Toelichting invullen
Overeenkomst/machtiging Beperkt Fiscaal
Vertegenwoordiging

1. Lees overeenkomst en bijlagen goed.
2. Vul gegevens van Importeur in op pagina 1.
3. Importeur ondertekent op pagina 8 door geautoriseerde persoon/personen.
4. Voeg kopie van paspoort1 toe van degene(n) die heeft/hebben ondertekend.
5. Voeg uittreksel van Kamer van Koophandel toe waaruit blijkt dat
persoon/personen tekenbevoegd is/zijn.
6. Beantwoord de volgende vragen.
a. Email adres van importeur

___________________

b. Website van importeur

___________________

c. Jaar van oprichting bedrijf

___________________

d. Ondergetekende(n) is/zijn bestuurder sinds ___________________
7. Stuur pagina 1 t/m 8 inclusief deze pagina
origineel getekend retour naar:
Phimex Douane-expediteurs B.V.,
Transportweg 29
2676 LM Maasdijk

1
Belanghebbende geeft hierbij toestemming voor de verwerking van diens persoonsgegevens voor het verrichten van
handelingen en werkzaamheden voortvloeiend uit deze overeenkomst/machtiging.

OVEREENKOMST/MACHTIGING VOOR HET OPTREDEN ALS FISCAAL
VERTEGENWOORDIGER MET EEN BEPERKTE VERGUNNING
Onderstreepte passages geven aan dat een nadere invulling wordt vereist.
Ondergetekende, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’
Bedrijfsnaam:

………………………………………………………………….

Adres

………………………………………………………………….

Postcode

………………………………………………………………….

Land

………………………………………………………………….

KvK nummer:

………………………………………………………………….

BTW- identificatienummer: ……………………………………………………………
EORI nummer:

………………………………………………………………….

en
Phimex Douane-expediteurs B.V.,
hierna te noemen ‘de Fiscaal vertegenwoordiger’
Adres:
Postcode, Plaats:

Transportweg 29
2676 LM Maasdijk

Partijen verklaren te zijn overeengekomen als volgt.
Opdrachtgever:
Opdrachtgever verklaart een niet in Nederland gevestigde onderneming te zijn zonder vaste
inrichting in Nederland die (door het uitoefenen van activiteiten) subject is voor de Nederlandse
omzetbelasting wetgeving. De Opdrachtgever wijst hierbij de Fiscaal vertegenwoordiger aan
tot het verrichten van de op grond van de ‘Wet op de Omzetbelasting 1968’ en daarmee
samenhangende wet- en regelgeving voorgeschreven handelingen en werkzaamheden met
betrekking tot de invoer en de daaropvolgende levering door/namens Opdrachtgever
aangebrachte, voor het vrije verkeer aangegeven of voor de Opdrachtgever bestemde
goederenzendingen.
Fiscaal vertegenwoordiger:
De Fiscaal vertegenwoordiger verklaart zich bereid om als Fiscaal vertegenwoordiger met een
beperkte vergunning op te treden voor Opdrachtgever met betrekking tot de invoer en de
daaropvolgende levering van door/namens Opdrachtgever aangebrachte voor het vrije verkeer
aangegeven of voor de opdrachtgever bestemde goederenzendingen.
Omtrent het uitvoeren van de volgende handelingen en werkzaamheden, door de Fiscaal
vertegenwoordiger, dienen aanvullende afspraken gemaakt te worden:
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te weten

a) (bijv. afhaaltransacties)
b) (bijv. bepaalde goederen of accijnsgoederen)
c) (bijv. (vereenvoudigde) abc-transacties)

Artikel 1.

ALGEMENE BEPALINGEN

1.1

De Fiscaal vertegenwoordiger behoudt zich te allen tijde het recht voor om het
verrichten van handelingen en werkzaamheden als voortvloeiend uit deze
overeenkomst/machtiging, te weigeren.

1.2

Het gebruiken van het BTW- identificatienummer van de Fiscaal
vertegenwoordiger door de Opdrachtgever is enkel toegestaan voorzover dit
voortvloeit uit deze overeenkomst/machtiging en dit noodzakelijk is in verband
met voldoen aan wettelijke verplichtingen.

