Belastingdienst

Aangifte / melding / opgaaf
Bpm

Vanaf 1 januari 2019
Waarom dit formulier?
Als particulier of ondernemer kunt u met dit formulier aangeven
hoe u aan de fiscale verplichtingen wegens het opnemen in het
Nederlands kentekenregister voldoet.
– als particulier of als ondernemer:
–	u doet aangifte van belasting voor een personenauto of
een motorrijwiel
–	u doet aangifte van belasting wegens ombouw van het
motorrijtuig
–	als ondernemer met een artikel 8-vergunning:
u doet een melding van belasting voor een personen
auto of motorrijwiel
–	als ondernemer:
u doet opgaaf bruto bpm van een bestelauto
ingebruik genomen vanaf 1 juli 2005
–	als particulier of ondernemer niet OB-plichtig:
u doet aangifte van belasting voor een bestelauto

U moet dan bpm betalen of de bruto bpm aan ons doorgeven.
U kunt op het formulier uw e-mailadres invullen. Dan kunnen
wij u snel van dienst zijn. Als het nodig is, communiceren wij met
u via e-mail. Geeft u geen e-mailadres door, dan communiceren
wij met u op papier.
Stuur alleen de eerste 6 pagina’s van het formulier
met de op pagina 6 aangegeven bijlage(n) naar:
Belastingdienst
Postbus 2710
6401 de Heerlen
Meer informatie
Lees eerst de ‘Toelichting Aangifte/melding/opgaaf bpm’.
Hebt u daarna nog vragen? Kijk dan op belastingdienst.nl/auto

Voertuigidentificatienummer motorrijtuig
Voertuigidentificatienummer
(VIN = Chassis-/framenummer)
Documentkenmerk
(Laatste 7 posities van het VIN)		
1

WBAUT11030JT91484
J T 9 1 4 8 4

Aangifte, melding of opgaaf
Ik schrijf het motorrijtuig
in het Nederlands
kentekenregister in als:
(Kruis aan wat van toepassing is.)

Particulier. Ik doe
1 – aangifte van belasting voor een personenauto of motorrijwiel
2 – aangifte van belasting voor een bestelauto
3 – aangifte van belasting voor een reeds in het Nederlands kentekenregister ingeschreven bestelauto
4 – aangifte van belasting wegens ombouw van het motorrijtuig
Ondernemer. Ik doe
5 – aangifte van belasting voor een personenauto of motorrijwiel
6 – melding van belasting voor een personenauto of motorrijwiel met een artikel 8-vergunning
15 011 02 01

BPM 011 - 1Z*2FOL 

7 – opgaaf bruto bpm van een bestelauto
8 – aangifte van belasting wegens ombouw van het motorrijtuig

*150110201*
1 5 0 1 1 0 2 0 1

Druk formulier af

Druk formulier+bijlagen af

02 van 21

Documentkenmerk

J T 9 1 4 8 4
2

Gegevens aangever/vergunninghouder

2a

BSN/RSIN
aangever/vergunninghouder

2b

De aangever/vergunninghouder is een:

8 5 7 6 7 5 7 2 2

Particulier					
		 Voorletters, tussen		 voegsel en achternaam
Ondernemer
		 Naam onderneming

Car Import Solutions BV

		
Tekenbevoegd			Vul in als uw onderneming géén eenmanszaak is en u niet optreedt als gemachtigde.
		 Voorletters, tussen		 voegsel en achternaam
		
Nummer art 8-vergunning
		
Indien van toepassing.		
2c

B P M

Contactgegevens
Straatnaam, huisnummer
Coenecoop 397
en toevoeging					
Postcode en plaats				



2 7 4 1 P N

Waddinxveen

Telefoonnummer				 0 6 8 2 3 6 1 6 6 3

info@carimportsolutions.nl

E-mailadres
3
3a

Gegevens gemachtigde (als dat van toepassing is)
Uw gemachtigde is een:
Particulier					
		 Voorletters, tussen		 voegsel en achternaam
Ondernemer
		 Naam onderneming
		
Tekenbevoegd			Vul in als uw onderneming géén eenmanszaak is.
		 Voorletters, tussen		 voegsel en achternaam
Contactgegevens
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging					
Postcode en plaats				




Telefoonnummer				
E-mailadres
Voeg een kopie van de volmacht als bijlage bij.
15 011 02 02

3b

*150110202*
1 5 0 1 1 0 2 0 2

Druk formulier af

Druk formulier+bijlagen af

03 van 21

Documentkenmerk

J T 9 1 4 8 4
4

RDW: Gegevens keuring motorrijtuig
Datum waarop de RDW het
motorrijtuig heeft gekeurd		

2 8 – 0 2 – 2 0 1 9

Doet u melding of opgaaf bruto bpm, ga dan verder met vraag 6.
5
5a

5b

RDW: Gegevens aanvrager kenteken
Is de onder vraag 2 genoemde
persoon de aanvrager van het
kenteken bij de RDW?

