
BIJLAGE 1 
TRANCHES 

Uitkomst beoordeling 1 2 3 4 5 6 TOTAAL Uitzoekposten 

afwij zen vanwege Buitenland 2 2 4 6 

afwijzen code 00 87 18 5 3 1 114 2 116 

afwijzen code 02 2 2 4 4 

afwijzen code 03 127 71 63 5 19 12 297 3 300 

afwijzen code OS 1 1 1 

afwijzen code 07 1 1 1 2 

afwijzen code 09 2 1 3 3 

afwijzen FE OB met vergunning 26 8 4 1 4 43 43 

afwijzen jaaraangevers 1 2 1 4 4 

afwijzen reeds vergunning 84 59 10 153 5 158 

EOS 1 1 1 

nadere vragen 600 426 178 95 35 41 1.375 58 1.433 

nadere vragen FE OB zonder verg 500 277 78 34 20 11 920 920 

ongeldig 4 4 8 12 

uitzoek 169 29 7 15 2 222 -222 0 

verlenen 7.868 3.137 343 205 131 204 11.888 141 12.029 

verlenen EOS 5 5 5 

9.278 4.193 715 355 222 274 15.037 0 15.037 



j BIJLAGE 2 

Analyse bestand aanvragers vergunning artikel 23 0B tranche 1 oktober 2019 

A. Aanvragers in het basisbestand 

Totaal aantal 
Verlenen 

Fraude/EOS 

Afgewezen ivm 
beschikking artikel 23 
OB 
Afgewezen ivm 
ondernemerscode 00 

Afgewezen ivm 
oridernemerscode 03 

1007 
999 Verdeling 1 en 4 gemaakt 

en verzonden aan -
- ivm aanpassen 
systemen en naar CAP 
Mail ingen ivm massale 
verzending (beschikking in 
combinatie met 

1 

4 

2 

1 

voorloo brief BuB 

Gemaild met brief -naar 
_, hij draagt zorg voor 
verz·endin 
Gemaild met brief naar 
_, hij draagt zorg voor 
verzendin 
Gemaild met brief naar 
_, hij draagt zorg voor 
verzendin 

B. Aanvragers niet in het basisbestand ('meelifters') 

Totaal aantal 64 
Ver.lel'!en 44 Verrlilelim!ll lil efil 4 !l}e;aakt 

eA v~rzoruilel\l aan 

~lvm •••passen 
meA eA naar, <:AP 
gen 1v-m massale 

~erzendinm Cbeschf~klng r111 
eomblnatie l'T'leli 
vom-leo. -brief. BuB 

Nadere vragen 8 Gemaild met brief naar 
_, hij draagt zorg voor 
verzend in 

Afgewezen ivm 9 Gemaild ·met brief 
beschikking artikel 23 _, hij draagt zorg voor 
OB verzend in 
Afgewezen ivm 1 Gemaild met brief naar 
ondernemerscode 03 _ , hij draagt zorg voor 

verzendin 
Uitzoekposten 2 Gemaild aan 

Nog te regelen: archiveren van de verzonden brieven (alle categorieën) 

Af ewerkt? 

Reactie ontvangen 
van 



Analyse bestand aanvragers vergunning artikel 23 0B tranche 2 oktober 2019 

A. Aanvragers in het basisbestand 

Totaal aantal 
Verlenen 

Fraude/EOS 

Afgewezen ivm 
beschikking artikel 23 
OB 
Afgewezen ivm 
ondernemerscode 00 

Afgewezen ivm 
ondernemerscode 03 

Nadere vragen 

403 
395 Verdeling 1 en 4 gemaakt 

en verzonden aan -
- ivm aanpassen 
systemen en naar CAP 
Mailingen ivm massale 
verzending (beschikking in 
combinatie met 

2 

2 

1 

1 

2 

voorloo brief BuB 

Gernáild met brief naar 
_, hij draagt zorg voór 
verzendin 
Gemaild met brief naar 
_, hij draagt zorg voor 
ve.rzehdin · 
Gemaild met brief naar 
_, hij draagt zorg voor 
verzendin 
Gemaild met brief naar 
_, hij draagt zorg voor 
verzend in 

