Belastingdienst

Opgave

Bruto bpm-bedrag bestelauto
Vanaf 1 januari 2017
Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u opgave van het bruto bpm-bedrag.
Vraagt u een kenteken aan voor een bestelauto? Dan moet u voor
die bestelauto het bruto bpm-bedrag opgeven. Daarna moet u
het bruto bpm-bedrag door de Belastingdienst laten goedkeuren.
Daarvoor gebruikt u dit formulier. Bent u particulier? Of bent
u ondernemer en voldoet u niet aan de voorwaarden voor de
bpm‑vrijstelling? Dan kunt u dit bedrag overnemen op de aangifte
bpm die de Belastingdienst u stuurt.
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Let op!
Was de bestelauto in het buitenland al in gebruik vóór 1 juli 2005?
Dan hoeft u geen opgave te doen en geen bpm te betalen.
U hoeft dit formulier niet in te vullen.
Meer informatie?
Lees eerst de toelichting. Hebt u daarna nog vragen?
Kijk op belastingdienst.nl.

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

			Faxnummer

E-mailadres
		
Particulier					Uw burgerservicenummer
		
Ondernemer				Uw btw-nummer			
		 Ondernemer met 			
		 artikel 8-vergunning
2

Uw btw-nummer			

N L										B
N L										B

Gegevens bestelauto
De Belastingdienst gebruikt deze gegevens om de waarde van de auto vast te stellen
Merk
Type en uitvoering
Toegestane maximum massa		
(eigen gewicht + laadvermogen)
		
Gesloten bestelauto				
		
Chassis/cabine					
		
Pick-up							

		 Gesloten bestelauto met dubbele cabine
		 Chassis/dubbele cabine
		 Pick-up/dubbele cabine
15 040 11 01

BPM 040 - 1Z*11FOL 

Soort 							
								
								

*150401101*
1 5 0 4 0 1 1 0 1

02 van 05
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Gegevens bestelauto (vervolg)
Wielbasis 						
Hoog dak of verhoogd dak		

cm
Ja							

Nee

Aantal cilinders					
Cilinderinhoud 					

cc

Vermogen						

kW

Brandstof						

Diesel					

Benzine/LPG

Transmissie						

Handgeschakeld		

Automaat

Aandrijving						

Voorwielen			

Achterwielen		

Datum eerste toelating			

–

–

Alle wielen

		
(Dit is de datum van een eerste registratie of ingebruikname, te vinden
op het eerder afgegeven kentekenbewijs)

Voertuigidentificatienummer
(chassis-/framenummer)			
CO2-uitstoot					

3

gr/km			 Is de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer? Ga dan naar onderdeel 4
en onderteken de opgave. U hoeft 3d en 3e niet in te vullen.

Vaststellen bruto bpm-bedrag
Hebt u voor de bestelauto een
vrijstellingsvergunning?
									

		 Nee. Ga verder met vraag 3a
		 Ja, soort vrijstelling

											
Nummer vrijstelling
											
Afgegeven door de
											
Belastingdienst in 
											
Stuur een kopie mee van de vrijstellingsvergunning
3a

Netto catalogusprijs zonder accessoires en opties															

3b

Bijtelling accessoires/opties

€

€
€
€
€
€

+

15 040 11 02

3c

+

																		
€
Totaal bijtelling accessoires																				
																												
€
Netto catalogusprijs. Tel op																				

*150401102*
1 5 0 4 0 1 1 0 2

03 van 05

3
3d

Vaststellen bruto bpm-bedrag (vervolg)
Kruis aan wat van toepassing is en bereken de (herberekende) bruto bpm
		 Bestelauto met brandstof benzine of LPG
		 Netto catalogusprijs. Neem over van 3c 		 						 €
																								3
																			
		
Bereken 37,7% van de netto catalogusprijs								 €
																			 €				
																			
€
		
Bruto bpm												
		

Historisch bruto bpm-bedrag 							

				

Begindatum gekozen periode  (zie toelichting)					

		 Bestelauto met dieselmotor
		 Netto catalogusprijs. Neem over van 3c							

7,7 % ×

1 2 8 3 –

€
–

–

€

																								3
																			
		
Bereken 37,7% van de netto catalogusprijs								 €

7,7 % ×

																			 €					2
																			
€
		
Bruto bpm												

3e

		

Historisch bruto bpm-bedrag 							

				

Begindatum gekozen periode  (zie toelichting)					

7 3 +

€
–

–

		 Herberekende bruto bpm op basis van werkelijke waarde (indien koerslijst of taxatierapport aanwezig is)
		
Historische nieuwprijs bij verkoop									 €

€

		
Herberekende bruto bpm										

€

Ondertekening
Naam
Plaats
Datum							

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak
									
Aantal bijlagen					
Let op! Zet op elke bijlage uw naam en burgerservicenummer of btw-nummer.

