
12345 Bijlage
Verzoek teruggaaf bpm / doorschuif-
regeling taxi- en openbaar vervoer 
Verklaring gebruik 90%
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Gebruiksaanwijzing

Waarom dit formulier? 
Met dit formulier kunt u verklaren dat u een auto voor minimaal 90% 
voor taxivervoer of openbaar vervoer gebruikt. Deze verklaring hebt u 
nodig als u voor deze auto wilt aanvragen:
– teruggaaf van bpm
– de doorschuifregeling taxi- en openbaar vervoer 

De Belastingdienst geeft de teruggaaf aan de kentekenhouder. Daarom 
moet de kentekenhouder deze verklaring ondertekenen. 

Gebruikt u dit formulier als bijlage bij een verzoek voor toepassing van 
de doorschuifregeling? Dan moet de koper/nieuwe kentekenhouder dit 
formulier ondertekenen. 

Let op! 
–  Is de (nieuwe) kentekenhouder van de auto niet dezelfde is als de 

(nieuwe) WP-vergunninghouder (zie hieronder bij ‘WP-vergunning’) 
binnen wiens bedrijf de auto gebruikt zal worden? Dan moet u samen 
de ‘Gezamenlijke verklaring’ meesturen. Daarvoor is een afzonderlijk 
formulier beschikbaar. 

–  In de toelichting bij het formulier ‘Verzoek om teruggaaf bpm taxi- en 
openbaar vervoer’ staat wat u moet doen als u de auto níet voor 90% 
of meer voor taxivervoer of openbaar vervoer gebruikt. 

WP-vergunning 
In dit formulier en de toelichting gebruiken we het begrip 
‘WP-vergunning’. Met een WP-vergunning mag je taxivervoer of 
openbaar vervoer verrichten volgens de Wet Personenvervoer 2000. 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat geeft deze vergunning af.

Ondertekenen
Staat het kentekenbewijs op naam van een rechtspersoon? Dan kan de 
aangifte alleen worden getekend door degene die de rechtspersoon 
vertegenwoordigt en zo bij de Kamer van Koophandel staat 
ingeschreven. 

Ondertekent iemand anders de verklaring namens de kentekenhouder? 
Dan moet degene die het formulier ondertekent, hiervoor een 
schriftelijke machtiging van de kentekenhouder bijvoegen. 

Is de WP-vergunninghouder een vof? Dan moeten alle vennoten deze 
verklaring ondertekenen. 

Meer informatie? 
Lees eerst de toelichting. Hebt u daarna nog vragen? Kijk op 
www.belastingdienst.nl. Of bel de BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749. 
Openingstijden: zie: www.belastingdienst.nl/contact.

1 Gegevens kentekenhouder

1a Naam  

1b Btw-nummer  

1c Nummer van de  
WP-vergunning

2 Gegevens personenauto/taxi

2a Kenteken  

2b Merk en type  

3 Verklaring 

 Hierbij verklaar ik / verklaren wij, als kentekenhouder van de onder 2 genoemde personenauto, dat deze auto bestemd is om voor 
tenminste 90% te worden gebruikt voor taxivervoer en/of openbaar vervoer. 

4 Ondertekening

 Plaats en datum                    

 Naam  

     
    

 Handtekening  

Plaats en datum                    

 Naam  

     
    

 Handtekening  

 

 Deze verklaring is een bijlage bij het formulier:
– ‘Verzoek om teruggaaf bpm taxi- en openbaar vervoer’ of 
– ‘Verzoek bpm, Doorschuifregeling taxi- en openbaar vervoer’ 
Stuur deze bijlage ingevuld en ondertekend mee naar uw belastingkantoor.
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