekening van BPM heeft plaatsgevonden of waarop de
vrijstelling, de teruggaafbeschikking, de beschikking Gesloten
beurzenregeling of de Doorschuifregeling voor ondernemers
betrekking heeft. Geef ook aan vanaf welke datum niet meer aan alle
voorwaarden van de betreffende regeling is voldaan.

Tot personenauto omgebouwde bestelauto
Een bestelauto is een motorrijtuig met een laadruimte die is voorzien
van een vaste, vlakke laadvloer die is aangebracht over de hele breedte
en lengte van de laadruimte. In de laadruimte mogen geen zitplaatsen
aanwezig zijn. 
Per type bestelauto gelden nog specifieke voorwaarden, bijvoorbeeld
met betrekking tot de aanwezigheid van zijruiten en de afmetingen van
de laadruimte en de cabine. In de brochure ‘Belasting van personen-
auto’s en motorrijwielen (BPM), Als u zelf aangifte moet doen’ kunt u
hierover meer lezen. Deze brochure kunt u downloaden via
www.belastingdienst.nl.

Als een bestelauto niet meer aan deze eisen voldoet, wordt hij voor de
BPM aangemerkt als een personenauto. Deze situatie doet zich met
name voor als een bestelauto wordt omgebouwd. Bijvoorbeeld bij het
plaatsen van een zitplaats in de laadruimte, bij het aanbrengen van
extra zijruiten in de laadruimte of bij het zodanig verkleinen van de
laadruimte waardoor deze niet meer voldoet aan de fiscale
minimumafmetingen.

Wordt niet meer aan alle voorwaarden van de ondernemers- of
gehandicaptenregeling voldaan, omdat (onder andere) de bestelauto is
omgebouwd tot personenauto, dan bent u BPM verschuldigd. Bij de
berekening van het verschuldigde BPM-bedrag mag u rekening
houden met een vermindering omdat het een gebruikt voertuig betreft.
De hoogte van deze korting is afhankelijk van de leeftijd én het type
motorrijtuig. Omdat het in dit geval niet meer gaat om een bestelauto,
moet u bij de BPM-berekening de kortingspercentages voor
personenauto’s toepassen. Zie verder bij vraag 4. 

Uitzondering bij gehandicaptenregeling
Op deze regel bestaat bij de gehandicaptenregeling één uitzondering.



Toelichting bij de Aangifte rest BPM (vervolg)

Voor bepaalde typen bestelauto’s geldt de voorwaarde dat de laad-
ruimte van de bestuurderszitplaats of de cabine moet zijn afgescheiden
door een vaste wand. Voldoet het voertuig niet aan deze voorwaarde,
dan is het voor de BPM een personenauto. Wanneer een doorgang
tussen beide ruimten noodzakelijk is omdat de gehandicapte alleen via
de laadruimte plaats kan nemen in de cabine, is teruggaaf of
verrekening van BPM toch mogelijk.

Wordt voor zo’n auto niet meer aan alle voorwaarden van de
gehandicaptenregeling voldaan, dan kunt  u het tussenschot alsnog
terugplaatsen. In dat geval mag u bij de BPM-berekening de
kortingspercentages voor bestelauto’s toepassen. De bestelauto wordt
dan geacht niet te zijn omgebouwd naar een personenauto. Plaatst u
de vaste wand niet terug, dan gelden voor u de kortingspercentages
voor personenauto’s. Zie verder bij vraag 4. 

Motorrijtuigenbelasting
Na beëindiging van de ondernemersregeling bent u voor een
bestelauto het personenautotarief voor de motorrijtuigenbelasting
verschuldigd. Dit is ook het geval als een bestelauto wordt omgebouwd
tot personenauto terwijl dit motorrijtuig in de onderneming wordt
gebruikt. Na beëindiging van de gehandicaptenregeling bent u voor
een tot personenauto omgebouwde bestelauto waarbij in voorkomend
geval het tussenschot niet is teruggeplaatst eveneens het
personenautotarief voor de motorrijtuigenbelasting verschuldigd.

