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12345 Aangifte rest BPM
Beëindiging ondernemersregeling
of gehandicaptenregeling
Berekening te betalen 

op basis van verkoopwaarde

Gebruiksaanwijzing

Waarom dit formulier?
Met het formulier ‘Aangifte rest , Beëindiging ondernemersregeling 
of gehandicaptenregeling’ doet u aangifte van de Belasting van
personenauto’s en motorrijwielen () in verband met het beëindigen
van één van de regelingen  voor bestelauto’s. Met dat formulier
rekent u ook uit hoeveel  u moet betalen. U kunt daarbij kiezen
tussen twee verschillende berekeningsmethoden. Kiest u voor de
berekeningsmethode op basis van verkoopwaarde, dan moet u deze
bijlage invullen en bij de Aangifte rest  voegen.

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.

1 Gegevens kentekenhouder en bestelauto

Naam

BTW- of sofinummer

Kenteken

2 Bepaling verkoopwaarde

Waarop wilt u de verkoopwaarde baseren? U moet de verkoopwaarde van uw voertuig kunnen aantonen. Zie de Toelichting

■■ Koerslijst Ga verder met 3 en voeg een kopie van de gebruikte koerslijst bij deze bijlage

■■ Taxatierapport Ga verder met 4 en voeg het taxatierapport bij deze bijlage

3 Berekening te betalen BPM op basis van verkoopwaarde met koerslijst

3a Historische nieuwprijs Lees de toelichting

3b Verkoopwaarde Neem over uit de koerslijst

3c Kilometercorrectie Neem over uit de koerslijst +/-

3d Huidige verkoopwaarde bij verkoop aan particulieren in Nederland –

3e Werkelijke afschrijving Trek af: a  –  d

3f Historische nieuwprijs Neem over van a :

3g Deel: e : f

100% x

3h Werkelijk afschrijvingspercentage Bereken: g x 100% %

3i Bruto BPM-bedrag Neem over van het kentekenbewijs deel I A

3j Werkelijk afschrijvingspercentage Neem over van h %

3k Afschrijving

3l Bruto BPM-bedrag Neem over van i

3m Afschrijving Neem over van k –

3n Te betalen BPM Trek af: l - m
Vul in bij 5a op de Aangifte BPM

▼



4 Berekening te betalen BPM op basis van verkoopwaarde met taxatierapport

4a Netto catalogusprijs Lees de Toelichting

4b BTW-bedrag Lees de Toelichting

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

4d Historische nieuwprijs Tel op a + b + c

4e Huidige verkoopwaarde bij verkoop aan particulieren in Nederland –
Neem over van het taxatierapport

4f Werkelijke afschrijving Trek af d - e

4g Historische nieuwprijs Neem over van d :

4h Deel: f : g

100%  x

4i Werkelijk afschrijvingspercentage Bereken: h x 100% %

4j Bruto BPM Neem over van c

4k Werkelijk afschrijvingspercentage Neem over van i %

4l Afschrijving

4m Bruto BPM Neem over van j

4n Afschrijving Neem over van l –

4o Te betalen BPM Trek af: m – n
Vul in bij 5b op de Aangifte BPM

Voeg deze bijlage bij het formulier ‘Aangifte BPM, Beëindiging ondernemersregeling of gehandicaptenregeling’

Let op! Eén van de volgende bewijsstukken moet u meezenden met deze bijlage.

■■ Een afschrift van de koerslijst, of

■■ Een afschrift van het taxatierapport

Vermeld op het bewijsstuk uw naam en BTW- of sofinummer.



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 
het formulier ‘Bijlage Berekening te betalen BPM op basis van
verkoopwaarde’ invullen en bij de aangifte voegen.

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 bijlage (inclusief een koerslijst of een
taxatierapport) voegt u bij de Aangifte rest BPM. Stuur deze
formulieren binnen één maand nadat niet meer aan de voorwaarden is
voldaan 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.

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 op de Bijlage bij de Aangifte rest BPM

1 Gegevens kentekenhouder en bestelauto

Vul hier de gegevens in van de kentekenhouder en de bestelauto, zoals
vermeld op de bijbehorende Aangifte rest BPM onder respectievelijk
1a, 1e en 2c.