1.3

De Fiscaal vertegenwoordiger zal de bescheiden, inlichtingen en gegevens van
de Opdrachtgever alleen gebruiken voor werkzaamheden/ activiteiten die
voortvloeien uit deze overeenkomst/machtiging. De Fiscaal vertegenwoordiger
zal de bescheiden, inlichtingen en gegevens niet aan derden ter beschikking
stellen, tenzij dit voortvloeit uit deze overeenkomst/machtiging of nodig is uit
oogpunt van een juiste heffing van de belasting of voortvloeit uit een wettelijke
verplichting.

1.4

Op dee overeenkomst/machtiging tussen partijen zijn de Nederlandse
Expeditievoorwaarden van toepassing, gedeponeerd door de FENEX ter
griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Arnhem, met
uitsluiting van de daarin opgenomen arbitrageclausule. Van toepassing is de
laatste versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de Fenex, zoals
bij deze overeenkomst/machtiging gevoegd.2
Naast de Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn op alle werkzaamheden van
de Fiscaal vertegenwoordiger en op deze overeenkomst/machtiging tussen de
Fiscaal vertegenwoordiger en de Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden
van de Fiscaal vertegenwoordiger van toepassing. In die voorwaarden is
afgeweken van het arbitrale beding van artikel 23 van de Fenex-voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden van de Fiscaal vertegenwoordiger zijn bij deze
overeenkomst/machtiging gevoegd en zijn ook te raadplegen op
www.customssupport.com.

1.5

De volgende bijlagen vormen onderdeel van deze overeenkomst/machtiging
Bijlage a)
Bijlage b)
Bijlage c)

De Nederlandse Expeditievoorwaarden.
Benodigde informatie en documenten per transactie.
Algemene Voorwaarden van de Fiscaal vertegenwoordiger

Door ondertekening van deze overeenkomst/machtiging
Opdrachtgever de bijlagen te hebben ontvangen.
1.6
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overeenkomst/machtiging kunnen door partijen in aanvulling op deze
overeenkomst/machtiging nader worden geregeld in bijlagen, welke na
De Nederlandse Expeditie voorwaarden zijn raadpleegbaar op www.fenex.nl onder downloads.
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Artikel 2.

OMSCHRIJVING/ AARD OVEREENGEKOMEN WERKZAAMHEDEN

2.1

De Fiscaal vertegenwoordiger zal namens de Opdrachtgever optreden ten
aanzien van alle verplichtingen welke voortvloeien uit de Nederlandse
regelgeving met betrekking tot de Fiscale vertegenwoordiging met een beperkte
vergunning.

2.2

De Fiscaal vertegenwoordiger zal namens/ ten behoeve van Opdrachtgever de
volgende werkzaamheden uitvoeren:
a) Periodieke aangifte voor de omzetbelasting onder het aan de Fiscaal
vertegenwoordiger toegekende BTW- identificatienummer.
b) Maandelijkse opgave van Intracommunautaire leveringen.
c) Maandelijkse CBS/ Intrastat opgave.

2.3

Bij de aangifte ten invoer en de op deze invoer volgende levering zal de Fiscaal
vertegenwoordiger op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte facturen,
overige bescheiden, inlichtingen en gegevens, indien mogelijk, het nultarief
toepassen. Op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever zal de Fiscaal
vertegenwoordiger periodiek het BTW- identificatienummer van de
intracommunautaire verwerver bij de Belastingdienst verifiëren.

2.4

Onverminderd het voorgaande is de Fiscaal vertegenwoordiger volgens de wet
tot het volgende verplicht:
• Het stellen van zekerheid bij de Belastingdienst.
• Indien gevraagd, het verstrekken van inlichtingen aan de Belastingdienst.
• Het bijhouden van een administratie teneinde bij controles aan te tonen dat
een juiste belastingheffing heeft plaatsgevonden.

Artikel 3.

TOEKOMENDE RECHTEN FISCAAL VERTEGENWOORDIGER

3.1

Bij handelingen / werkzaamheden en formaliteiten behorende tot de
overeenkomst, is de Fiscaal vertegenwoordiger gerechtigd, indien hij twijfelt
over de juiste toepassing van het (nul)tarief voor de omzetbelasting of de
verlegging van de omzetbelasting, met toepassing van de juiste geldende
tarieven voor de omzetbelasting aangifte te doen of een gedane aangifte te
wijzigen.3

3.2

De Fiscaal vertegenwoordiger behoudt zich het recht voor handelingen en
werkzaamheden op te schorten totdat het verschuldigde in het kader van deze
overeenkomst of de toepasselijke voorwaarden is voldaan. Indien handelingen
en/of werkzaamheden worden opgeschort zal de Fiscaal vertegenwoordiger de
Opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

3.3

De Fiscaal vertegenwoordiger is gerechtigd alle betalingen/teruggaven door de
Belastingdienst uit welke hoofde ook, toekomend aan de opdrachtgever, te
verrekenen, indien de Opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit
deze overeenkomst/machtiging niet nakomt of wanneer de Fiscaal
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Zie ook artikel 4.4.