*150401103*
1 5 0 4 0 1 1 0 3

15 040 11 03

4

		 Huidige inkoopwaarde in Nederland door een handelaar		
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Algemene toelichting
Met dit formulier doet u opgave van het bruto bpm-bedrag.
Vraagt u een kenteken aan voor een bestelauto? Dan moet u voor die
bestelauto het bruto bpm-bedrag opgeven. Daarna moet u het bruto
bpm-bedrag door de Belastingdienst laten goedkeuren. Daarvoor
gebruikt u dit formulier. Bent u particulier? Dan kunt u dit bedrag
overnemen op de aangifte bpm die de Belastingdienst u stuurt.
Bestelauto’s van voor 1 juli 2005
Laat u een bestelauto registreren die in het buitenland al in gebruik
was vóór 1 juli 2005? Dan hoeft u geen bpm te betalen.

Bestelauto’s zijn motorrijtuigen die voornamelijk zijn ingericht voor
het vervoer van goederen. Ze hebben een toegestane maximum
massa (eigen gewicht + laadvermogen) van 3500 kg. Bestelauto’s
moeten voldoen aan specifieke inrichtingseisen. Kijk voor deze eisen
op belastingdienst.nl.
Afronden in uw eigen voordeel
U mag het bruto bpm-bedrag dat u berekent in uw eigen voordeel
afronden op hele euro’s.

Toelichting bij de Opgave bruto bpm-bedrag bestelauto
1 Uw gegevens
Bent u particulier?
Bent u niet ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan hebt u
geen burgerservicenummer. U moet dan een sofinummer gebruiken.
Hebt u geen sofinummer? Dan kunt u dat aanvragen bij de
Belastingdienst.
Bent u ondernemer?
Vul dan de gegevens in van de onderneming. Ondernemers die een
bpm-vergunning hebben, kunnen de bpm achteraf op aangifte
betalen. Het gaat om ondernemers die regelmatig kentekens
aanvragen voor derden.
Contactgegevens
Heeft de Belastingdienst vragen over uw aangifte? Dan kunnen wij
snel contact met u opnemen. Vult u geen contactgegevens in?
Dan gebruikt de Belastingdienst uw postadres. Dat kan de afgifte van
uw kentekenbewijs vertragen.
2 Gegevens bestelauto
De Belastingdienst gebruikt de gegevens van de bestelauto om de
waarde van de auto vast te stellen.
Merk, type en uitvoering
Vermeld merk, type en de uitvoering van de bestelauto zo uitgebreid
mogelijk.
Datum eerste toelating
Vul in: de datum van de eerste registratie of de eerste ingebruikname.
Die staat op een eerder afgegeven (buitenlands) kentekenbewijs.
Staat deze datum niet op dit kentekenbewijs of hebt u geen
kentekenbewijs? Neem dan de laatste dag van het jaar waarin de
bestelauto is gemaakt.
Voertuigidentificatienummer
Het voertuigidentificatienummer (chassis-/framenummer) bestaat
meestal uit 17 cijfers en letters. Ontbreekt het identificatienummer of
is het slecht leesbaar, bijvoorbeeld door roestvorming? Dan kan de
RDW na onderzoek een nieuw identificatienummer inslaan. Neem
voor meer informatie contact op met de RDW (rdw.nl).
CO2-uitstoot
Heeft de bestelauto een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer?
Dan hoeft u geen bpm te betalen.

