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 Voertuigidentificatienummer motorrijtuig

 Voertuigidentificatienummer 

(VIN = Chassis-/framenummer) 
Documentkenmerk 

(Laatste 7 posities van het VIN)  

1 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

 7 – opgaaf bruto bpm van een bestelauto

 8 – aangifte van belasting wegens ombouw van het motorrijtuig

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

 Waarom dit formulier?

Aangifte / melding / opgaaf
Bpm 
Vanaf 1 januari 2019



15
 0

11
 0

2 
02

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

02 van 21

2 Gegevens aangever/vergunninghouder

2a BSN/RSIN 
aangever/vergunninghouder 

2b De aangever/vergunninghouder is een:

 Particulier     

  Voorletters, tussen-  
  voegsel en achternaam   

 Ondernemer
  Naam onderneming 

  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.   B P M

2c Contactgegevens
Straatnaam, huisnummer 
en toevoeging       

Postcode en plaats     

Telefoonnummer    

E-mailadres 

3 Gegevens gemachtigde (als dat van toepassing is)

3a 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   

3b Contactgegevens
Straatnaam, huisnummer 
en toevoeging       

Postcode en plaats     

Telefoonnummer    

E-mailadres 

Voeg een kopie van de volmacht als bijlage bij.

Documentkenmerk
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4 RDW: Gegevens keuring motorrijtuig

Datum waarop de RDW het  
motorrijtuig heeft gekeurd   –  – 

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

5 RDW: Gegevens aanvrager kenteken

5a 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    Ja. Ga verder met vraag 5b. 
 genoemde persoon wel de 
 toekomstig kentekenhouder?   Nee. U kunt géén aangifte doen.

5b BSN/RSIN van aanvrager  
kenteken bij de RDW   

 De aanvrager is een:

 Particulier

  Voorletters, tussen-  
  voegsel en achternaam   

 Ondernemer
  Naam onderneming 

5c Contactgegevens 
Straatnaam, huisnummer 
en toevoeging       

Postcode en plaats     

Telefoonnummer    

Documentkenmerk
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6 Gegevens motorrijtuig

6a  Voertuigidentificatienummer 

(Chassis-/framenummer)   

6b Nederlands kenteken    Vul in als het motorrijtuig al een Nederlands kenteken heeft.

6c Soort motorrijtuig 
Kruis het soort motorrijtuig en 
eventuele subcategorie aan.

 Personenauto

  PHEV personenauto (plug-in hybride)

  Bijzondere personenauto (o.a. kampeerauto)

 Bestelauto

 Motorrijwiel

6d Merk 

6e Type 

6f Uitvoering 

6g CO2-uitstoot      gr/km. Vul in als uw motorrijtuig een personenauto is met een datum eerste toelating na 31 januari 2008.

6h Brandstof 
Kruis de soort(en) 
brandstof aan.

 Benzine 

 Diesel 

 Elektriciteit

 CNG (Aardgas)

 Waterstof

 Ethanol (Alcohol)
 

 LNG (Liquefied Natural Gas) 
 

 LPG (Liquefied Petroleum Gas)

                     Neem over van (buitenlands) kentekenbewijs of
6i Datum eerste toelating    –  –  van de informatie van de RDW.

7 Netto catalogusprijs

Netto catalogusprijs basisuitvoering. Vul € 0 in als het motorrijtuig ouder is dan 25 jaar. €

Accessoires en opties €

 
Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties €
Nederlandse netto catalogusprijs 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.

+

Documentkenmerk
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8 Bpm

8a Is het motorrijtuig nieuw 
en ongebruikt?

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

 Nee

8b 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).

 Actuele bruto bpm. Neem over van bijlage A. €

  Historische bruto bpm 
Datum gekozen historische bruto bpm        –  – 

  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.

8c 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’).

