Belastingdienst

Berekening bpm

Bij de aangifte en melding bpm
Vanaf 1 januari 2014

1

Uw gegevens
Naam				
Kruis aan wat van
toepassing is
					

2

Particulier			Uw burgerservicenummer
Ondernemer		Uw btw-nummer			

N L										B

Berekening bruto bpm

2a

Netto catalogusprijs zonder extra accessoires en opties 														 €

2b

Bijtelling accessoires/opties
Airconditioning 													 €
Audiosysteem 													 €
Automatische transmissie 										 €
Climate-control 													 €
Cruise-control 													 €
Leren bekleding 													 €
Metallic lak 														 €
Navigatiesysteem 												 €

€
€
€
€
€

*150143001*
1 5 0 1 4 3 0 0 1

+
15 014 30 01

BPM 014 - 1B*30FOL BPM0141B*30FOL

2c

																		
€
Totaal bijtelling accessoires																
																											
Netto catalogusprijs Tel op 2a + 2b																			 €

02 van 04

2d

Berekening bruto bpm (vervolg)
Kruis aan wat van toepassing is en bereken de bruto bpm
Personenauto zonder dieselmotor
CO2-uitstoot van uw personenauto zonder dieselmotor			

gr/km

Bruto bpm (zie de Toelichting)																		 €
Historische bruto bpm (zie de Toelichting)															 €

Personenauto met dieselmotor
CO2-uitstoot van uw personenauto met dieselmotor				

gr/km

Te betalen bpm (zie de Toelichting)																		 €
Dieseltoeslag  Als de ingevulde CO2-uitstoot van uw personenauto											
€
met dieselmotor meer is dan 70 gr/km: CO2-uitstoot - 70 gr/km x € 72,93									
																											
Bruto bpm 																						 €

+

Historische bruto bpm (zie de Toelichting)															 €

Kampeerauto zonder dieselmotor
Netto catalogusprijs Neem over van 2c 		

						 €

																							3
																		
Bereken 37,7% van de netto catalogusprijs								 €

€				
Verminderings- of vermeerderingsbedrag (zie de Toelichting)			
																		
Bruto bpm																	

7,7 %

1 2 8 3

×

–
€

Historische bruto bpm (zie de Toelichting)															 €

Kampeerauto met dieselmotor
Netto catalogusprijs Neem over van 2c 		

						 €

																							3
																		
Bereken 37,7% van de netto catalogusprijs								 €

7,7 %

€					2
Verminderings- of vermeerderingsbedrag (zie de Toelichting)			
																		
Bruto bpm																	

7 3

×

+
€

Historische bruto bpm (zie de Toelichting)															 €
15 014 30 02

2

*150143002*
1 5 0 1 4 3 0 0 2

03 van 04

2

Berekening bruto bpm (vervolg)
Motorrijwiel, als netto catalogusprijs minder is dan € 2.134
Netto catalogusprijs Neem over van 2c 		

						 €

																								9
																		
Bruto bpm Bereken 9,6% van de netto catalogusprijs							

,6 %

×
€

Historische bruto bpm (zie de Toelichting)															 €

Motorrijwiel, als netto catalogusprijs € 2.134 of meer is
Netto catalogusprijs Neem over van 2c 		

						 €

																							1
																		
Bereken 19,4% van de netto catalogusprijs								 €

9,4 %

€					2
Verminderings- of vermeerderingsbedrag (zie de Toelichting)			
																		
Bruto bpm 																	

1 0

×

–
€

Historische bruto bpm (zie de Toelichting)															 €
3

Bepalen verminderingsmethode bpm
Voor gebruikte motorrijtuigen is een vermindering (afschrijving) van de bpm mogelijk (zie de Toelichting).
Geldt dit niet voor u? Dan hoeft u de ‘Berekening bpm’ niet verder in te vullen.
Neem de berekende bruto bpm of de berekende historische bruto bpm over bij vraag 4 op de aangifte.
Onderteken de ‘Aangifte bpm voor niet-vergunninghouders’ of de ‘Melding bpm voor vergunninghouders’
Hebt u een vrijstellingsvergunning? 		 		
(zie de Toelichting)								