Invullen
Geef aan of de bestelauto al dan niet tot personenauto is omgebouwd.
Als de vaste wand in verband met de handicap van de gehandicapte
geheel of gedeeltelijk is verwijderd en weer is teruggeplaatst, wordt de
auto geacht niet te zijn omgebouwd tot personenauto.

3 Berekeningsmethode te betalen BPM

De verschuldigde BPM voor een in de onderneming of voor gehandicap-
tenvervoer gebruikte bestelauto kan op twee verschillende manieren
berekend worden: op basis van de catalogusprijs of op basis van de
verkoopwaarde. U kunt zelf de methode kiezen.

BPM op basis van catalogusprijs 
Bij de berekening van de BPM op basis van de catalogusprijs wordt het
BPM-bedrag dat zou moeten worden betaald als de auto nieuw zou
zijn (het zogenoemde bruto BPM-bedrag) met een bepaald bedrag
verminderd. De hoogte van deze vermindering is afhankelijk van de tijd
tussen het moment waarop het motorrijtuig voor het eerst in gebruik is
genomen en de datum waarop niet langer aan alle voorwaarden van 
de regelingen is voldaan. Daarnaast is het van belang of het gaat om
een bestelauto of een tot personenauto omgebouwde bestelauto. Lees
hierover meer bij de toelichting op vraag 2.

Kiest u voor deze methode, ga dan verder met vraag 4 en sla vraag 5
over.

BPM op basis van verkoopwaarde 
U kunt de BPM onder bepaalde voorwaarden ook berekenen op basis
van verkoopwaarde. In dat geval wordt de werkelijke afschrijving van
het motorrijtuig gebruikt om de verschuldigde BPM vast te stellen. Uw
motorrijtuig wordt dan vergeleken met vergelijkbare motorrijtuigen die
al in Nederland zijn geregistreerd. Daarbij moet u uitgaan van de
werkelijke waarde van het motorrijtuig bij verkoop in Nederland aan
particulieren.

Voorwaarde voor toepassing van deze berekeningsmethode is dat u de
werkelijke waarde aantoont aan de hand van:
– een in de branche algemeen gebruikelijke koerslijst zoals die wordt

gehanteerd voor de verkoop aan particulieren in Nederland; of
– een recent taxatierapport van een onafhankelijke deskundige dat is

toegesneden op de waarde bij verkoop aan particulieren in Nederland.
Daarnaast moet u het motorrijtuig beschikbaar houden voor controle
en/of hertaxatie.

Na goedkeuring stelt de Belastingdienst/Centrale administratie het
herrekende bruto BPM-bedrag (een berekend bedrag, dat staat voor
het BPM-bedrag dat u zou moeten betalen als de auto nieuw zou zijn)
vast door het netto BPM-bedrag (dat is vastgesteld op basis van de
verkoopwaarde) terug te rekenen naar een fictief (lager) bruto BPM-
bedrag, met toepassing van de korting volgens de tabel. Dit herrekende
bruto BPM-bedrag vervangt het bruto BPM-bedrag voor vergelijkbare
motorrijtuigen die al in Nederland zijn geregistreerd. Als later de
afschrijving nogmaals van belang is, kan de kortingstabel als
gebruikelijk worden toegepast op het herrekende bruto BPM-bedrag.

Kiest u voor deze methode, sla dan vraag 4 over en ga verder met
vraag 5.

4 Berekening te betalen BPM op basis van catalogusprijs

Voor gebruikte motorrijtuigen mag u een vermindering op het bruto
BPM-bedrag toepassen. Dit bedrag staat voor het BPM-bedrag dat u
zou moeten betalen als de auto nieuw zou zijn. U vindt dit bedrag op
het kentekenbewijs deel I A.

De hoogte van de korting is afhankelijk van de leeftijd én het type
motorrijtuig. De leeftijd is de periode tussen de datum van eerste
toelating (zie kentekenbewijs) en de datum waarop niet langer aan alle
voorwaarden van de regeling is voldaan (zie bij vraag 2e).