  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. €

  Handelsinkoopwaarde. Neem over uit het taxatierapport. €

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

8d 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 –/– €

 Nee

8e Te betalen bpm. Afronden op hele euro's naar beneden. €

Documentkenmerk
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9 Bijzondere situaties

9a 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 Verzoekt u een vergunning 
niet plaatsen tussenschot 
in het kader van de 
gehandicapten regeling? 
Voor bestelauto’s met een datum 
1e toelating vóór 1 juli 2005.

 Ja

 Nee

9c Verzoekt u teruggaaf bpm 
gehandicaptenregeling? 
Voor bestelauto’s met een datum 
1e toelating vanaf 1 juli 2005.

 Ja

 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.

10 Ondertekening

Naam 

Datum        –  – 

Handtekening  
Schrijf binnen het vak.
 
         

Bijlage(n). Voeg de bijlage(n)   Koerslijst 
bij als u van deze opties gebruik  
hebt gemaakt.      Taxatierapport 
 
          Volmacht

          Bijlage B, Toelichting berekening historische bruto bpm

Documentkenmerk
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 Berekening actuele bruto bpm

 Kruis aan wat van toepassing is en bereken de actuele bruto bpm.

 Personenauto 
 CO2-uitstoot. Neem over van vraag 6g van het formulier 
 ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.            gr/km 

 Te betalen bpm op basis van CO2-uitstoot        Tarief bij personenauto
 (zie de ‘Toelichting Aangifte/melding/opgaaf bpm’.) €  
                    Tarief PHeV (plug-in hybride) 
 Heeft uw personenauto   Nee 
 een dieselmotor? 
          Ja. Dieseltoeslag. Als de CO2-uitstoot van uw personenauto 
          meer is dan 61 gr/km: CO2-uitstoot - 61 gr/km × € 88,43 €  
 
 Actuele bruto bpm. Vul in bij Vraag 8a of 8b van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.  €

 Motorrijtuig rijdt uitsluitend op elektriciteit of waterstof
  Actuele bruto bpm = € 0. Vul in bij Vraag 8a of 8b van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.   €

 Bijzondere personenauto (o.a. kampeerauto) 

 Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties. Neem over  
 van vraag 7 van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.   €

                        3 7 , 7 %
                   
 Bereken 37,7% van de netto catalogusprijs.        €

 Heeft uw bijzondere   Nee. Verminderingsbedrag € 1.283 
 personenauto een              €  
 dieselmotor?     Ja. Vermeerderingsbedrag € 273  

          Actuele bruto bpm. Vul in bij vraag 8a of 8b    €  
          van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.

+

×

+/–

Bijlage A
Toelichting berekening actuele bruto bpm
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 Bestelauto

 Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties. Neem over  
 van vraag 7 van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.   €

                        3 7 , 7 %
                   
 Bereken 37,7% van de netto catalogusprijs        €

 Heeft uw bestelauto   Nee. Verminderingsbedrag € 1.283 
 een dieselmotor?               €  
         Ja. Vermeerderingsbedrag € 273  

          Actuele bruto bpm. Vul in bij vraag 8a of 8b    €  
          van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.

  Motorrijwiel

 Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties. Neem over  
 van vraag 7 van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.   €

 Is de netto catalogus-   Nee              9 , 6 %

 prijs € 2.134 of meer?    Bereken dan 9,6% van de     
          netto catalogusprijs     €
                   
          Actuele bruto bpm. Vul in bij vraag 8a of 8b 
          van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.   €

         Ja              1 9 , 4 %

          Bereken dan 19,4% van de     
          netto catalogusprijs     €

          Verminderingsbedrag     €     2 1 0
                   
          Actuele bruto bpm. Vul in bij vraag 8a of 8b 
          van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.   €

×

+/–

×

×

–

 Berekening actuele bruto bpm (vervolg)
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 Voertuigidentificatienummer motorrijtuig

 Voertuigidentificatienummer 

(VIN = Chassis-/framenummer)  
Documentkenmerk 

(Laatste 7 posities van het VIN)   

A Personenauto – benzine, ethanol, LPG of LNG

1 Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties

1a Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties.  
Neem over van vraag 7 van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. €