3

vertegenwoordiger redelijkerwijze mag veronderstellen dat de Opdrachtgever
hierin tekort zal schieten.
3.4

De Fiscaal vertegenwoordiger is gerechtigd, doch niet verplicht, in overleg te
treden/ te onderhandelen met de Belastingdienst over (na-) heffingen en/of
andere kosten en aangelegenheden die onder deze overeenkomst vallen.
Het inschakelen van derden ten behoeve van het behandelen van claims en
onderhandelingen met de Belastingdienst zal in overleg met de Opdrachtgever
geschieden.
Al deze handelingen en werkzaamheden, geschieden voor rekening en risico
van de Opdrachtgever.

3.5

Indien zich een onvoorziene situatie voordoet met betrekking tot de uitvoering
van de werkzaamheden die niet in deze overeenkomst is geregeld, zal de
Fiscaal vertegenwoordiger instructies vragen aan de Opdrachtgever. Indien
echter binnen een redelijke termijn een reactie van de Opdrachtgever
achterwege blijft en in verband met een spoedeisend belang een onmiddellijk
handelen wordt vereist, zal de Fiscaal vertegenwoordiger naar eigen inzicht,
doch met inachtneming van het overeengekomene, voor de afhandeling
zorgdragen.

Artikel 4.

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

4.1

Opdrachtgever is verplicht tijdig aan de Fiscaal vertegenwoordiger een opgave
te doen omtrent de aard en hoeveelheid en de waarde van de te verwachten
goederenzendingen;

4.2

Opdrachtgever is verplicht de Fiscaal vertegenwoordiger in kennis te stellen van
verwachte wijzigingen in de aard en hoeveelheid en waarde van de
goederenzendingen indien deze meer dan 20% afwijken van het voorziene
bedrag van de omzetbelasting bij invoer;

4.3

Opdrachtgever is verplicht alle benodigde bescheiden, inlichtingen en gegevens
- eveneens per individuele zending/transactie - aan de Fiscaal
vertegenwoordiger te verstrekken die mede op basis van de toepasselijke
regelgeving en deze overeenkomst worden verlangd, ten behoeve van de
periodieke aangifte omzetbelasting, inzake zowel de invoer als de
daaropvolgende levering, dan wel de opeenvolgende overbrenging van de
ingevoerde goederen naar het bedrijf van Opdrachtgever in de lidstaat waarin
de Opdrachtgever gevestigd is. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van
de bescheiden, inlichtingen en gegevens conform de toepasselijke regelgeving,
met dien verstande dat de door hem uitgereikte facturen zullen voldoen aan het
bepaalde in de artikelen 217 en verder van Richtlijn 2006/112/EG en aan de
eisen van de Nederlandse omzetbelastingwetgeving. Opdrachtgever is bekend
met het feit dat bij leveringen aan Nederlandse bedrijven Opdrachtgever geen
omzetbelasting mag berekenen omdat de Nederlandse koper verplicht is om
over de verkoopprijs omzetbelasting te betalen. Opdrachtgever weet dat altijd
het BTW identificatienummer van zijn Nederlandse of Europese koper in zijn
facturen moeten worden vermeld. Opdrachtgever weet dat, indien
Opdrachtgever geen omzetbelasting op diens verkoopfactuur vermeldt
vanwege de toepassing van een vrijstelling zoals bedoeld in de artikelen 138 en
verder van Richtlijn 2006/112/EG, Opdrachtgever bewijs moet verstrekken van
de toepasselijkheid van die vrijstelling. In geval vanwege een
intracommunautaire levering het nultarief van toepassing is, weet
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Opdrachtgever dat hij minimaal deel 4 van de CMR-vrachtbrief, getekend voor
ontvangst door de koper, dient te overleggen aan Fiscaal vertegenwoordiger.
Een nadere opsomming van de vereisten staat in de werkinstructies.
4.4

De Opdrachtgever is op eerste verzoek van de Fiscaal vertegenwoordiger
verplichten die inspanningen te leveren, die nodig zijn in verband met de
toepassing van artikel 3.1.