Ja. Ga verder met vraag 6.
Nee. Is de onder vraag 2			
genoemde persoon wel de
toekomstig kentekenhouder?		

Ja. Ga verder met vraag 5b.
Nee. U kunt géén aangifte doen.

BSN/RSIN van aanvrager
kenteken bij de RDW			
De aanvrager is een:
Particulier
		 Voorletters, tussen		 voegsel en achternaam
Ondernemer
		 Naam onderneming
Contactgegevens
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging					
Postcode en plaats				




Telefoonnummer				

15 011 02 03

5c

*150110203*
1 5 0 1 1 0 2 0 3

Druk formulier af

Druk formulier+bijlagen af
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Documentkenmerk

J T 9 1 4 8 4
6

Gegevens motorrijtuig

6a

Voertuigidentificatienummer
(Chassis-/framenummer)			

6b

Nederlands kenteken			

6c

Soort motorrijtuig
Kruis het soort motorrijtuig en
eventuele subcategorie aan.

WBAUT11030JT91484
Vul in als het motorrijtuig al een Nederlands kenteken heeft.
Personenauto
PHEV personenauto (plug-in hybride)
Bijzondere personenauto (o.a. kampeerauto)
Bestelauto
Motorrijwiel

6d

Merk

Mercedes-Benz

6e

Type

B-klasse

6f

Uitvoering

200 Ambition

6g

CO2-uitstoot					 1 3 8

6h

Brandstof
Kruis de soort(en)
brandstof aan.

gr/km. Vul in als uw motorrijtuig een personenauto is met een datum eerste toelating na 31 januari 2008.

Benzine

Ethanol (Alcohol)

Diesel

LNG (Liquefied Natural Gas)

Elektriciteit

LPG (Liquefied Petroleum Gas)

CNG (Aardgas)
Waterstof

7

																				
Neem over van (buitenlands) kentekenbewijs of
0 1 – 0 2 – 2 0 1 2
Datum eerste toelating			
van de informatie van de RDW.
Nettocatalogusprijs
Nettocatalogusprijs basisuitvoering. Vul € 0 in als het motorrijtuig ouder is dan 25 jaar.

€

2 4 7 2 8

Accessoires en opties

€

3 7 9 0

€

2 8 5 1 8


Nettocatalogusprijs inclusief accessoires en opties
Nederlandse nettocatalogusprijs geldend op datum 1e toelating.
Vul in als de datum 1e toelating ligt na 1 januari 2010 of als u dit gegeven gebruikt
voor de berekening van het bedrag historisch bruto bpm.

+

15 011 02 04

6i

*150110204*
1 5 0 1 1 0 2 0 4

Druk formulier af

Druk formulier+bijlagen af
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Documentkenmerk

J T 9 1 4 8 4
8
8a

Bpm
Is het motorrijtuig nieuw
en ongebruikt?

Ja. Actuele bruto bpm.
Neem over van bijlage A en ga verder met vraag 8d.

€

Nee

8b

8c

Bruto bpm
Kies uit de actuele bruto bpm
of historische bruto bpm
(bij historische bruto bpm
geeft u ook de datum van de
historische bruto bpm op).

Welke methode kiest u
voor de vermindering?
Voor gebruikte motorrijtuigen
is een vermindering
(afschrijving) van de bpm
mogelijk (zie de ‘Toelichting
aangifte/melding/opgaaf bpm’).

€

Actuele bruto bpm. Neem over van bijlage A.
 Historische bruto bpm
Datum gekozen historische bruto bpm							

0 1 – 0 2 – 2 0 1 2

	Historische bruto bpm. Neem over van ‘Bijlage B, Toelichting berekening
historische bruto bpm’ en stuur het relevante onderdeel van deze bijlage mee
met dit formulier. U toont hiermee aan hoe u dit bedrag hebt samengesteld.

€

5 3 4 7

 Koerslijst. Vermeld de historische nieuwprijs, de handelsinkoopwaarde en het calculatienummer.
Voeg een kopie van de koerslijst als bijlage bij.
	
Historische nieuwprijs. Nieuwprijs inclusief alle belastingen
€
op datum 1e toelating. Neem over uit de koerslijst.

