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Verzoek
Teruggaaf BPM
regeling taxi- en openbaar vervoer

Gebruiksaanwijzing
Waarom dit formulier?

Invullen en ondertekenen

U kunt met dit formulier verzoeken om teruggaaf van Belasting van
personenauto’s en motorrijwielen () voor een personenauto waarmee
u geheel of nagenoeg geheel taxivervoer en/of openbaar vervoer gaat
verrichten. De voorwaarden voor de teruggaaf zijn in de toelichting
opgenomen. Zodra u niet meer aan deze voorwaarden voldoet, moet u
(een deel van) de  op aangifte voldoen.

Vul het formulier in en onderteken het. Stuur het formulier met de
benodigde bijlagen naar het kantoor van de Belastingdienst dat voor u
bevoegd is.

Let op!

U komt niet in aanmerking voor teruggaaf als u gebruik maakt van de
doorschuifregeling taxi- en openbaar vervoer. U treedt dan in de plaats
van de vorige kentekenhouder die destijds teruggaaf van  heeft
gekregen in verband met het gebruik van de auto voor taxivervoer en/of
openbaar vervoer.
1

Gegevens kentekenhouder

1a

Naam

1b

Vestigingsadres

1c

Postcode en plaats

1d

Telefoonnummer

1f

Nummer van uw
WP-vergunning
Heeft u zelf geen WP-vergunning, vul dan vraag 2 in.

2

Gegevens WP-vergunninghouder

Meer informatie?

Lees eerst de toelichting. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u op
maandag tot en met donderdag van . uur tot . uur en op vrijdag
van . uur tot . uur (gratis) bellen met de BelastingTelefoon:
 - . Of kijk op internet: www.belastingdienst.nl.

1e

BTW-nummer

Vul deze vraag alleen in als het kentekenbewijs en de WP-vergunning niet op dezelfde naam zijn gesteld.
2a

Naam

2b

Vestigingsadres

2c

Postcode en plaats

2d

Telefoonnummer

2f

Nummer van de
WP-vergunning

2e

BTW-nummer

BPM 27 - 1Z*2PL

Stuur als bijlage de ‘Gezamenlijke verklaring’ mee. Daarin verklaart u (als kentekenhouder) samen met de WP-vergunninghouder dat de auto
wordt gebruikt in het kader van de onderneming van de WP-vergunninghouder.
3

Gegevens personenauto

3a

Kenteken

3b

Merk en type

3c

Datum deel 1A van
het kentekenbewijs

3e

Datum eerste toelating

3d

Datum deel 1B van
het kentekenbewijs

4

Bedrag van de teruggaaf

4a

Datum waarop de aanspraak
op de teruggaaf is ontstaan

4b

Bruto BPM-bedrag op het
kentekenbewijs deel 1A

4d

Bankrekeningnummer
van de kentekenhouder

4c Voor welk bedrag aan BPM
verzoekt u om teruggaaf?

Wilt u dat het BPM-bedrag aan een ander dan de kentekenhouder wordt uitbetaald, vul dan hier het bankrekeningnummer en de naam van deze
persoon in. Aan dit verzoek kan alleen worden voldaan als u ook een machtiging hiervoor meestuurt (zie ook vraag 5g).
4e

Bankrekeningnummer

4f

Op naam van

5

Bijlagen
Stuur de bijlagen met de nummers 5a tot en met 5c in alle gevallen mee. De bijlagen met de nummers 5d tot en met 5h hoeft u alleen mee te
sturen als de betreffende situatie zich voordoet. Kruis in dat geval de betreffende bijlage(n) aan.

5a

■

Kopie van alle delen van het kentekenbewijs van de auto

5b

■

Kopie van de geldige WP-vergunning

5c

■

Kopie van het Vergunningsbewijs taxivervoer

5d

■

Verklaring over het gebruik als taxi of voor openbaar vervoer
Gebruik het formulier ‘Verklaring gebruik 90%’.