1b Percentage van de netto catalogusprijs          %

Periode van Tot Percentage van netto catalogusprijs
01-01-1993 01-02-2008 45,2%
01-02-2008 01-01-2009 42,3%
01-01-2009 01-01-2010 40,0% (0% als CO2-uitstoot ≤ 110 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2010 01-01-2011 27,4% (0% als CO2-uitstoot ≤ 110 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2011 01-01-2012 19,0% (0% als CO2-uitstoot ≤ 110 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2012 01-07-2012 11,1% (0% als CO2-uitstoot ≤ 110 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008) 
01-07-2012 01-01-2013 11,1% (0% als CO2-uitstoot ≤ 102 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008) 

                             
1c Bpm over netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties. Bereken: 1a × 1b. €

2 CO2-uitstoot

2a CO2-uitstoot. Neem over van vraag 6g van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.         gr/km

2b CO2-toeslag €

Periode van Tot CO2 grens Toeslag Ingebruikname
01-02-2008 01-01-2009 > 232 € 110 per gr/km na 31-01-2008
01-01-2009 01-01-2010 > 205 € 125 per gr/km na 31-01-2008

×

Bijlage B
Toelichting berekening 
historische bruto bpm

Met deze bijlage berekent u de voor u meest gunstige historische bruto bpm.
–  Kies het soort motorrijtuig met de daarbij behorende brandstof.
–  Kies met de door u gekozen datum van de historische bruto bpm de periode waarmee 

u de berekening van de historische bruto bpm samenstelt. U mag de datum nemen 
waarbij de totale berekening van de historische bruto bpm het meest voordelig is.

–  Neem dit bedrag en de gekozen datum over op de aangifte.

 Waarom dit formulier?
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2c Te betalen bpm op basis van CO2-uitstoot €

Periode van Tot De tarieven voor deze berekening vindt u op onze website bij bpm-tarieven.
01-01-2010 heden

2d  Aftrek net niet zeer zuinige personenauto €

Periode van Tot CO2 Aftrek Ingebruikname
01-01-2010 01-01-2011 >110 en ≤120 - € 750 na 31-12-2009
01-01-2011 01-01-2012 >110 en ≤120 - € 500 na 31-12-2010

                             
2e  Bpm over CO2-uitstoot. Tel op: 2b + 2c + 2d. €

3 Aftrek benzine

Aftrek benzine €

Periode van Tot Aftrek
01-01-1993 01-02-2008 - € 1.540 
01-02-2008 01-01-2009 - € 1.442 
01-01-2009 01-01-2011 - € 1.288 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 110 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2011 01-01-2012 - € 824 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 110 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2012 01-07-2012 - € 450 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 110 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008) 
01-07-2012 01-01-2013 - € 450 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 102 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008) 

4 Energielabel

 Energielabel      A   B   C   D   E   F   G    Geen/ 
niet bekend

Periode van Tot Label A Label B Label C Label D Label E Label F Label G / geen Ingebruikname
01-07-2006 01-02-2008 - € 1.000 - € 500 € 0 + € 135 + € 270 + € 405 + € 540 na 30-06-2006
01-02-2008 01-01-2010 - € 1.400 - € 700 € 0 + € 400 + € 800 + € 1.200 + € 1.600 na 30-06-2006
01-01-2009 01-01-2010 alle labels € 0 als CO2-uitstoot ≤ 110 gr/km na 31-12-2008

 Aftrek/toeslag energielabel €

5 Hybride personenauto

 Aftrek hybride personenauto  A        B €

Periode van Tot Label A Label B Ingebruikname
01-01-2006 01-07-2006 Historische bruto bpm = € 0 - € 3.000 na 31-12-2005
01-07-2006 01-07-2010 - € 5.000 - € 2.500 na 30-06-2006

6 Historische bruto bpm

Historische bruto bpm. Tel op: 1c + 2e + 3 + 4 + 5. Vul ‘0’ in als het bedrag negatief is. 
Vul in bij vraag 8b van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. €