2 Bepaling verkoopwaarde

U kunt de verkoopwaarde van het motorrijtuig bij de aangifte aantonen
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.

Koerslijst 
Voor de verkoop van gebruikte motorrijtuigen gebruikt de autohandel
in Nederland koerslijsten waarop onder meer de waarde bij verkoop
aan particulieren wordt aangegeven. Uitgangspunt is dat alleen de
meest recente koerslijsten kunnen worden gebruikt. Wanneer echter
een motorrijtuig van een bepaald type en bepaalde leeftijd in geen van
die koerslijsten is opgenomen, kan eventueel ook een minder recente
koerslijst worden gebruikt als basis voor herrekening tot de juiste
afschrijving op dit moment. De inspecteur kan daarbij aanvullende
bewijsmiddelen vragen.

Taxatierapport
Een taxatierapport moet afkomstig zijn van een onafhankelijke, erkende
taxateur, die geen onderdeel uitmaakt van, dan wel direct of indirect
verbonden is aan, een bedrijf dat handelt in gebruikte motorrijtuigen.
Het rapport moet een volledige, gespecificeerde beschrijving en
beoordeling bevatten van het motorrijtuig en van de technische staat
daarvan. De in het taxatierapport opgegeven waarde moet gerelateerd
zijn aan de waarde bij verkoop aan particulieren in Nederland.

Het rapport moet de waarde aangeven op het moment van de aangifte.
Wanneer het rapport niet ouder is dan 1 maand en er geen aanwijzingen
zijn dat er sindsdien veranderingen zijn opgetreden in de waarde van
het motorrijtuig, mag worden aangenomen dat aan deze voorwaarde
wordt voldaan. 

Wanneer de inspecteur twijfelt aan de opgegeven waarde kan hij om
aanvullend bewijs verzoeken of een controle instellen. Als de inspecteur
het aanvullend bewijs niet voldoende acht, kan hij het motorrijtuig laten
hertaxeren. 

3 Berekening te betalen BPM op basis van verkoopwaarde
met koerslijst

Historische nieuwprijs 
Dit wordt ook wel de consumentenprijs genoemd. Dit is de in Nederland
door de fabrikant of importeur geadviseerde verkoopprijs, inclusief BTW
én BPM, op de datum waarop het motorrijtuig voor het eerst in gebruik
is genomen. Deze prijs staat vermeld in catalogi, folders, prijslijsten en
dergelijke. 

Kilometercorrectie 
De koerslijst gaat uit van een gemiddeld gebruik van het motorrijtuig.
Als de waarde wordt beïnvloed  door een van het gemiddelde
afwijkende kilometerstand en de koerslijst geeft hiervoor een
correctiefactor aan, dan moet u deze kilometercorrectie toepassen.

Bruto BPM-bedrag
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.

Neem de uitkomst van de berekening (vraag 3n) over bij vraag 5a op
de Aangifte rest BPM. Voeg een kopie van de gebruikte koerslijst bij.

4 Berekening te betalen BPM op basis van verkoopwaarde
met taxatierapport

Netto catalogusprijs
De netto catalogusprijs is de catalogusprijs verminderd met de BTW.
De catalogusprijs is de in Nederland door de fabrikant of importeur
geadviseerde verkoopprijs op de datum waarop het motorrijtuig voor
het eerst in gebruik is genomen. Deze prijs staat vermeld in catalogi,
folders, prijslijsten en dergelijke.

BTW 
Het BTW-bedrag berekent u door de netto catalogusprijs (zie vraag 4a)
te vermenigvuldigen met het BTW-percentage van 19%. 

Bruto BPM-bedrag
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.

Historische nieuwprijs 
Dit wordt ook wel de consumentenprijs genoemd. Dit is de in Nederland
door de fabrikant of importeur geadviseerde verkoopprijs, inclusief BTW
én BPM, op de datum waarop het motorrijtuig voor het eerst in gebruik
is genomen. Deze prijs staat vermeld in catalogi, folders, prijslijsten en
dergelijke.

Neem de uitkomst van de berekening (vraag 4o) over bij vraag 5b op
de Aangifte rest BPM. Voeg een kopie van het gebruikte taxatierapport
bij.
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