Overeenkomst/Machtiging voor het opreden als fiscaal vertegenwoordiger
met een beperkte vergunning
Ondergetekende (hierna: de “Fiscaal Vertegenwoordigde”) draagt op en machtigt Customs Support
Group B.V. en ieder van de aan haar gelieerde ondernemingen 1 (hierna gezamenlijk, alsmede ieder
afzonderlijk: de “BFV”) tot het verrichten van de op grond van de in de jurisdictie van de BFV (te weten
België, Duitsland of Nederland) toepasselijke wet- en regelgeving inzake de omzetbelasting
voorgeschreven handelingen en werkzaamheden met betrekking tot de invoer en de daaropvolgende
levering van door of namens de Fiscaal Vertegenwoordigde voor het vrije verkeer aangegeven of voor
de Fiscaal Vertegenwoordigde bestemde goederenzendingen (hierna: de “Overeenkomst/
Machtiging”). De Fiscaal Vertegenwoordigde is een niet in de jurisdictie van de entiteit die als de BFV
optreedt gevestigde onderneming en heeft in deze jurisdictie ook geen vaste inrichting. De BFV
aanvaardt de opdracht en machtiging om als beperkt fiscaal vertegenwoordiger op te treden. De BFV
behoudt zich echter het recht voor om te allen tijde in een specifiek geval het verrichten van handelingen
en werkzaamheden te weigeren. De BFV stelt de Fiscaal Vertegenwoordigde hiervan onder opgaaf van
redenen in kennis.
Deze Overeenkomst/ Machtiging behelst bij wijze van raamovereenkomst de voorwaarden waaronder
de handelingen en werkzaamheden door de BFV zullen worden verricht, een en ander aan de hand van
separaat van geval tot geval te verstrekken instructies. De Fiscaal Vertegenwoordigde is verplicht de
gegevens en stukken te verstrekken beschreven in het document ‘benodigde informatie en documenten
per transactie’ te raadplegen op de downloadpagina. Voorts zullen van toepassing zijn de navolgende
algemene voorwaarden, een en ander voorzover niet in strijd met de Overeenkomst/ Machtiging, die
beschikbaar
zijn
om
te
worden
gedownload,
opgeslagen
en
afgedrukt
via
www.customssupport.com/downloads:
Al naar gelang waar de door de Fiscaal Vertegenwoordigde geïnstrueerde vestiging van de BFV is
gevestigd:
▪ België: de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden, Belgisch recht is van toepassing en de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen zal exclusief bevoegd zijn in eerste aanleg kennis te
nemen van geschillen;
▪ Duitsland: de Nederlandse Expeditievoorwaarden (Algemene Voorwaarden van FENEX) , Duits
recht is van toepassing en het Landgericht Hamburg zal exclusief bevoegd zijn in eerste aanleg
kennis te nemen van geschillen;
▪ Nederland en overige locaties: de Nederlandse Expeditievoorwaarden (Algemene Voorwaarden
van FENEX), Nederlands recht is van toepassing en de Rechtbank te Rotterdam zal exclusief
bevoegd zijn in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen.
Door ondertekening van de Overeenkomst/ Machtiging verklaart de Fiscaal Vertegenwoordigde
onherroepelijk dat de hierboven toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden hem deugdelijk ter hand
zijn gesteld. Alle handelingen en werkzaamheden, geschieden voor rekening en risico van de Fiscaal
Vertegenwoordigde.
Verder verwijzen wij naar Bijlage B, waarin beschreven wordt welke informatie en documenten per
transactie benodigd zijn van de fiscaal vertegenwoordigde.
De BFV zal voor de Fiscaal Vertegenwoordigde de volgende handelingen en werkzaamheden uitvoeren:
a) Periodieke aangifte omzetbelasting onder het aan de BFV toegekende
identificatienummer.
b) Maandelijkse opgave van intracommunautaire leveringen.
c) Maandelijkse nationale statistiek en Intrastat opgave.
Bij de aangifte ten invoer en daarop volgende levering zal de BFV op basis van de door de Fiscaal
Vertegenwoordigde verstrekte in de betreffende jurisdictie voorgeschreven documenten en gegevens,
indien mogelijk, het nultarief toepassen. Bij twijfel of toepassing van het nultarief of verlegging van de
omzetbelasting wettelijk is toegestaan, heeft de BFV het recht om aangifte te doen overeenkomstig het
nationale omzetbelasting tarief.
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De BFV heeft het recht de handelingen en werkzaamheden op te schorten totdat de Fiscaal
Vertegenwoordigde aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst/machtiging heeft voldaan.
De BFV heeft het recht betalingen/teruggaven door de (belasting)autoriteit uit welke hoofde ook,
toekomend aan de Fiscaal Vertegenwoordigde, te verrekenen, indien de Fiscaal Vertegenwoordigde de
verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst/machtiging niet (tijdig) nakomt. De BFV heeft het
recht en is gemachtigd, maar is daartoe niet gehouden, namens de Fiscaal Vertegenwoordigde in
overleg te treden met de (belasting)autoriteit over (na-)heffingen, boetes, rente en andere kosten.
De Fiscaal Vertegenwoordigde is verplicht aan de BFV tijdig, per individuele transactie of
goederenzending, alle documenten en gegevens te verstrekken die in de desbetreffende jurisdictie
wettelijk zijn voorgeschreven en die nodig zijn voor het uitvoeren van de handelingen en
werkzaamheden. De Fiscaal Vertegenwoordigde is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van
de documenten en gegevens en de tijdige verstrekking daarvan.