+

A Personenauto – benzine, ethanol, LPG of LNG (vervolg)

Documentkenmerk

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/bpm-tarieven
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B Personenauto – diesel

1 Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties

1a Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties.  
Neem over van vraag 7 van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. €

1b Percentage van de netto catalogusprijs          %

Periode van Tot Percentage van netto catalogusprijs
01-01-1993 01-02-2008 45,2%
01-02-2008 01-01-2009 42,3%
01-01-2009 01-01-2010 40,0% (0% als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2010 01-01-2011 27,4% (0% als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2011 01-01-2012 19,0% (0% als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2012 01-07-2012 11,1% (0% als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-07-2012 01-01-2013 11,1% (0% als CO2-uitstoot ≤ 91 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)

                             
1c Bpm over netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties. Bereken: 1a × 1b. €

2 CO2-uitstoot

2a CO2-uitstoot. Neem over van vraag 6g van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.         gr/km

2b CO2-toeslag €

Periode van Tot CO2 grens Toeslag Ingebruikname
01-02-2008 01-01-2009 > 192 € 110 per gr/km na 31-01-2008
01-01-2009 01-01-2010 > 170 € 125 per gr/km na 31-01-2008

2c Te betalen bpm op basis van CO2-uitstoot €

Periode van Tot De tarieven voor deze berekening vindt u op onze website bij bpm-tarieven.
01-01-2010 heden

2d Aftrek net niet zeer zuinige personenauto €

Periode van Tot CO2 Aftrek Ingebruikname
01-01-2010 01-01-2011 >95 en ≤120 - € 750 na 31-12-2009
01-01-2011 01-01-2012 >95 en ≤120 - € 500 na 31-12-2010

                             
2e  Bpm over CO2-uitstoot. Tel op: 2b + 2c + 2d. €

×

+

Documentkenmerk
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3 Aftrek/toeslag diesel

3a Vaste aftrek/toeslag diesel €

Periode van Tot Aftrek/toeslag
01-01-1993 01-05-2000 – € 580
01-05-2000 01-02-2008 + € 328
01-02-2008 01-01-2009 + € 307
01-01-2009 01-01-2010 + € 366 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2010 01-01-2011 + € 1.076 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2011 01-01-2012 + € 1.526 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2012 01-07-2012 + € 1.900 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)

3b Variabele toeslag diesel €

Periode van Tot CO2-uitstoot Toeslag
01-07-2012 01-08-2012 > 70 gr/km € 40,68 per gr/km 

 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 91 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-08-2012 01-01-2013 > 70 gr/km € 40,68 per gr/km
01-01-2013 01-01-2014 > 70 gr/km € 56,13 per gr/km
01-01-2014 01-01-2015 > 70 gr/km € 72,93 per gr/km
01-01-2015 01-01-2016 > 70 gr/km € 86,00 per gr/km
01-01-2016 01-01-2017 > 67 gr/km € 86,43 per gr/km
01-01-2017 01-01-2018 > 65 gr/km € 86,69 per gr/km
01-01-2018 01-01-2019 > 63 gr/km € 87,38 per gr/km
01-01-2019 heden > 61 gr/km € 88,43 per gr/km

3c Is de fijnstofuitstoot ≤ 5 mg/km   Nee of niet bekend
en is de ingebruikname na 
30-06-2005?       Ja. Vul in aftrek fijnstofuitstoot. €

Periode van Tot Aftrek
01-07-2005 01-04-2008 - € 600
01-04-2008 01-01-2009  Vul de fijnstofuitstoot in en bereken: 

fijnstofuitstoot × € 200 minus € 900 
(als de uitkomst positief is: vul in € 0)

Fijnstofuitstoot  mg/km

01-01-2009 01-01-2010 - € 600
01-01-2010 01-01-2011 - € 300

3d Voldoet de personenauto aan de  Nee of niet bekend 
euro-6-norm en is de ingebruik- 
name na 31-12-2010?     Ja. Vul in aftrek euro-6-norm. €