3 Vaststellen bruto bpm-bedrag
Vrijstellingsvergunning
De Belastingdienst kan u een vrijstellingsvergunning voor de bpm
geven. Dat kan als de bestelauto naar Nederland is gekomen als
onderdeel van een verhuisboedel, uitzet, huwelijksgeschenk of
erfenis. In dat geval hoeft u geen belastingen te betalen (bpm, btw
en invoerrecht). Voldoet u niet meer aan de voorwaarden in de
vergunning? Dan moet u alsnog belastingen betalen. Meer
informatie staat in de vergunning. Kreeg u van de Belastingdienst
een vrijstellingsvergunning voor de bestelauto? Vul dan in:
– de soort vrijstelling
– het nummer van de vrijstelling
– het belastingkantoor dat de vergunning heeft afgegeven
– stuur een kopie van de vrijstellingsvergunning mee met de
aangifte bpm
Let op! Reken het bruto bpm-bedrag toch uit als u een vrijstellings
vergunning heeft. Als u later niet (meer) voldoet aan de voorwaarden
van de vergunning, moet u alsnog de bpm betalen.
Historisch bruto bpm-bedrag
Het historisch bruto bpm-bedrag is het bruto bpm-bedrag dat gold
in de periode tussen het tijdstip waarop uw gebruikte motorrijtuig
voor het eerst (in het buitenland) in gebruik werd genomen en het
tijdstip van aangifte. U mag het laagste tarief uit deze periode kiezen.
Is het historisch bruto bpm-bedrag lager dan het uitgerekende bruto
bpm-bedrag? Dan mag u dit historisch bruto bpm-bedrag gebruiken
om te berekenen hoeveel bpm u moet betalen. Gebruikt u het
historisch bruto bpm-bedrag? Kruis dit dan aan bij vraag 3.
U rekent het historisch bruto bpm-bedrag zelf uit. Ga daarbij uit van
de catalogusprijs die u hebt berekend bij vraag 3. Corrigeer dit bedrag
voor voorzieningen die de catalogusprijs verhogen of verlagen.
Gebruik daarbij de regels die van toepassing waren in de periode
tussen het tijdstip van de eerste ingebruikname (in het buitenland) en
het tijdstip van aangifte. Vervolgens past u het door u zelf te kiezen
bpm-tarief toe dat in die periode gold. De begindatum van deze
periode zet u in het invulveld bij vraag 3. Stuur de berekening van
het historisch bruto bpm-bedrag mee als bijlage bij de aangifte.
Op belastingdienst.nl vindt u een overzicht van de historische
tarieven.
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Toelichting bij de Opgave bruto bpm-bedrag bestelauto (vervolg)
Netto catalogusprijs
De netto catalogusprijs is de catalogusprijs min de btw. De catalogus
prijs is de in Nederland door de fabrikant of importeur geadviseerde
verkoopprijs op de datum waarop de bestelauto voor het eerst in
gebruik is genomen.
U kunt informatie vragen over de verschillende prijzen (catalogus
prijs, netto catalogusprijs en consumentenprijs) én over de prijzen
van extra opties, accessoires en bijzondere uitvoeringen bij onder
meer de importeur, de dealer, de Bovag, de RAI of automobielclubs.
Bijtelling accessoires/opties
U moet ook bpm betalen over accessoires en extra opties die door of
namens de importeur of de fabrikant zijn aangebracht. Geef zelf een
omschrijving van de accessoires en opties. Vul van de accessoires
en opties de prijs in die gold op het moment dat de bestelauto voor
het eerst tot het verkeer werd toegelaten. Het gaat om bedragen
exclusief btw.
Bij vraag 3d kruist u aan om welke categorie bestelauto het gaat.
Heeft de bestelauto een dieselmotor? Of rijdt de bestelauto op
benzine of lpg? Vul achter uw keuze de netto-cataloguswaarde in en
bereken de bruto bpm. U mag het bruto bpm-bedrag dat u berekent,
in uw eigen voordeel afronden op hele euro’s.

Herrekend Bruto bpm-bedrag op basis van de werkelijke waarde
Koerslijst
De autohandel in Nederland maakt gebruik van koerslijsten. In deze
koerslijsten staat onder meer de waarde van een auto bij de inkoop in
Nederland door een handelaar. U mag alleen de meest recente
koerslijsten gebruiken. Staat een motorrijtuig van een bepaald type
en bepaalde leeftijd niet in een van die koerslijsten? Dan mag u ook
een minder recente koerslijst gebruiken voor de berekening van de
afschrijving op dit moment. Wij kunnen dan om aanvullend bewijs
vragen. U mag geen buitenlandse koerslijsten gebruiken om het
afschrijvingspercentage in Nederland vast te stellen.
Taxatierapport
Een taxatierapport mag alleen gebruikt worden voor motorrijtuigen
met meer dan normale gebruiksschade en motorrijtuigen die niet in
een koerslijst voorkomen. Onder normale gebruiksschade wordt
verstaan: slijtage en kleine beschadigingen die ontstaan door gebruik
van een motorrijtuig en die passen bij de leeftijd en de kilometer
stand van het motorrijtuig.
De voorwaarden waaraan een koerslijst- taxatierapport aangifte
moet voldoen vindt u in het formulier BPM 15 Toelichting Aangifte,
melding en berekening bpm. Wij kunnen om aanvullend bewijs
vragen als er twijfel bestaat over de opgegeven waarde. Als wij het
aanvullend bewijs onvoldoende vinden, kunnen wij een hertaxatie
instellen.
Wanneer u een aangifte doet op grond van een koerslijst of een
taxatierapport ontstaat er een herrekend bruto bpm bedrag. Dit is
het bruto bpm bedrag dat in het kentekenregister zal worden
opgenomen.
4 Ondertekening
Onderteken het formulier. Doe het formulier met de bijlagen in de
aangiftezuil 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-aangifte
punten op belastingdienst.nl.