De Fiscaal Vertegenwoordigde vrijwaart de BFV tegen aanspraken van derden die voortvloeien of
verband houden met het niet nakomen door de Fiscaal Vertegenwoordigde van enige op grond van
deze Overeenkomst/ Machtiging bestaande verplichtingen, waaronder het verstrekken van het juiste
omzetbelasting identificatienummer en de juistheid en volledigheid van documenten en gegevens en de
tijdige verstrekking daarvan.
De Fiscaal Vertegenwoordigde is de BFV voor handelingen en werkzaamheden de overeengekomen
vergoeding verschuldigd conform de tarieven die door de BFV zijn gecommuniceerd en die periodiek
door de BFV kunnen worden aangepast. De Fiscaal Vertegenwoordigde is verplicht de BFV, naast de
overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden en handelingen, alle andere uit de
Overeenkomst/ Machtiging voortvloeiende bedragen en kosten te vergoeden. De Fiscaal
Vertegenwoordigde is gehouden steeds op eerste verzoek van de BFV door enige (belasting)autoriteit
te vorderen (na)heffingen, boetes, rente en andere kosten aan de BFV te vergoeden.
Bij aanvang van de Overeenkomst/ Machtiging is de Fiscaal Vertegenwoordigde gehouden deugdelijke
zekerheid stellen door middel van een bankgarantie, een en ander volledig ten genoegen van de BFV,
voor de verplichtingen van de Fiscaal Vertegenwoordigde die uit deze Overeenkomst/ Machtiging
voortvloeien. Op eerste verzoek van de BFV is de Fiscaal Vertegenwoordigde verplicht (aanvullende)
zekerheid te stellen voor door de BFV aan derden of de (belasting)autoriteit betaalde of te betalen
(na)heffingen, boetes, rente en andere (on)kosten die de BFV maakt of voorziet te zullen maken.
De Fiscaal Vertegenwoordigde is verplicht de BFV tijdig in kennis te stellen van de (voorgenomen)
verkoop/overdracht van zijn onderneming, enige op handen zijnde verandering van de zeggenschap
alsmede van een (dreigend of op handen zijnd) uitstel van betaling of faillissement.
Deze Overeenkomst/ Machtiging wordt aangegaan/ verleend voor onbepaalde tijd, ingaande per datum
van ondertekening van deze Overeenkomst/ Machtiging. De Overeenkomst/ Machtiging kan worden
opgezegd per aangetekende brief met inachtneming van een termijn van een (1) maand. Bij beëindiging
van de overeenkomst/machtiging zijn alle bestaande en toekomstige vorderingen van de BFV op de
Fiscaal Vertegenwoordigde onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
Vorderingen van de BFV jegens de Fiscaal Vertegenwoordigde in verband met door enige
(belasting)autoriteit van de BFV of van een door de BFV ingeschakelde derde te vorderen (na)heffingen,
boetes, rente en andere (on)kosten, verjaren door het enkele verloop van vijf jaren na afloop van het
jaar waarin de aanspraak van de (belasting)autoriteit of de ingeschakelde derde jegens de BFV is
ontstaan. Indien bezwaar en beroep is aangetekend, vangt de in dit artikel genoemde verjaringstermijn
aan op de dag volgende op die waarop de uitspraak in bezwaar of beroep definitief is geworden.
De Fiscaal Vertegenwoordigde en diens rechtsgeldig vertegenwoordiger die de Overeenkomst/
Machtiging namens hem ondertekent, stemmen ermee in dat het de BFV vrijstaat de persoonsgegevens
en overige informatie te verwerken en te bewaren met het oog op het verrichten van de handelingen en
werkzaamheden uit hoofde van deze Overeenkomst/ Machtiging.
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Let op! Dit gedeelte is in te vullen door Customs Support
Expediteur, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Naam:

F.R. Weermeijer

Functie:

Managing Director

Datum:

____-____-______

Handtekening
______________________

Fiscaal Vertegenwoordigde
In te vullen door u
Bedrijfsnaam:

_______________________________________________________

Handelsregister nr.:

_______________________________________________________
(Aanhechten bewijs van bestaan van de onderneming, alsmede van
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon die ondertekent namens Direct
Vertegenwoordigde, uittreksel KvK)

Adres:

_______________________________________________________

Postcode:

_______________________________________________________

Plaats:

_______________________________________________________

BTW nr.:

_______________________________________________________

EORI nr.:

_______________________________________________________

Website:

_______________________________________________________

E-mail:

_______________________________________________________

BFV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Naam:

_________________________________________

Functie:

_________________________________________

Datum in dienst:

_________________________________________

Datum:

____-____-______
DD-MM-YYYY

Handtekening:

_________________________________________
(bijvoegen: kopie paspoort/ identiteitsbewijs 2)

2

Alle persoonlijke gegevens zoals het paspoortnummer, woonadres, met uitzondering van naam en handtekening, kunnen
onleesbaar worden gemaakt op deze kopie. Expediteur dient in staat te zijn de handtekening en de naam van de ondertekenaar
te verifiëren.
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