
O
B 

09
7 

- 2
Z*

22
FO

L 
 

 Waarom dit formulier?

U vervoert naar of uit een ander EU-land een nieuw of bijna nieuw 
vervoermiddel. Met dit formulier geeft u de btw aan of vraagt u 
deze terug.

Voor wie is dit formulier?
Dit formulier mag u alleen gebruiken als u particulier bent of 
eigenaar van een rechtspersoon zoals een nv, bv of stichting én 
geen ondernemer bent voor de btw.

Bent u ondernemer en doet u periodiek btw-aangifte? Dan moet 
u de btw over de aan- of verkoop opnemen in uw btw-aangifte.
Bent u een ondernemer die alleen vrijgestelde prestaties levert, 
of maakt u gebruik van de kleineondernemersregeling? 
Vraag dan om een btw-aangifte bij uw belastingkantoor.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en 
bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy 
staat hoe wij dat doen.

U levert een vervoermiddel aan een afnemer 
in een ander EU-land (intracommunautaire levering)
Levert u een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel aan een afnemer 
in een ander EU-land? En vervoert u dit vervoermiddel zelf of 
laat u deze vervoeren naar dat EU-land? Dan is er sprake van een 
intra communautaire levering. Voor deze levering bent u ondernemer 
voor de btw. U stuurt uw afnemer dan een factuur met 0% btw. 
Daarnaast kunt u de btw terugvragen die u in Nederland hebt betaald 
bij de aankoop van het vervoermiddel. Vul de vragen 1 t/m 3 in 
en onderteken het formulier. Krijgt u btw terug dan maken wij het 
bedrag zo snel mogelijk naar u over.

U koopt een vervoermiddel in een ander EU-land 
(intracommunautaire verwerving)
Koopt u een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel in een ander 
EU-land? En u vervoert dit vervoermiddel zelf of laat dit voor u 
vervoeren naar Nederland? Dan is er sprake van een intra-
communautaire verwerving en moet u Nederlandse btw betalen. 
Vul de vragen 1, 2 en 4 in en onderteken het formulier. 
Na uw aangifte krijgt u een ‘Betaalbericht’. Hierop vindt u het te 
betalen bedrag, het betalingskenmerk en hoe u kunt betalen.

Wat zijn nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen?
Met vervoermiddelen bedoelen we:

 – landvoertuigen met een motor van meer dan 48 cc cilinderinhoud 
of met een vermogen van meer dan 7,2 kW (bijvoorbeeld auto’s, 
motoren, tractoren)

 – schepen met een lengte van meer dan 7,5 meter die bestemd zijn 
voor het vervoer van personen of goederen (bijvoorbeeld plezier-
jachten) 
Zeeschepen vallen niet onder het begrip vervoermiddel. Zee waar-
dige plezierjachten langer dan 7,5 meter zijn wel een vervoermiddel.

 – luchtvaartuigen met een totaal opstijggewicht van meer dan 
1.550 kg 
Luchtvaartuigen die worden gebruikt door luchtvaart maat schap-
pijen die zich hoofdzakelijk bezighouden met het betaalde inter-
nationale vervoer vallen niet onder het begrip vervoermiddel.

Met nieuw of bijna nieuw bedoelen we:
 – landvoertuigen die niet langer dan 6 maanden geleden voor het 
eerst in gebruik zijn genomen of niet meer dan 6.000 kilometer 
hebben gereden

 – schepen die niet langer dan 3 maanden geleden voor het eerst in 
gebruik zijn genomen of niet meer dan 100 uur hebben gevaren

 – luchtvaartuigen die niet langer dan 3 maanden geleden voor het 
eerst in gebruik zijn genomen of niet meer dan 40 uren hebben 
gevlogen

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)
Als u een personenauto, bestelauto of motor in Nederland laat 
registreren, moet u ook bpm betalen. Als u een personenauto, 
bestel auto of motor verkoopt aan een afnemer in een ander 
EU-land, kunt u onder voorwaarden (een deel van) de betaalde 
bpm terug krijgen. Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl 
door te zoeken op ‘bpm’ of ‘teruggaaf bij export’.

Invullen en inleveren
Vul het formulier in, print het uit en stuur het naar:
Belastingdienst
Postbus 2710
6401 DE Heerlen

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl. Of bel de 
BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749, bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Taal: Nederlands

Aangifte 
Omzetbelasting
Intracommunautaire levering en verwerving van 
nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen
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1 Uw gegevens

Naam en voorletters

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

RSIN/burgerservicenummer

IBAN. Alleen invullen als u btw terugvraagt. Begin in het 1e vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg. 
Let op! Het rekeningnummer moet op uw naam staan.

Op naam van

2 Gegevens vervoermiddel

2a Soort

2b Merk

2c Type

2d Voertuigidentificatienummer (VIN)

3 Verkoop van een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel naar een ander EU-land (intracommunautaire levering)

3a  Waarde of vergoeding van het vervoermiddel

3b Terug te vragen btw. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 21% van het bedrag bij 3a minus de bpm. 
Voeg inkoop- en verkoopfacturen bij met naam, adres en woonplaats van de koper.

4 Aankoop van een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel uit een ander EU-land (intracommunautaire verwerving)

4a Waarde of vergoeding van de verwervingen

4b 21% btw. Voeg aankoopfacturen bij of naam, adres en woonplaats van de verkoper.

5 Ondertekening

Plaats

Datum

Handtekening 
Schrijf binnen het vak.

Aantal bijlagen
Vermeld op elke bijlage uw naam.

€

€

€

€
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