5e

■

Kopie van het geldige RDW-keuringsbewijs
(als op het kentekenbewijs deel 1A niet de aantekening “taxi” staat vermeld)

5f

■

De gezamenlijke verklaring als de tenaamstelling van het kentekenbewijs en die van de WP-vergunning niet dezelfde zijn
Gebruik het formulier ‘Gezamenlijke verklaring’.
Let op! Als de WP-vergunninghouder een VOF is, moeten alle vennoten deze verklaring ondertekenen

5g

■

Een verklaring van de curator over het gebruik als taxi of voor openbaar vervoer in geval van faillissement of surseance van betaling

5h

■

Een verzoek om de BPM aan een ander dan de kentekenhouder uit te betalen

5i

■

Een machtiging als het formulier door een ander dan de kentekenhouder wordt ondertekend

6

Ondertekening
Ik verklaar dit verzoek duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.
Plaats en datum
Naam
Handtekening

Aantal bijlagen
Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend, met de benodigde bijlagen, op naar het kantoor van de Belastingdienst dat voor u bevoegd is.

Algemene toelichting
Met het formulier ‘Verzoek teruggaaf BPM regeling taxi- en openbaar
vervoer’ doet u een verzoek om teruggaaf van BPM in verband met het
geheel of nagenoeg geheel gaan gebruiken van een personenauto voor
taxivervoer en/of openbaar vervoer.
WP-vergunning
In dit formulier en de toelichting wordt het begrip ’WP-vergunning’
gebruikt. Een WP-vergunning is een vergunning om op grond van de
Wet Personenvervoer 2000 taxivervoer of openbaar vervoer te mogen
verrichten. De Inspectie Verkeer en Waterstaat geeft deze vergunning
af.
Voorwaarden teruggaafregeling
Voor de teruggaafregeling gelden de volgende voorwaarden.
- Voor de auto moet een geldig kentekenbewijs zijn afgegeven. De
geldigheid mag niet geschorst zijn.
- De auto moet technisch goedgekeurd zijn door de RDW voor
taxivervoer en/of openbaar vervoer.
- De auto moet gebruikt worden in het kader van de onderneming van
een WP-vergunninghouder.
- De auto moet geheel of nagenoeg geheel (minimaal 90%) worden
gebruikt voor taxivervoer en/of openbaar vervoer.
- De kentekenhouder en de WP-vergunninghouder mogen niet in staat
van faillissement of surseance van betaling verkeren.
Doorschuifregeling taxi- en openbaar vervoer
Als u gebruik maakt van de doorschuifregeling taxi- en openbaar
vervoer is teruggaaf van BPM niet mogelijk.
Bij de doorschuifregeling gaat het om een personenauto waarvoor al
eerder teruggaaf van BPM is verleend. De vorige taxiondernemer heeft
deze auto aan een andere taxiondernemer verkocht, die de auto ook
voor 90% of meer voor taxivervoer en/of openbaar vervoer gaat
gebruiken. De vorige taxiondernemer hoeft nu geen aangifte te doen
en geen (deel van de BPM) terug te betalen. De nieuwe
taxiondernemer kan geen teruggaafverzoek indienen. De nieuwe
taxiondernemer treedt in de plaats van de vorige taxiondernemer.