Periode van Tot Aftrek
01-01-2011 01-01-2012 - € 1.500
01-01-2012 01-01-2013 - € 1.000
01-01-2013 01-01-2014 - € 500

                             
3e Aftrek/toeslag diesel. Tel op: 3a + 3b + 3c + 3d. €

+

B Personenauto – diesel (vervolg)

Documentkenmerk
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4 Energielabel

 Energielabel      A   B   C   D   E   F   G    Geen/ 
niet bekend

Periode van Tot Label A Label B Label C Label D Label E Label F Label G / geen Ingebruikname
01-07-2006 01-02-2008 - € 1.000 - € 500 € 0 + € 135 + € 270 + € 405 + € 540 na 30-06-2006
01-02-2008 01-01-2010 - € 1.400 - € 700 € 0 + € 400 + € 800 + € 1.200 + € 1.600 na 30-06-2006
01-01-2009 01-01-2010 alle labels € 0 als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km na 31-12-2008

 Aftrek/toeslag energielabel €

5 Hybride personenauto

 Aftrek hybride personenauto  A        B €

Periode van Tot Label A Label B Ingebruikname
01-01-2006 01-07-2006 Historische bruto bpm = € 0 - € 3.000 na 31-12-2005
01-07-2006 01-07-2010 - € 5.000 - € 2.500 na 30-06-2006

6 Historische bruto bpm

Historische bruto bpm. Tel op: 1c + 2e + 3e + 4 + 5. Vul ‘0’ in als het bedrag negatief is. 
Vul in bij vraag 8b van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. €

B Personenauto – diesel (vervolg)
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C Personenauto – aardgas

1 Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties

1a Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties.  
Neem over van vraag 7 van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.  €

1b Percentage van de netto catalogusprijs          %

Periode van Tot Percentage van netto catalogusprijs
01-01-1993 01-02-2008 45,2%
01-02-2008 01-01-2009 42,3%
01-01-2009 01-01-2010 40,0% (0% als CO2-uitstoot ≤ 110 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2010 01-01-2011 27,4% (0% als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2011 01-01-2012 19,0% (0% als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2012 01-07-2012 11,1% (0% als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-07-2012 01-08-2012 11,1% (0% als CO2-uitstoot ≤ 91 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-08-2012 01-01-2013 11,1% (0% als CO2-uitstoot ≤ 102 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)

                             
1c Bpm over netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties. Bereken: 1a × 1b. €

2 CO2 -uitstoot

2a CO2-uitstoot. Neem over van vraag 6g van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.         gr/km

2b CO2-toeslag €

Periode van Tot CO2 grens Toeslag Ingebruikname
01-02-2008 01-01-2009 > 232 € 110 per gr/km na 31-01-2008
01-01-2009 01-01-2010 > 205 € 125 per gr/km na 31-01-2008

2c Te betalen bpm op basis van CO2-uitstoot €

Periode van Tot De tarieven voor deze berekening vindt u op onze website bij bpm-tarieven.
01-01-2010 heden

2d  Aftrek net niet zeer zuinige personenauto €

Periode van Tot CO2 Aftrek Ingebruikname
01-01-2010 01-01-2011 >95 en ≤120 - € 750 na 31-12-2009
01-01-2011 01-01-2012 >95 en ≤120 - € 500 na 31-12-2010

                             
2e  Bpm over CO2-uitstoot. Tel op: 2b + 2c + 2d. €

3 Aftrek aardgas

Aftrek aardgas €

Periode van Tot Aftrek
01-01-1993 01-02-2008 - € 1.540 
01-02-2008 01-01-2009 - € 1.442 
01-01-2009 01-01-2010 - € 1.288 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 110 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2010 01-01-2011 - € 1.788 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2011 01-01-2012 - € 1.324 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-01-2012 01-07-2012 - € 950 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 95 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008)
01-07-2012 01-08-2012 - € 450 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 91 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008) 
01-08-2012 01-01-2013 - € 450 (€ 0 als CO2-uitstoot ≤ 102 gr/km + ingebruikname na 31-12-2008) 