B. Aanvragers niet in het basisbestand ('meelifters') 

Totaal aantal 43 
Ver.lenen 31 VerdeliAf:!J f em 4 geMa.a~ 

en 'le~o111den aalil • 
- IMm aa111pa:;seA 
systemen en naar CAP 
MaiUngen ivm massale 
vat-aeAding (besehil<iki1:19 iFI 
combfmatle iil'let 
\leortoo brieff BwB 

Nadere vragen 8 Gemaild met brief naar 
_, hij draagt zorg voor 
verzendin 

Afgewezen ivm 1 Gemaild met brief naar 
ondernemerscode 03 _, hij draagt zorg voor 

verzend in 
Afgewezen vanwege FE 2 Gemaild aan , hij 
OB draagt zorg voor verzending 

Afgewezen ivm 1 Gemaild met brief 
ondernemerscode 09 _, hij draagt zorg voor 

verzend in 

Nog te regelen: archiveren van de verzonden brieven (alle categorieën) 

Af ewerkt? 

Af ewerkt? 



Analyse bestand aanvragers vergunning artikel 23 0B tranche 3 oktober 2019 

A. Aanvragers in het basisbestand 

Totaal aantal 88 Afqewerkt? 
Verlenen 76 Verdeling 1 en 4 gemaakt 

en verzonden aan -
- ivm aanpassen 
systemen en naar CAP 
Mailingen ivm massale 
verzending (beschikking in 
combinatie met 
voorlooobrief BuB) 

Nadere vragen 12 Gemaild met brief naar-
_, hij draagt zorg voor 
verzending 

B. Aanvragers niet in het basisbestand ('meelifters') 

Totaal aantal 14 Afqewerkt? 
Verlenen 9 Verdeling 1 en 4 gernaiikt en 

verzonden aan j ivm 
aanpassen systemer:i en naar 

11 CAP Mailitlgen i~m massale 
verzending (beschrkking in 
combinatie met voorloo1;>brief 
BuB) 

Nadere vragen 3 Gemaild met brief naar 
_, hij draagt zorg voor 
verzendinq 

Uitzoekposten 2 Gemaild naar om 
uit te zoeken om juiste 0B-
nrs te achterhalen 

Nog te regelen: archiveren van de verzonden brieven (alle categorieën) 



Belastingdienst 

Belastingdienst, Postbus 4486, 6401 CZ Heerlen 

Betreft: Afwijzen toepassing verleggingsregeling bij invoer 

Geachte, 

U of uw adviseur heeft verzocht om de verleggingsregeling te mogen toepassen bij 
de invoer van goederen door de onderneming met BTW-nummer xxxxxxxxxxx . 

e'/ Deze regeling is vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968. 
··-..,,, 

Beslissing 
Ik geef u geen toestemming om de verleggingsregeling bij invoer van goederen 
toe te passen omdat uw onderneming niet in Nederland is gevestigd . 
Ik baseer mijn besluit op artikel 18 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 
1968. 

Als u het niet eens bent met deze beschikking 
Bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunt u bezwaar maken . Stuur een 
brief naar: 
Belastingdienst/Centrale administratieve processen/Omzetbelasting/Kantoor Venlo 
Postbus 4486 
6401 CZ Heerlen 
Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van deze brief. Uw 
bezwaar moet binnen 6 weken na de datum van deze brief bij ons binnen zijn. 

Hoogachtend, 

namens de inspecteur 

Hoogachtend, 

de inspecteur 

Centrale 
administratieve 
processen 
Omzetbelasting 
Kantoor Venlo 

Postbus 4486 
6401 CZ Heerlen 
belastingdienst. nl 

Datum 
datum 

Team 
MiA Omzetbelasting Venlo 

Pag inanummer 1 van 1 



Belastingdienst, Postbus 2688, 6401 DD HEERLEN 

<NAWREGEL_Ol> 
<NAWREGEL_02> 
< NAWREGEL_03 > 
<NAWREGEL_04> 
<NAWREGEL_OS> 

Betreft : Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

Geachte heer/mevrouw, 

Belastingdienst 

U hebt of uw adviseur heeft namens u verzocht om de verleggingsregeling te mogen toepassen bij de 

invoer van goederen. Deze regeling is vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

Beslissing 

Ik geef u geen vergunning om de verleggingsregeling bij invoer van goederen toe te mogen passen 

omdat het BTW-identificatienummer waarvoor de vergunning <BTW-nummer> is aangevraagd per jaar 

aangifte doet. 