€

Handelsinkoopwaarde. Neem over uit de koerslijst.
Calculatienummer koerslijst
Overig, namelijk
Vermeld naam van de koerslijst 
als het calculatienummer niet
bekend is.

 Taxatierapport. Vermeld de historische nieuwprijs en de handelsinkoopwaarde.
Voeg een kopie van het taxatierapport als bijlage bij.
	
Historische nieuwprijs. Nieuwprijs inclusief alle belastingen
€
op datum 1e toelating. Neem over uit het taxatierapport.

8d

€

 Forfaitaire afschrijvingstabel. Afschrijvingspercentage
	
Neem over van bijlage C en ga verder met vraag 8d.

								
8 3 , 6 6 7 %

Verschuldigde bpm. Neem over van vraag 8a of vraag 1i, 2i of 3d van bijlage C.
Doet u een melding of een opgaaf bruto bpm, ga dan verder met vraag 10.

Kunt u een bedrag verrekenen
in verband met de ombouw
van het motorrijtuig?

€

Ja. Te verrekenen bedrag in verband met de ombouw

–/–

8 7 3

€

Nee

€

Te betalen bpm. Afronden op hele euro's naar beneden.

8 7 3

15 011 02 05

8e

	Handelsinkoopwaarde. Neem over uit het taxatierapport.

*150110205*
1 5 0 1 1 0 2 0 5

Druk formulier af

Druk formulier+bijlagen af
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Documentkenmerk

J T 9 1 4 8 4
9
9a

Bijzondere situaties
Beschikt u over een
vergunning vrijstelling bpm?
Bijvoorbeeld voor verhuisboedel
of erfgoederen?

Ja. Nummer vrijstellingsvergunning of nummer invoeraangifte bij invoer van buiten de EU

Nee

9b

9c

Verzoekt u een vergunning
niet plaatsen tussenschot
in het kader van de
gehandicaptenregeling?
Voor bestelauto’s met een datum
1e toelating vóór 1 juli 2005.

Ja

Verzoekt u teruggaaf bpm
gehandicaptenregeling?
Voor bestelauto’s met een datum
1e toelating vanaf 1 juli 2005.

Ja

Nee

Nee

Het bedrag te betalen bpm (vraag 8e) wordt verminderd tot nihil als de vrijstellingsvergunning is verleend,
de vergunning niet plaatsen tussenschot wordt verleend of uw verzoek teruggaaf bpm gehandicaptenregeling wordt gehonoreerd.

Ondertekening
Naam
Datum							 1 0 –

0 2 – 2 0 1 9

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
									
Bijlage(n). Voeg de bijlage(n)		
bij als u van deze opties gebruik
hebt gemaakt.					

Koerslijst

									

Volmacht

									

Bijlage B, Toelichting berekening historische bruto bpm

Taxatierapport

15 011 02 06

10

*150110206*
1 5 0 1 1 0 2 0 6

Druk formulier af

Druk formulier+bijlagen af

Naam:
RSIN:
Calculatienummer:

Bijlage: Overzicht van opties / accessoires / pakketten
Accessoires & opties
armsteun achter
audio-nav. full map + hdd
automatische airco
lichtmetalen velgen 16"
metaalkleur
mistlampen voor
verwarmde voorstoelen

165
1.900
510
250
490
185
290

+
Totaal:

3.790

NB: Alle bedragen op deze bijlage zijn nettobedragen en in hele euro's.

Car Import Solutions BV
857675722
1617504GA

Naam:
RSIN:
Calculatienummer:

Car Import Solutions BV
857675722
1617504GA

Bijlage (B): Toelichting berekening historische bruto BPM
BPM regime (ingangsdatum): 1-1-2012
Netto catalogusprijs
Totaal opties/accesoires

24.728
3.790
+

BPM-vrij (*)
Optiekorting

28.518
0
0

BPM-percentage

28.518
11,1 %

Brandstoftoeslag
Energielabeltoeslag (B)
CO2-toeslag (138g/km)
Roetfilter

3.165
-450
0
2.632
0
+

Bruto BPM

5.347

NB: Alle bedragen op deze bijlage zijn nettobedragen en in hele euro's.
(*) Verzekeringskosten in de netto catalogusprijs waarover geen BPM hoeft te worden betaald.
Als particulier of ondernemer zonder een art. 8 vergunning mag u voor de berekening de aangifte-datum, voor de
verwerking van de kenteken-afgifte, met 7 dagen ophogen. Voor het vaststellen van het afschrijvingspercentage
is 01-03-2019 toegepast.

