FACULTATIEF MODEL VAN EEN FORMULIER VOOR HET INROEPEN VAN DIRECTE
VERTEGENWOORDIGING VOOR DOUANEAANGIFTEN
VOLMACHT VOOR DIRECTE VERTEGENWOORDIGING INZAKE DOUANEAANGIFTEN
Ik, ondergetekende, ………………………… (naam, voornaam) ………………..................….................................. (adres),
voldoende gemachtigd om op te treden voor de.....................…………………………………….………..... (naam en maatschappijnaam)………………………………………………………………………….…........ (adres) (1), verklaar hierbij dat
laatstgenoemde onderneming voor wat betreft het indienen van de hierna bedoelde douaneaangiften bij de Algemene
Administratie der douane en accijnzen zich onvoorwaardelijk laat vertegenwoordigen door de hierna vermelde persoon:
BTW nummer ...................................................... ET nummer.......................................Eorinummer.......................................
Customs Support Belgium B.V.B.A. Luxemburgstraat 2Bus 9 2321 Meer – Hoogstraten België
(naam en maatschappijnaam)
Modaliteiten voor de aangifte met toepassing van de directe vertegenwoordiging.
De douaneaangifte zal in mijn naam en voor mijn rekening worden ingediend.
1) De vertegenwoordiging betreft de aangiften tot plaatsing onder de volgende regelingen:
Bij invoer :
- het in het vrije verkeer brengen, daartoe mag de op mijn naam op het Enig Kantoor der douane en accijnzen
gestelde FRCT-rekening-courant/kredietrekening (2) nr. …………………………. evenals de op dat kantoor op mijn naam
gestelde zekerheid in verband met het uitstel van betaling nr. ………………. ….. (3) voor de bedragen
in verband met de in dat kader aanvaarde aangiften worden afgeboekt;
- een andere douaneregeling (4) ……………………………………………………………., indien in het kader van
de betrokken douaneregeling zekerheid moet worden gesteld, mag het bedrag ervan van de daartoe op het Enig Kantoor
der douane en accijnzen gestelde zekerheid nr. ……………………………. in verband met de aangifte onder die
douaneregeling worden afgeboekt.
Bij uitvoer :
- de uitvoer van communautaire goederen
- de wederuitvoer ter aanzuivering van andere douaneregelingen (5).
2) De directe vertegenwoordiger mag zelf geen betalingsfaciliteiten te verstrekken.
Voor alle verrichtingen op het Enig Kantoor der douane en accijnzen zal overeenkomstig 1) hiervoor, naar gelang van het
geval, de rekening of de zekerheidstelling van de ondergetekende bij het Enig Kantoor der douane en accijnzen worden
aangewend.
3) De volmacht is eenmalig/voor een opgegeven periode …………..................... (einddatum vermelden) (6).
(Plaats en datum) ............................................. d.d....................................
(Handtekening, naam en functie, firma stempel)........................................
_____________________________
(1) Enkel in te vullen wanneer een rechtspersoon wordt vertegenwoordigd.
(2) Schrappen wat niet past.
(3) Enkel in te vullen indien uitstel van betaling.
(4) De douaneregelingen aanduiden (douane-entrepot, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht, tijdelijke
invoer, bijzondere bestemmingen enz. of "alle" vermelden. "Geen" vermelden als de volmacht enkel geldt voor in het
vrije verkeer brengen.
(5) De douaneregelingen aanduiden (douane-entrepot, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht, tijdelijke
invoer, enz. of "alle" vermelden. Schrappen indien enkel uitvoer van communautaire goederen. (6) Schrappen wat niet past.