×

+
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4 Energielabel

 Energielabel      A   B   C   D   E   F   G    Geen/ 
niet bekend

Periode van Tot Label A Label B Label C Label D Label E Label F Label G / geen Ingebruikname
01-07-2006 01-02-2008 - € 1.000 - € 500 € 0 + € 135 + € 270 + € 405 + € 540 na 30-06-2006
01-02-2008 01-01-2010 - € 1.400 - € 700 € 0 + € 400 + € 800 + € 1.200 + € 1.600 na 30-06-2006
01-01-2009 01-01-2010 alle labels € 0 als CO2-uitstoot ≤ 110 gr/km na 31-12-2008

 Aftrek/toeslag energielabel €

5 Hybride personenauto

 Aftrek hybride personenauto  A        B €

Periode van Tot Label A Label B Ingebruikname
01-01-2006 01-07-2006 Historische bruto bpm = € 0 - € 3.000 na 31-12-2005
01-07-2006 01-07-2010 - € 5.000 - € 2.500 na 30-06-2006

6 Historische bruto bpm

Historische bruto bpm. Tel op: 1c + 2e + 3 + 4 + 5. Vul ‘0’ in als het bedrag negatief is. 
Vul in bij vraag 8b van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. €

 

D Personenauto en overige motorrijtuigen – elektriciteit

Er is géén bpm verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2002 tot 31 januari 2008 kan onder voorwaarden de elektromotor ook 
met een verbrandingsmotor worden gecombineerd. Er is ook dan geen bpm verschuldigd.  
De tarieven voor deze berekening vindt u op onze website bij bpm-tarieven.

Historische bruto bpm. Vul in bij vraag 8b van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. €

 

E Personenauto en overige motorrijtuigen – waterstof

Er is géén bpm verschuldigd.

Historische bruto bpm. Vul in bij vraag 8b van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. €

C Personenauto – aardgas (vervolg)

Documentkenmerk
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F Bijzondere personenauto (o.a. kampeerauto) – benzine of diesel

1 Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties

1a Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties  
Neem over van vraag 7 van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.  €

1b Percentage van de netto catalogusprijs          %

Periode van Tot Percentage van netto catalogusprijs
01-01-1993 01-02-2008 45,2% 
01-02-2008 01-01-2009 42,3% 
01-01-2009 01-01-2010 40,0%
01-01-2010 heden 37,7%

                             
1c Bpm over netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties. Bereken: 1a × 1b. €

2 Aftrek/toeslag brandstof

2a Heeft uw 
bijzondere  
personenauto 
een diesel-
motor?

 Nee Vul in aftrek benzine.
Periode van
01-01-1993 
01-02-2008 
01-01-2009 
01-01-2010 

Tot
01-02-2008
01-01-2009
01-01-2010
heden

Aftrek
- € 1.540 
- € 1.442 
- € 1.288
- € 1.283

€

 Ja Vul in aftrek/toeslag diesel.
Periode van
01-01-1993 
01-05-2000
01-02-2008 
01-01-2009 
01-01-2010 

Tot
01-05-2000
01-02-2008
01-01-2009
01-01-2010
heden

Aftrek/toeslag
- € 580
+ € 328 
+ € 307 
+ € 366
+ € 273

€

2b Is de fijn-
stofuitstoot 
≤ 5 mg/km en 
is de ingebruik-
name na 
30-06-2005?

 Nee of niet bekend

 Ja Vul in aftrek fijnstofuitstoot.
Periode van
01-07-2005
01-01-2009
01-01-2010

Tot
01-04-2008
01-01-2010
01-01-2011

Aftrek
- € 600
- € 600
- € 300

€

2c Voldoet de 
bestel auto aan 
de euro-6-norm 
en is de 
ingebruik name 
na 31-12-2010?