Motorrijtuigenbelasting
Onder dezelfde voorwaarden zoals die gelden voor de teruggaafregeling BPM, kunt u vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting krijgen.
Daartoe moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst/Centrale
administratie, Postbus 9047, 7300 GJ Apeldoorn. Op dit verzoek wordt
afzonderlijk beslist. Voor vragen over de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor taxivervoer en openbaar vervoer, kunt u (gratis) bellen
naar de BelastingTelefoon/Auto: 0800 - 0749. Bereikbaar op
werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Afronden in uw eigen voordeel
De eindbedragen die u op het verzoekformulier invult, mag u in uw
eigen voordeel afronden op hele euro’s.
Na de ondertekening
Het ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde bijlagen
moet u indienen binnen dertien weken nadat de aanspraak op de
teruggaaf is ontstaan. Het formulier stuurt u op naar het kantoor van
de Belastingdienst dat voor u bevoegd is. De Belastingdienst neemt
dan een beslissing op uw verzoek.
Adresgegevens kantoren van de Belastingdienst
Bent u woondan is voor met als adressering
achtig of geves- u bevoegd
tigd in de regio
het kantoor
Noord
Randmeren
Oost
Utrecht-Gooi
Holland-Noord
Holland-Midden
Amsterdam
Rivierenland
Rijnmond
Haaglanden
Zuidwest
Oost Brabant
Limburg

Emmen
Lelystad
Enschede
Utrecht
Alkmaar
Hoofddorp
Amsterdam
Arnhem
Rotterdam
Rijswijk
Breda
Eindhoven
Roermond

Postbus 30056, 7800 RC te Emmen
Postbus 459, 8200 AL te Lelystad
Postbus 5100, 7500 GC te Enschede
Postbus 18500, 3501 CM te Utrecht
Postbus 30507, 1800 ED te Alkmaar
Postbus 222, 2130 AE te Hoofddorp
Postbus 58966, 1040 EH te Amsterdam
Postbus 9007, 6800 DJ te Arnhem
Postbus 50961, 3007 BC te Rotterdam
Postbus 5400, 2280 HK te Rijswijk
Postbus 90121, 4800 RA te Breda
Postbus 90057, 5600 PK te Eindhoven
Postbus 925, 6040 AK te Roermond

Toelichting bij Verzoek teruggaaf BPM regeling taxi- en openbaar vervoer
1

Gegevens kentekenhouder

Als aan de voorwaarden voor de teruggaafregeling taxi- en openbaar
vervoer is voldaan, wordt de BPM terugbetaald aan de kentekenhouder.
Daarom kan alleen de kentekenhouder het verzoek om teruggaaf doen.
Zie ook onder onderdeel 6 van deze toelichting.
De beslissing op het teruggaafverzoek staat op naam van de
kentekenhouder.
Vul hier de gegevens in van de kentekenhouder. Dit kan een natuurlijk
persoon of een rechtspersoon zijn.
Heeft hij zelf een WP-vergunning, vul dan bij vraag 1f het nummer van
de WP-vergunning in en sla vraag 2 over. Heeft hij zelf geen WPvergunning, vul dan ook vraag 2 in.
2

Gegevens WP-vergunninghouder

Als de kentekenhouder van de auto en de WP-vergunninghouder niet
dezelfde (rechts)persoon zijn, vermeldt u hier de gegevens van de WPvergunninghouder.
U stuurt dan ook als bijlage de ‘Gezamenlijke verklaring’ mee. Dit
formulier kunt u aanvragen bij de BelastingTelefoon: 0800 – 0543, of
downloaden van de internetsite van de Belastingdienst:
www.belastingdienst.nl.
Met dit formulier verklaart u, als kentekenhouder, samen met de WPvergunninghouder dat de auto wordt gebruikt in het kader van de
onderneming van de WP-vergunninghouder.
3

Gegevens personenauto

Vul hier de gegevens in van de personenauto waarvoor u een verzoek
om teruggaaf van de BPM doet.
4

Bedrag van de teruggaaf

Datum waarop de aanspraak op teruggaaf is ontstaan
Als tijdstip van het ontstaan van de aanspraak op teruggaaf geldt de
meest recente datum van:
- deel 1B van het kentekenbewijs op naam van de aanvrager van de
teruggaaf,
- het RDW-keuringsbewijs voor het gebruik als taxi,

