
  BPM teruggave bij export gebruikt voertuig 

Artikel 14aWet belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, artikel 8d Uitvoeringsregeling 
BPM 

Algemene omschrijving onderwerp 

Na jarenlang aandringen van de branche is het vanaf februari 2007 mogelijk om de BPM die nog op 
een gebruikt voertuig rust bij export van dit voertuig terug te krijgen. Dit geldt voor gebruikte 
personenauto’s, motorrijwielen en bestelauto’s. 

Vragen 

Voorwaarden teruggaaf: 

- Het kenteken van het motorrijtuig is tenaamgesteld op of na 16 oktober 2006. 
- Het motorrijtuig is in rijwaardige staat buiten Nederland gebracht. 
- Het motorrijtuig is geen schadevoertuig 
- De tenaamstelling van het kenteken in het register van de Dienst Wegverkeer (RDW) is 

vanwege de export beëindigd.* 
- Aan het motorrijtuig is de exportstatus toegekend. 
- Het motorrijtuig is opnieuw geregistreerd in een ander EU-lidstaat of EER-staat. ** 
- Het motorrijtuig is duurzaam *** geregistreerd in een ander EU-lidstaat of EER-staat. 
- Het motorrijtuig is niet geëxporteerd met de kennelijke bedoeling dat het kenteken binnen 

een periode van twaalf maanden opnieuw op naam wordt gesteld van een Nederlands 
ingezetene en/of dat het motorrijtuig binnen een periode van twaalf maanden opnieuw 
gebruikt wordt op de Nederlandse wegen door een Nederlands ingezetene. 

- Het bedrag van de teruggave moet meer bedragen dan €50. 

Berekening teruggaaf 

De teruggaaf bedraagt de betaalde BPM verminderd met een bedrag dat wordt berekend aan de 
hand van de forfaitaire percentage-tabel. Het bedrag van de vermindering rekent u uit door de 
percentages, die horen bij de gebruiksmaanden die zijn verstreken tussen het tijdstip waarop de 
belasting verschuldigd is geworden en de datum waarop de tenaamstelling van het kenteken in het 
register wordt beëindigd bij elkaar op te tellen en te vermenigvuldigen met het bruto BPM-bedrag 
dat is afgedrukt op kentekenbewijs deel 1A. 

Let op! 

Voor gebruik korter dan drie maanden geldt voor de laatste maand een vermindering per dag. 

Let op! 

Wanneer bij import een ander bedrag aan BPM is betaald dan het bedrag volgens de tabel, wordt het 
afschrijvingspercentage van de BPM teruggave bij export toegepast op de volgende formule: 
(geheven belasting * 100) / (100 – tabelpercentage dat eigenlijk van toepassing zou zijn geweest) 

Let op! 



Men krijgt nooit meer BPM terug dan er voor een voertuig is betaald. Bij export van een voormalige 
taxi of een auto op grijs kenteken kan men voor verrassingen komen te staan. Het BPM bedrag dat 
op het kenteken staat is niet leidend. Zekerheid vooraf krijgt men alleen door contact op te nemen 
met de belastingdienst tel: 0800-0749 

 

Voor de berekening van de hoogte van de teruggave kunt u de forfaitaire tabel van de 
Belastingdienst gebruiken.  

 

 

 


