
Derde nota van wijziging BP21: 
belastbaar feit – wijzigingen 
belastingplichtige 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven   x   
Maakbaarheid systemen    nvt   
Handhaafbaarheid      x 
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen     x 
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €        0 €         0 
• Handhaving/toezicht €        0 €         0 
• Automatisering €        0 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: koninklijk besluit 

Beslag portfolio: geen 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
Deze nota van wijziging wijzigt de belastingplichtige in 
de Wet op de personenauto’s en motorrijwielen 1992 
(Wet bpm). Degene die de inschrijving van het 
motorrijtuig aanvraagt wordt de belastingplichtige, 
ongeacht op wiens naam het motorrijtuig wordt gesteld. 
Dit sluit aan op de wijziging van het belastbaar feit in de 
Wet bpm – te weten de inschrijving – die in het 
Belastingplan 2021 is opgenomen. Verder bevat het 
voorstel enkele wijzigingen die hierop aansluiten en 
geeft een toelichting op de samenloop met de btw. 

 
Interactie burgers/bedrijven 
Het voorstel voorziet in het wijzigen van de belasting-
plichtige voor de bpm en raakt daarmee (vrijwel) alle 
belanghebbenden in de bpm. Het aantal belang-
hebbenden neemt sterk af, aangezien diegene op wiens 
naam het voertuig wordt gesteld niet langer belasting-
plichtig is. Voor importeurs, die op dit moment al een 
groot deel van de aangiftes verzorgen en met deze 
wijziging ook formeel belastingplichtig worden, lijkt de 
wijziging in de praktijk beperkt. Communicatie zal naar 
verwachting lopen via de reguliere kanalen en de 
brancheverenigingen zoals de RAI en BOVAG. Daarnaast 
zullen de ondernemers zelf contact opnemen met hun 
contactpersonen bij de Belastingdienst. 

Maakbaarheid systemen 
Niet van toepassing. 
 
Handhaafbaarheid 
Voor de uitvoering van de bpm is er sprake van een 
vereenvoudiging aangezien het aantal belanghebbenden 
sterk afneemt. Doordat de inschrijver – doorgaans de 
importeur – de belastingplichtige wordt, resteren er 
minder belanghebbenden en is beter kenbaar wie de 
belastingplichtige is. Een importeur verzorgt vaak voor 
meerdere tenaamstellingen de inschrijving.  
 
Voor inschrijvingen van nieuwe motorrijtuigen die 
worden gedaan in opdracht en voor rekening van de 
koper op wiens naam het kenteken wordt gesteld, blijft 
voor de btw sprake van een doorlopende post. Dat de 
inschrijving door de importeur of dealer plaatsvindt in 
naam en voor rekening van de koper dient te blijken uit 
de onderliggende contractuele relatie waarin de koper 
aan de importeur/dealer opdracht geeft tot de 
registratie op zijn naam. 

Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Deze maatregel behelst een beperkte 
complexiteitsreductie.  
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein.

Uitvoeringskosten 
Er zijn geen incidentele of structurele kosten.  
 
Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen. 
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: koninklijk besluit. Het 
voorstel kan gelijktijdig met het wetsvoorstel belastbaar 
feit inwerking treden.  
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 