4.5

De opdrachtgever zal de Fiscaal vertegenwoordiger vrijwaren tegen
aanspraken van derden die voortvloeien of verband houden met het niet
nakomen door de opdrachtgever en zijn wederpartijen van enige krachtens
deze overeenkomst en/of toepasselijke algemene voorwaarden bestaande
verplichtingen, waaronder het verstrekken van juiste BTW-identificatienummers
en juiste bescheiden, inlichtingen en gegevens.

4.6

De Opdrachtgever zal de Fiscaal vertegenwoordiger naast de overeengekomen
prijs eventuele andere uit de overeenkomst/machtiging voortvloeiende
bedragen/kosten vergoeden.
Deze betalingsverplichting blijft tevens gelden indien er sprake is van een
geschil tussen partijen;

4.7

De Opdrachtgever is verplicht te allen tijde op eerste verzoek van de Fiscaal
vertegenwoordiger door enige overheid in te vorderen/ na te heffen bedragen,
alsmede opgelegde boetes en interest aan de Fiscaal vertegenwoordiger te
vergoeden;

4.8

De Opdrachtgever is verplicht de Fiscaal vertegenwoordiger tijdig in kennis te
stellen van verkoop/ overdracht van haar bedrijf, verandering van zeggenschap
binnen het bedrijf en van surséance van betaling en faillissement.

Artikel 5

TARIEVEN + JAARLIJKSE AANPASSING

5.1

De overeengekomen prijzen en de tarieven voor de handelingen en
werkzaamheden van de Fiscaal vertegenwoordiger, worden apart van deze
overeenkomst overeengekomen.

5.2

Wanneer de Opdrachtgever niet dadelijk na opgave respectievelijk na de
toegepaste krediettermijn het verschuldigde betaalt, is de Fiscaal
vertegenwoordiger gerechtigd de wettelijke rente conform 6:119 en 6:119a
Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.

5.3

Indien naar het oordeel van de Fiscaal vertegenwoordiger ondermeer als
gevolg van de opgave op basis van de artikelen 4.1 en 4.2, dient te worden
afgeweken, kan de Fiscaal vertegenwoordiger de prijzen en tarieven opnieuw
vaststellen en ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorleggen.

5.4

Eens per jaar per 1 januari vindt er een prijs- en tariefswijziging plaats, tenzij
anders wordt overeengekomen.

Artikel 6

AANSPRAKELIJKHEID VAN PARTIJEN
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6.1

Onverminderd het bepaalde in de Nederlandse Expeditievoorwaarden is de
Fiscaal vertegenwoordiger niet aansprakelijk voor de handelingen en
werkzaamheden van de op basis van artikel 3.4 ingeschakelde derden.

6.2

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet
nakomen door de Opdrachtgever en/of zijn wederpartijen van enige krachtens
deze overeenkomst en/of toepasselijke algemene voorwaarden bestaande
verplichtingen, waaronder het verstrekken van juiste BTW-identificatienummers
en juiste bescheiden, inlichtingen en gegevens.

Artikel 7

ZEKERHEIDSTELLING

7.1

Conform de Nederlandse Expeditievoorwaarden is de Opdrachtgever verplicht
om op eerste verzoek van de Fiscaal vertegenwoordiger voldoende zekerheid
te stellen.

7.2

Bij aanvang van de fiscale vertegenwoordiging is de Opdrachtgever gehouden
een –naar het oordeel van de Fiscaal vertegenwoordiger- naar soort en inhoud
voldoende bankgarantie te stellen voor hetgeen uit deze overeenkomst
voortvloeit.

Artikel 8

DUUR CONTRACT/ BEËINDIGING OVEREENKOMST

8.1

Deze overeenkomst/machtiging wordt aangegaan/verleend voor:
onbepaalde tijd, ingaande per datum van ondertekening van deze
overeenkomst/machtiging. De overeenkomst/machtiging kan worden beëindigd
met inachtneming van een termijn van 1 maand.

8.2

De overeenkomst/machtiging dient per aangetekende brief te worden
opgezegd/beëindigd.

8.3

Partijen dienen zorg te dragen voor een goede afwikkeling in verband met de
beëindiging van de overeenkomst/machtiging.