- de WP-vergunning, of
- het moment dat de taxi wordt gebruikt in het kader van de onderneming
van de kentekenhouder (of van de WP-vergunninghouder, als de
houder van de auto en de WP-vergunninghouder niet dezelfde
personen zijn).
De meest recente datum hiervan vult u in bij vraag 4a.
Nieuwe, ongebruikte personenauto
Voor een nieuwe, ongebruikte personenauto zal het bedrag van de
teruggaaf meestal gelijk zijn aan het bruto BPM-bedrag dat op deel 1A
van het kentekenbewijs is vermeld. In dat geval is de datum van deel
1A van het kentekenbewijs de meest recente datum (zie vraag 4a).
Soms komt het voor dat de nieuwe auto na de tenaamstelling wordt
omgebouwd met bijzondere inrichtingsdelen (b.v. rolstoelbevestigingspunten). De keuring van de RDW vindt dan later plaats, zodat u pas
daarna met de auto taxivervoer of openbaar vervoer kan gaan
verrichten. De aanspraak ontstaat niet eerder dan het moment waarop
de keuring is afgerond, waardoor u niet het gehele bruto BPM-bedrag
kan terugkrijgen. In bepaalde gevallen kan echter toch de teruggaaf
berekend worden vanaf de datum van deel 1A en deel 1B van het
kentekenbewijs. De BelastingTelefoon kan u daarover nader informeren.
Gebruikte personenauto
Is de datum van deel 1B van het kentekenbewijs niet gelijk aan de
datum van deel 1A, dan is er sprake van een gebruikte personenauto.
Dit is ook het geval als de datum eerste toelating niet gelijk is aan de
datum van deel 1B van het kentekenbewijs. Het bedrag van de
teruggaaf is dan het bedrag aan BPM dat nog op de auto drukt. Dit
berekent u door van het bruto BPM-bedrag een forfaitaire
kortingspercentage af te trekken. De hoogte van deze korting is
afhankelijk van de leeftijd van het motorrijtuig. De leeftijd is de periode
tussen de datum van eerste toelating en de datum waarop het
kentekenbewijs is tenaamgesteld (datum deel 1B). Bepaal het
kortingspercentage aan de hand van de volgende tabel.
Let op! Als de periode begint op de laatste dag van de maand en
eindigt op de laatste dag van een kortere maand, is er toch sprake van
een hele maand.

Toelichting bij Verzoek teruggaaf BPM regeling taxi- en openbaar vervoer (vervolg)
Tabel afschrijvingspercentage
Als sinds het tijdstip maar minder dan
waarop het motorvoertuig voor het
eerst in gebruik is
genomen een periode
is verstreken van ten
minste
0 dagen
1 maand
3 maanden
5 maanden
9 maanden
1 jaar en 6 maanden
2 jaar en 6 maanden
3 jaar en 6 maanden
4 jaar en 6 maanden
5 jaar en 6 maanden
6 jaar en 6 maanden
7 jaar en 6 maanden
8 jaar en 6 maanden
9 jaar en 6 maanden

1 maand
3 maanden
5 maanden
9 maanden
1 jaar en 6 maanden
2 jaar en 6 maanden
3 jaar en 6 maanden
4 jaar en 6 maanden
5 jaar en 6 maanden
6 jaar en 6 maanden
7 jaar en 6 maanden
8 jaar en 6 maanden
9 jaar en 6 maanden

is het
en voor iedere
percen- maand die
tage
geheel of
gedeeltelijk is
verstreken sinds
de in de eerste
kolom bedoelde
periode vermeerderd met
0
4
4
3
10
2,5
15
2,25
24
1,444
37
0,833
47
0,833
57
0,75
66
0,5
72
0,416
77
0,416
82
0,333
86
0,333
90
0,083