 Ja. U hoeft u deze berekening niet verder in te vullen. Onderteken de ‘Aangifte bpm’
Nee

Welke methode kiest u voor de					
vermindering op de bpm (zie de Toelichting)		
												
4
4a

Afschrijvingstabel Ga verder met 4
Koerslijst Ga verder met 5
Taxatierapport Ga verder met 6

Vermindering bpm op basis van afschrijvingstabel
Bruto bpm of historische bruto bpm Neem over van 2d						 €

4b
Afschrijvingspercentage Neem over uit tabel in de toelichting													%
																			
4c
Afschrijving 		
														 €
4d

Bruto bpm of historische bruto bpm Neem over van 4a 		

×

			 €

4e
Afschrijving Neem over van 4c			 									 €
																			
4f
Verschuldigde bpm Trek af 4d - 4e
									 €
4g

*150143003*
1 5 0 1 4 3 0 0 3

–

15 014 30 03

Te verrekenen bpm  Zie toelichting onder 3 Bepalen verminderings€
methode bpm en onder 4 bij Te verrekenen bpm bij ombouw					
																			
4h
Te betalen bpm Trek af 4f - 4g. Vul ‘0’ in als het bedrag negatief is				 €
Neem 4h over bij vraag 4 op de aangifte

–

04 van 04

Vermindering bpm op basis van koerslijst

5a

Historische nieuwprijs bij verkoop Neem over uit de koerslijst													 €

5b

Inkoopwaarde Neem over uit de koerslijst 		

5c

						 €
Kilometercorrectie Neem over uit de koerslijst. Zet een minteken				

€

voor het bedrag als de kilometercorrectie moet worden afgetrokken				
																			
5d
Huidige inkoopwaarde in Nederland door een handelaar									

				
+/

–

€

5e

Werkelijke afschrijving  Trek af: 5a - 5d. Het bedrag van 5e mag niet meer zijn										
€
dan het bedrag bij 5a. Vul ‘0’ in als het bedrag negatief is															

5f

Verkoopwaarde nieuw Neem over van 5a				 														 €
																											
Deel: 5e : 5f 																									 €

5g

																																	1 0 0 %
																											
5h
Werkelijk afschrijvingspercentage Bereken: 5g x 100% 																							%
5i

Bruto bpm of historische bruto bpm Neem over van 2d 					 €

5j
5k

Werkelijk afschrijvingspercentage Neem over van 5h 		 												%
																		
Afschrijving 		
														 €

5l

Bruto bpm of historische bruto bpm Neem over van 5i						 €

5m

Afschrijving Neem over van 5k			 									 €
																		
€
Te betalen bpm Trek af: 5l - 5m. Neem 5n over bij vraag 4 op de aangifte		

5n
6
6a

6e

×

–

Vermindering bpm op basis van taxatierapport
Historische nieuwprijs bij verkoop Neem over uit het taxatierapport												 €

Verkoopwaarde nieuw Neem over van 6a				 														 €
																											
Deel: 6c : 6d 																									 €

																																	1 0 0 %
																											
6f
Werkelijk afschrijvingspercentage Bereken: 6e x 100% 																							%
Bruto bpm of historische bruto bpm Neem over van 2d

6h
6i

Werkelijk afschrijvingspercentage Neem over van 6f 		 												%
																		
Afschrijving 		
														 €

6j

Bruto bpm of historische bruto bpm Neem over van 6g 					 €

6k

Afschrijving Neem over van 6i		 										 €
																		
€
Te betalen bpm Trek af: 6j - 6k. Neem 6l over bij vraag 4 op de aangifte			

*150143004*
1 5 0 1 4 3 0 0 4

–

:

×

				 €

6g

6l

:

×

6b
Huidige inkoopwaarde in Nederland door een handelaar  Neem over van het taxatierapport		 				 €
																												
6c
Werkelijke afschrijving Trek af: 6a - 6b. Vul ‘0’ in als het bedrag negatief is											 €
6d

–

×

–

15 014 30 04

5