8.4

Beide partijen kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen, door middel van
ontbinding met onmiddellijke ingang, zonder eventuele gevolgen en zonder
rechterlijke/arbitrale tussenkomst, indien:
a) de contractuele wederpartij, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet
voldoet aan haar verplichtingen, zoals geregeld in deze overeenkomst, of;
b) de contractuele wederpartij haar bedrijf aan een derde verkoopt of
overdraagt of de zeggenschap in het bedrijf verandert, of;
c) aan de contractuele wederpartij surséance van betaling is verleend of in
staat van faillissement komt te verkeren, of;
d) de Fiscaal vertegenwoordiger aantoonbaar niet als zodanig kan optreden.

8.5

Overeenkomstig artikel 8.4 1e alinea kan de Fiscaal vertegenwoordiger de
overeenkomst beëindigen, indien dit op basis van de artikelen 4.1 tot en met 4.8
naar het oordeel van de Fiscaal vertegenwoordiger gerechtvaardigd is, indien
geen overeenstemming kan worden bereikt over de prijs en/of tarieven en de te
stellen bankgarantie.

8.6

Bij beëindiging en ontbinding van de overeenkomst, zijn alle vorderingen - ook
toekomstige - van de Fiscaal vertegenwoordiger die voortvloeien uit de

6

handelingen en werkzaamheden die de Fiscaal vertegenwoordiger in het kader
van deze overeenkomst heeft verricht, onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
8.7

Voor hetgeen na de beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is/zal
worden, dient de Opdrachtgever, naar het oordeel van de Fiscaal
vertegenwoordiger, voldoende zekerheid, waaronder een naar soort en inhoud
voldoende bankgarantie, te stellen. Daarbij blijven reeds eerder door de
Opdrachtgever gestelde garanties onverkort van kracht te blijven.

8.8

Hetgeen wordt bepaald in deze overeenkomst blijft, voorzover relevant in
verband met naheffingen van overheidswege, het voldoen aan verplichtingen
van overheidswege of andere betalingen, ook na beëindiging van de
overeenkomst gelden.

Artikel 9

NIETIG BEDING/ WIJZIGINGEN OVERHEID

9.1

Indien een of meer afzonderlijke bepalingen uit deze overeenkomst/machtiging
nietig zijn of vernietigd worden, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen
van de overeenkomst/machtiging niet aantasten.

9.2

Wanneer bedingen uit de overeenkomst/machtiging nietig/ vernietigbaar blijken
of indien door wijzigingen in regelgeving van overheidswege deze
overeenkomst/machtiging moet worden aangepast, behoudt de Fiscaal
vertegenwoordiger zich het recht voor om deze overeenkomst/machtiging
zonder eventuele gevolgen te beëindigen ofwel, in overleg het beding in een
geldige variant te wijzigen waarbij de overige bepalingen onaangetast blijven.

Artikel 10

VERJARING

10.1

Artikel 21 van de Nederlandse Expeditievoorwaarden is van toepassing, met
dien verstande dat in afwijking van artikel 21 lid 1 geldt dat vorderingen van de
Fiscaal vertegenwoordiger jegens de Opdrachtgever in verband met deze
overeenkomst/machtiging terzake van door enige overheid in te vorderen/ na te
heffen bedragen alsmede opgelegde boetes en verschuldigde rente, verjaren
door het enkele verloop van vijf jaren.
Indien in bezwaar en beroep is gegaan, vangt de in dit artikellid genoemde
verjaringstermijn aan op de dag volgende op die waarop de uitspraak definitief
is geworden.

Artikel 11

RECHTSKEUZE / JURISDICTIE

11.1
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank
Rotterdam is bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen die tussen de
Fiscaal vertegenwoordiger en haar opdrachtgevers zouden kunnen ontstaan, dit in afwijking
van het in de Nederlandse Expeditievoorwaarden opgenomen arbitrale beding. In het geval
dat de Fiscaal vertegenwoordiger de gedaagde is, is deze jurisdictieclausule exclusief. De
Fiscaal vertegenwoordiger blijft daarnaast bevoegd om de opdrachtgever voor een gerecht in
een andere jurisdictie te dagvaarden dat normaliter bevoegd zou zijn.
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Opdrachtgever, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Volledige naam

____________________________________________

Functie

____________________________________________

Datum en plaats

____________________________________________

Handtekening (en stempel)

____________________________________________

Fiscaal vertegenwoordiger, …………………………………... /………………………………,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Volledige naam

B.N. Kwantes

Functie

Algemeen Directeur

Plaats en datum

Rotterdam,

Handtekening

___________________________________
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