 Nee of niet bekend

 Ja Vul in aftrek euro-6-norm.
Periode van
01-01-2011
01-01-2012
01-01-2013

Tot
01-01-2012
01-01-2013
01-01-2014

Aftrek
- € 1.500
- € 1.000
- € 500

€

                             
2d Aftrek/toeslag. Tel op: 2a + 2b +2c. €

3 Historische bruto bpm

Historische bruto bpm. Tel op: 1c + 2d. Vul ‘0’ in als het bedrag negatief is. 
Vul in bij vraag 8b van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. €

×

+
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G Bestelauto – benzine of diesel

1 Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties

1a Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties  
Neem over van vraag 7 van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. €

1b Percentage van de netto catalogusprijs          %

Periode van Tot Percentage van netto catalogusprijs
01-07-2005 heden 0% als brandstof is waterstof
01-07-2005 01-02-2008 45,2%
01-02-2008 01-01-2009 42,3%
01-01-2009 01-01-2010 40,0%
01-01-2010 heden 37,7% (0% als CO2-uitstoot = 0)

                             
1c Bpm over netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties. Bereken: 1a × 1b. €

2 Aftrek/toeslag brandstof

2a Heeft uw 
bestelauto 
een diesel-
motor?

 Nee Vul in aftrek benzine.
Periode van
01-07-2005 
01-02-2008 
01-01-2009 
01-01-2010 

Tot
01-02-2008
01-01-2009
01-01-2010
heden

Aftrek
- € 1.540 
- € 1.442 
- € 1.288
- € 1.283

€

 Ja Vul in toeslag diesel.
Periode van
01-07-2005
01-02-2008 
01-01-2009 
01-01-2010 

Tot
01-02-2008
01-01-2009
01-01-2010
heden

Toeslag
+ € 328 
+ € 307 
+ € 366
+ € 273

€

2b Is de fijn-
stofuitstoot 
≤ 5 mg/km en 
is de ingebruik-
name na 
30-06-2005?

 Nee of niet bekend

 Ja Vul in aftrek fijnstofuitstoot.
Periode van
01-07-2005
01-01-2009
01-01-2010

Tot
01-04-2008
01-01-2010
01-01-2011

Aftrek
- € 600
- € 600
- € 300

€

2c Voldoet de 
bestel auto aan 
de euro-6-norm 
en is de 
ingebruik  name 
na 31-12-2010?

 Nee of niet bekend

 Ja Vul in aftrek euro-6-norm.
Periode van
01-01-2011
01-01-2012
01-01-2013

Tot
01-01-2012
01-01-2013
01-01-2014

Aftrek
- € 1.500
- € 1.000
- € 500

€

                             
2d Aftrek/toeslag. Tel op: 2a + 2b +2c. €

3 Historische bruto bpm

Historische bruto bpm. Tel op: 1c + 2d. Vul ‘0’ in als het bedrag negatief is.  
Vul in bij vraag 8b van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. €

×

+
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H Motorrijwiel – benzine of diesel

1 Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties

1a Netto catalogusprijs inclusief accessoires en opties. Neem over van vraag 7. €

1b Is de netto-
catalogusprijs 
minder dan 
€ 2.134?

 Ja Vermenigvuldig netto catalogusprijs met een van onderstaande percentages.
         %

€
Periode van
01-01-1993
01-02-2008

Tot
01-02-2008
heden

Percentage
10,2%
9,6%

 Nee Vermenigvuldig netto catalogusprijs met een van onderstaande percentages.
         %

€
Periode van
01-01-1993
01-02-2008

Tot
01-02-2008
heden

Percentage
20,7%
19,4%

Aftrek vast bedrag
€

€

Periode van
01-01-1993
01-02-2008

Tot
01-02-2008
heden

Aftrek
- € 224
- € 210

2 Historische bruto bpm

Historische bruto bpm. Neem over van vraag 1b. Vul ‘0’ in als het bedrag negatief is. 
Vul in bij vraag 8b van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. €

×

×
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 Bepalen verminderingsmethode bpm

Voor gebruikte motorrijtuigen is een vermindering (afschrijving) van de bpm mogelijk.  
Met deze bijlage kunt u de vermindering en het te betalen bedrag berekenen.