Voorbeeld 1
Bij de registratie van een nieuwe personenauto wordt € 5000 aan
belasting voldaan. Na 20 maanden wordt de auto als taxi in gebruik
genomen. De korting is 37 + 2x 0,833= 38,666%. Het bedrag van de
teruggaaf is dan € 3067. Dit is berekend als volgt. 5000 x (100-38,666)%.
Voorbeeld 2
Bij de (eerste) registratie in Nederland van een gebruikte personenauto
van 8 maanden oud wordt € 4695 aan belasting voldaan. Als die auto
nieuw zou zijn, was € 6000 aan belasting verschuldigd (6000 x (10021,75)% = € 4695. Drie jaar na deze registratie wordt de auto als taxi in
gebruik genomen. Het bedrag van de teruggaaf wordt berekend als
ware de auto 3 jaar en acht maanden oud en is € 2490 (€ 6000 x (10058,5)%.
De BelastingTelefoon kan u hierover nader informeren.
Eerdere teruggaaf en/of betalingen
Als de auto al als taxi is gebruikt, kan er sprake zijn van een eerdere
teruggaaf en/of eventueel een eerdere aangifte met betaling van BPM.
Daar moet bij de berekening van de teruggaaf rekening mee worden
gehouden. Neem dan als basis het bedrag dat als laatste op aangifte
door de vorige taxiondernemer is betaald. Het bedrag dat die
ondernemer op zijn verkoopfactuur aan u heeft vermeld, kan daarvoor
een indicatie zijn. De BelastingTelefoon kan u daarover nader
informeren.
Andere situaties
Is er sprake van een andere situatie dan hiervoor is beschreven, neem
dan contact op met de BelastingTelefoon.

Uitbetaling
Vul bij vraag 4d het bankrekeningnummer in dat op naam staat van de
kentekenhouder. Het bedrag van de eventuele teruggaaf BPM zal op
deze rekening worden overgemaakt.
Als u wilt dat de Belastingdienst het bedrag van de teruggaaf aan een
ander uitbetaalt dan aan uzelf, moet u de Belastingdienst daartoe
machtigen. Vermeld dan bij vraag 4e het nummer en de tenaamstelling
van de bankrekening van degene aan wie de teruggaaf betaald moet
worden.
De Belastingdienst kan dit verzoek niet inwilligen als u (als kentekenhouder) nog een bedrag aan de Belastingdienst verschuldigd bent.
5

Mee te sturen bijlagen

De Belastingdienst moet kunnen beoordelen of u voldoet aan de
voorwaarden voor de teruggaaf. Stuur daarom met dit verzoekformulier
een aantal bijlagen mee. Vermeldt op elke bijlage uw naam en BTWnummer.
De bijlagen met de nummers 5a tot en met 5c zijn verplicht. De andere
bijlagen hoeft u alleen bij te voegen als de betreffende situatie zich
voordoet. Kruis in dat geval de bijlage(n) op het formulier aan.
Voor de onder 5c en 5e genoemde verklaringen zijn voorgedrukte
formulieren beschikbaar. Die kunt u downloaden van de internetsite:
www.belastingdienst.nl.
Faillissement of surseance van betaling
In geval van faillissement van de kentekenhouder en/of de WPvergunninghouder bestaat er geen recht op teruggaaf. Dit geldt ook als
er sprake is van surseance van betaling. Maar als de curator verklaart
dat de personenauto geheel of nagenoeg geheel voor taxivervoer of
openbaar vervoer wordt gebruikt in het kader van de onderneming van
de WP-vergunninghouder, kan de Belastingdienst de teruggaaf toch
verlenen.
6

Ondertekening

Als aan de voorwaarden voor de teruggaafregeling is voldaan, wordt de
BPM terugbetaald aan de kentekenhouder. Daarom moet hij het
verzoekformulier ondertekenen.
Staat het kentekenbewijs op naam van een rechtspersoon? Dan kan
het verzoekformulier alleen getekend worden door degene die de
rechtspersoon in rechte kan vertegenwoordigen en als zodanig bij de
Kamer van Koophandel staat ingeschreven.
Ondertekent iemand anders namens de kentekenhouder het
verzoekformulier? Dan moet degene die het formulier ondertekent,
hiervoor een machtiging van de kentekenhouder bijvoegen.

