
      

 

 

 

 

 

 

  

Inkopen in: 

NEDERLAND 

Gebruikte 

Auto/Marge 

- BPM over alleen CO2 uitstoot (vanaf 2013) vermeld op factuur 

- BTW 21% vermeld op factuur ; BTW teruggaaf via voorbelasting 

- Geen BPM teruggaaf mogelijk voor ondernemers 

Personen 

Auto 

Bestel Auto 

- BPM over Netto-Cataloguswaarde vermeld op factuur 

- BTW ad 21% vermeld op factuur ; BTW teruggaaf via voorbelasting 

- Voldoet ondernemer aan Ondernemersregeling: (10% zakelijk rijden) 

    * BPM vrijstelling voor ondernemers (auto’s  > 1-7-2005) 

    * BPM teruggaaf alleen bij 1e tenaamstelling   

    * (Aankoop “Nieuwe auto” van Particulier; geen BPM teruggaaf mogelijk)

   

Nieuwe Auto 

BPM vrijstelling voorwaarden: 

* Ondernemer voldoet aan Ondernemersregeling 

* 1e tenaamstelling Bestelauto na 1-7-2005 

* Auto 5 jaar gevolgd; hierna vrij van BPM 

* Geen verkoop aan particulier < 5 jaar 

* Niet omgebouwd tot personenauto 

Personen 

Auto 

Bestel Auto 

Van Ondernemer 

Van Ondernemer 

Van Particulier 

Van Particulier 

1. Margeregeling: 

- BPM over alleen CO2 uitstoot (vanaf 2013)  

- Margeregeling toepassen (geen BTW vermeld op factuur) 

- BPM teruggaaf mogelijk voor ondernemers 

2. BTW regeling: 

- Factuur wordt opgesteld met 21% BTW vermelding 

- BPM teruggaaf mogelijk voor ondernemers: 

  * Vorige eigenaar heeft auto BPM vrij gekocht 

  * Bij 1e tenaamstelling heeft vrijstelling plaatsgevonden 

 

 

1. Margeregeling: 

- BPM over alleen CO2 uitstoot (vanaf 2013)  

- Margeregeling toepassen (geen BTW vermeld op factuur) 

- Geen BPM teruggaaf mogelijk voor ondernemers 

2. BTW regeling: 

- Factuur wordt opgesteld met 21% BTW vermelding 

- Geen BPM teruggaaf mogelijk voor ondernemers 

 
- BTW verloopt via Margeregeling (geen BTW vermeld op factuur) 

- Geen BPM; is voldaan bij 1e tenaamstelling 

- BTW verloopt via Margeregeling (geen BTW vermeld op factuur) 

- Geen BPM; is voldaan bij 1e tenaamstelling 

- Uitzondering : 

   * Bestelauto BPM vrij als auto is ingericht voor gehandicapten  

      (vrijstelling BPM voor particulieren) 

Van Ondernemer / 

Particulier 

Van Ondernemer / 

Particulier 

Nieuwe auto definitie: 

* < 6 maanden in gebruik of 

* < 6.000 km hebben gereden 



      

 

 

 

 

 

 

 

Inkopen uit: 

EU-LAND 

Gebruikte 

Auto/Marge 

- BPM over alleen CO2 uitstoot (vanaf 2013) aangeven via BD formulier 

- Basis : Factuur met 0% BTW ontvangen ; ICV aangeven 

- Uitzondering : Ondernemer stuurt factuur met buitenlandse BTW 

- Factuur van particulier vragen ! Opsturen naar BD. 

- Geen BPM teruggaaf mogelijk voor ondernemer 

Personen 

Auto 

Bestel Auto 

- BPM over Netto-Cataloguswaarde aangeven via BD formulier 

- Basis : Factuur met 0% BTW ontvangen ; ICV aangeven 

- Uitzondering : Ondernemer stuurt factuur met buitenlandse BTW  

- Factuur van particulier vragen ! Opsturen naar BD. 

- Voldoet ondernemer aan Ondernemersregeling: (10% zakelijk rijden) 

    * BPM vrijstelling voor ondernemers (auto’s  > 1-7-2005) 

    * BPM teruggaaf alleen bij 1e tenaamstelling   

    * (Aankoop “Nieuwe auto” van Particulier; geen BPM teruggaaf mogelijk) 

  

Nieuwe Auto 

BPM vrijstelling voorwaarden: 

* Ondernemer voldoet aan Ondernemersregeling 

* 1e tenaamstelling Bestelauto na 1-7-2005 

* Auto 5 jaar gevolgd; hierna vrij van BPM 

* Geen verkoop aan particulier < 5 jaar 

* Niet omgebouwd tot personenauto 

Personen 

Auto 

Bestel Auto 

Van Ondernemer 

Van Ondernemer 

Van Particulier 

Van Particulier 

1. Margeregeling: 

- Rest BPM over Netto-Cataloguswaarde aangeven via BD formulier  

- Rest BPM vrij als aan voorwaarden is voldaan * 

- Margeregeling toepassen binnen EU 

2. BTW regeling: 

- Rest BPM vrij als aan voorwaarden is voldaan * 

- Basis : Factuur wordt opgesteld met 0% BTW vermelding ; ICV aangeven 

- Uitzondering : Ondernemer stuurt factuur met buitenlandse BTW 

 

- Rest BPM over Netto-Cataloguswaarde aangeven via BD formulier 

- Rest BPM vrij als aan voorwaarden is voldaan * 

- Margeregeling toepassen binnen EU 

 

 

Van Ondernemer / 

Particulier 

Van Ondernemer / 

Particulier 

1. Margeregeling: 

- Rest BPM over alleen CO2 uitstoot (vanaf 2013) aangeven via BD formulier 

- Margeregeling toepassen binnen EU 

- Geen BPM teruggaaf mogelijk voor ondernemer 

2. BTW regeling: 

- Basis : Factuur wordt opgesteld met 0% BTW vermelding ; ICV aangeven 

- Uitzondering : Ondernemer stuurt factuur met buitenlandse BTW 

- Geen BPM teruggaaf mogelijk voor ondernemer 

 
- Rest BPM over alleen CO2 uitstoot (vanaf 2013) aangeven via BD formulier 

- Margeregeling toepassen binnen EU 

- Geen BPM teruggaaf mogelijk voor ondernemer 