Bepaal het kortingspercentage aan de hand van de tabel.

Let op! Voor bestelauto’s met een leeftijd van 5 jaar en ouder is de
korting 100%. Voor deze auto’s is het uiteindelijk te betalen bedrag aan
BPM nihil.  
– Als de ondernemersregeling wordt beëindigd, hoeft u in dat geval

geen formulier Aangifte rest BPM in te vullen en op te sturen.
– Als de gehandicaptenregeling wordt beëindigd, moet u in dat geval

het formulier Aangifte rest BPM, Beëindiging gehandicaptenregeling
wél volledig invullen, ondertekenen en opsturen naar de
Belastingdienst/Centrale administratie.

Als de bestelauto is omgebouwd tot personenauto, moet u nog wel een
restbedrag aan BPM betalen. Hoeveel dat is, vindt u in de tabel
hieronder. Zie ook de toelichting op vraag 2. 

Let op! Als de periode begint op de laatste dag van de maand en
eindigt op de laatste dag van een kortere maand, is toch sprake van
een hele maand.

Tabel kortingspercentage
Leeftijd van het motorrijtuig Kortingspercentage
Tot 1 maand 4%
Van 1 maand tot 2 maanden 7%
Van 2 maanden tot 3 maanden 10%
Van 3 maanden tot 6 maanden 15%
Van 6 maanden tot 1 jaar 24%
Van 1 jaar tot 2 jaar 37%
Van 2 jaar tot 3 jaar 47%
Van 3 jaar tot 4 jaar 57%
Van 4 jaar tot 5 jaar 66%
Van 5 jaar tot 6 jaar personenauto: 72% bestelauto: 100% 
Van 6 jaar tot 7 jaar personenauto: 77% bestelauto: 100% 
Van 7 jaar tot 8 jaar personenauto: 82% bestelauto: 100%
Van 8 jaar tot 9 jaar personenauto: 86% bestelauto: 100%
9 jaar of ouder personenauto: 90% bestelauto: 100%

Neem het kortingspercentage dat voor uw motorrijtuig geldt over bij
vraag 4b van de Aangifte BPM. 

Het verschil tussen het bruto BPM-bedrag en de korting is de te betalen
BPM. Dit bedrag mag u in uw eigen voordeel afronden op hele euro’s. 

5 Te betalen BPM op basis van verkoopwaarde

Kiest u voor deze methode, vul dan eerst de bijlage ‘Berekening te
betalen BPM op basis van verkoopwaarde’ in en voeg die, samen met
een koerslijst of taxatierapport, bij de aangifte. U kunt deze bijlage
downloaden van de Belastingdienstsite.

De uitkomst van de berekening op deze bijlage, het antwoord op vraag
3n of vraag 4o, neemt u over bij respectievelijk vraag 5a of vraag 5b op
de aangifte.

6 Ondertekening

De kentekenhouder (zie vraag 1) moet binnen een maand nadat niet
meer aan de voorwaarden van de ondernemers- of gehandicapten-
regeling is voldaan, aangifte doen van de verschuldigde BPM. Daarom
moet hij het aangifteformulier ondertekenen. Wacht met betalen tot u
de Rekening BPM ontvangt met een aangehechte acceptgirokaart.
Neem echter contact op met de inspecteur als dit langer dan drie
weken duurt. Telefoonnummer zie bij Meer informatie.

Ondertekent iemand anders dit formulier namens de aangever? Dan
moet degene die het formulier ondertekent hiervoor een machtiging
bijvoegen.

Let op! Constateert de Belastingdienst achteraf dat u ten onrechte
geen BPM op aangifte heeft voldaan, dan kan u een naheffingsaanslag
BPM worden opgelegd. Dit geldt ook als de BPM te laat of voor een te
laag bedrag is voldaan. U kunt hier een boete voor krijgen.
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