 Welke methode kiest u voor de vermindering op de bpm?     Koerslijst. Ga verder met vraag 1. 
Zie de ‘Toelichting Aangifte/melding/opgaaf bpm’. 
                     Taxatierapport. Ga verder met vraag 2. 

                    Afschrijvingstabel. Ga verder met vraag 3.

1 Vermindering op basis van koerslijst

1a Historische nieuwprijs. Nieuwprijs inclusief alle belastingen  
op datum 1e toelating. Neem over uit de koerslijst.       €

1b Handelsinkoopwaarde. Neem over uit de koerslijst.       €
                   

1c Historische nieuwprijs minus handelsinkoopwaarde. Bereken: 1a – 1b.  €

1d Deel: 1c door 1a. Historische nieuwprijs minus handelsinkoopwaarde  
delen door historische nieuwprijs.           €

                          1 0 0
                   

1e Werkelijk afschrijvingspercentage. Bereken: 1d × 100.              %

1f Actuele bruto bpm of historische bruto bpm.  
Neem over van vraag 8b van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. €

1g Werkelijk afschrijvingspercentage. Neem over van vraag 1e.             %

1h Afschrijving. Bereken: 1f × 1e. €
 

1i Verschuldigde bpm. Trek af: 1f – 1h. Vul in bij vraag 8d van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’. €

–

×

–

Bijlage C
Toelichting berekening 
van de vermindering
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2 Vermindering op basis van taxatierapport

2a Historische nieuwprijs. Nieuwprijs inclusief alle belastingen op  
datum 1e toelating. Neem over uit het taxatierapport.       €

2b Handelsinkoopwaarde. Neem over uit het taxatierapport.     €
                    
2c Historische nieuwprijs minus handelsinkoopwaarde.  Bereken: 2a – 2b.  €

2d Deel: 2c door 2a. Historische nieuwprijs minus handelsinkoopwaarde     
delen door historische nieuwprijs.            €

                          1 0 0
                   

2e  Bereken: 2d × 100                      %

2f Actuele bruto bpm of historische bruto bpm
 Neem over van vraag 8b van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.           €

2g Werkelijk afschrijvingspercentage. Neem over van vraag 2e.             %
                   

2h Afschrijving. Bereken: 2f × 2g                     €

2i Verschuldigde bpm. Trek af: 2f – 2h.           

 Vul in bij vraag 8d van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.  €

3 Vermindering op basis van afschrijvingstabel

3a Actuele bruto bpm of historische bruto bpm.  
Neem over van vraag 8b van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.  €

3b Afschrijvingspercentage. Vul in bij vraag 8c van het  
formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.                 %

                    
3c Afschrijving. Bereken 3a × 3b €

3d Verschuldigde bpm. Trek af: 3a – 3c.   
Vul in bij vraag 8d van het formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’.          €

–

:

×

×

–

×

–
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Eenmalige volmacht

De ondergetekende 

Naam aangever  

met BSN/RSIN 
hierna te noemen ‘Volmachtgever’  

Geeft hierbij volmacht aan
Naam gevolmachtigde  

om namens de volmachtgever alle 
rechtshandelingen te verrichten die  
nodig zijn voor het doen van  
aangifte bpm voor het motorrijtuig 
met voertuigidentificatienummer  

Duur

De volmacht gaat in op de datum van de ondertekening en eindigt wanneer de aangifte bpm is gedaan  
of op het moment dat de volmachtgever de volmacht schriftelijk intrekt.

De volmachtgever meldt deze schriftelijke intrekking direct aan de Belastingdienst. 

Stuur het bericht van de intrekking naar 
Belastingdienst 
Postbus 4 
6400 aa Heerlen

Ondertekening

Plaats 

Datum          –  – 

Handtekening  
volmachtgever 
 
           

Bijlage D
Model volmacht
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