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Gebruiksaanwijzing

Waarom dit formulier?
Als u een personenauto of motorrijwiel laat registreren in het
kentekenregister van de , moet u Belasting van personenauto’s 
en motorrijwielen () betalen. Hoeveel  u betaalt, rekent u uit 
in de Berekening  bij de aangifte .

Meer informatie
Lees eerst de toelichting. Heeft u daarna nog vragen dan kunt u (gratis)
bellen met de BelastingTelefoon Douane: -. De BelastingTelefoon
Douane is bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag
van . tot . uur en op vrijdag van . tot . uur. Voor informatie
over uw eigen specifieke situatie kunt u terecht bij uw Douanekantoor.

1 Uw gegevens

Naam

Adres

Postcode en plaats

Kruis aan wat van toepassing is
■■ Particulier ■■ Ondernemer

Uw burgerservicenummer Uw BTW-nummer

Heeft u een BPM-vergunning?
■■ Nee
■■ Ja, vergunningnummer

2 Gegevens motorrijtuig

Soort motorrijtuig ■■ Personenauto ■■ Motorrijwiel Merk

Type en uitvoering

Aantal cilinders Cilinderinhoud                             cc Vermogen kW

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

Automaat ■■ Ja ■■ Nee

Carroserie Bijvoorbeeld sedan, Aantal deuren
stationwagon, MPV e.d. De achterklep telt ook mee

Identificatienummer Kenteken
(chassis-/framenummer)

Brandstof ■■ Benzine ■■ Diesel ■■ Anders, namelijk:

Energielabel

3 Vaststellen belastingplicht

Is de datum van eerste toelating 25 jaar of langer geleden? ■■ Nee ■■ Ja, ga verder met 5

Is het een motorrijtuig waarvoor het nihiltarief van toepassing is? (zie toelichting) ■■ Nee ■■ Ja, ga verder met 5

Heeft u voor het motorrijtuig een vrijstellingsvergunning? ■■ Ja ■■ Nee, ga verder met 4

Soort vrijstelling Nummer vrijstellingsvergunning

Afgegeven door Belastingdienst/
Douane in 

Bereken het Bruto BPM-bedrag (zie toelichting) en ga verder met vraag 5

4 Te betalen BPM

Te betalen BPM Bereken dit bedrag in de Berekening BPM en voeg deze bij de aangifte €

5 Ondertekening

Plaats en datum

Aantal bijlagen 
Handtekening (exclusief de 

Berekening BPM)

Let op! Vermeld op elke bijlage uw naam en burgerservicenummer of BTW-nummer / BPM-vergunningnummer. 
Vergeet niet de Berekening BPM mee te sturen.

Ruimte voor de Belastingdienst

(Herrekend) bruto BPM Korting Te betalen BPM Code kantoor

€ .................................................................. ........................% € ............................................................ € .................................................................. ..................................................................................................

Volgnr ABD Nummer IAK Naam behandelend ambtenaar Fiscale categorie Afschrijving
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