Als u het niet eens bent met deze beschikking 

Bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur een brief naar: 

Belastingdienst/Centrale administratieve processen/Omzetbelasting/Kantoor Venlo 

Postbus 4486 

6401 CZ Heerlen 

Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van deze brief. Uw bezwaar moet binnen 6 

weken na de datum van deze brief bij ons binnen zijn. 

Hoogachtend, 

de inspecteur 

Centrale 
administratieve 
processen 

Datum 
XXX 

Uw kenmerk 
<BSN> 

Kenmerk 
CAPXXX 



Belastingdienst, Postbus 2688, 6401 DD HEERLEN 

<NAWREGEL_Ol> 
<NAWREGEL_02> 
<NAWREGEL_03> 
<NAWREGEL_04> 
<NAWREGEL_OS> 

Betreft: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

Geachte heer/mevrouw, 

Belastingdienst 

U hebt of uw adviseur heeft namens u verzocht om de verleggingsregeling te mogen toepassen bij de 

invoer van goederen. Deze regeling is vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

Beslissing 

Ik geef u geen toestemming om de verleggingsregeling bij invoer van goederen toe te passen omdat u 

de vergunning heeft aangevraagd voor een niet-actief BTW-identificatienummer. 

Ik baseer mijn besluit op artikel 18 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. 

Als u het niet eens bent met deze beschikking 

Bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur een brief naar: 

Belastingdienst/Centrale administratieve processen/Omzetbelasting/Kantoor Venlo 

Postbus 4486 

6401 CZ Heerlen 

Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van deze brief. Uw bezwaar moet binnen 6 

weken na de datum van deze brief bij ons binnen zijn. 

Hoogachtend, 

de inspecteur 

Centrale 
administratieve 
processen 

Datum 
XXX 

Uw kenmerk 
< BSN> 

Kenmerk 
CAPXXX 



Belastingdienst , Postbus 2688, 6401 DD HEERLEN 

<NAWREGEL_Ol> 
<NAWREGEL_ 02> 
< NAWREGEL_03> 
<NAWREGEL_04> 
<NAWREGEL_ OS> 

Betreft: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

Geachte heer/mevrouw, 

Belastingdienst 

U hebt of uw adviseur heeft namens u verzocht om de verleggingsregeling te mogen toepassen bij de 

invoer van goederen. Deze regeling is vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

Beslissing 
Ik geef u geen toestemming om de verleggingsregeling bij invoer van goederen toe te passen omdat de 

onderneming met btw-identificatienummer <xxxxxxxxxxx> niet aangifteplichtig is in Nederland. 

Ik baseer mijn besluit op artikel 18 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. 

Als u het niet eens bent met deze beschikking 

Bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur een brief naar: 

Belastingdienst/Centrale administratieve processen/Omzetbelasting/Kantoor Venlo 

Postbus 4486 

6401 CZ Heerlen 

Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van deze brief. Uw bezwaar moet binnen 6 

weken na de datum van deze brief bij ons binnen zijn. 

Hoogachtend, 

de inspecteur 

Centrale 
administratieve 
processen 

Datum 
XXX 

Uw kenmerk 
< BSN> 

Kenmerk 
CAPXXX 



Belastingdienst, Postbus 2688, 6401 DD HEERLEN 

<NAWREGEL_Ol> 
<NAWREGEL_02> 
<NAWREGEL_03> 
<NAWREGEL_04> 
<NAWREGEL_OS> 

Betreft: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

Geachte heer/mevrouw, 

Belastingdienst 

U hebt of uw adviseur heeft namens u verzocht om de verleggingsregeling te mogen toepassen bij de 

invoer van goederen. Deze regeling is vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

Beslissing 

Ik geef u geen vergunning om de verleggingsregeling bij invoer van goederen toe te mogen passen 

omdat het BTW-identificatienummer waarvoor de vergunning <BTW-nummer> is aangevraagd 

ontheven is van de administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting. Ik baseer mijn besluit op 

artikel 18 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. 

Als u het niet eens bent met deze beschikking 

Bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur een brief naar: 

Belastingdienst/Centrale administratieve processen/Omzetbelasting/Kantoor Venlo 

Postbus 4486 

6401 CZ Heerlen 

Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van deze brief. Uw bezwaar moet binnen 6 

weken na de datum van deze brief bij ons binnen zijn. 

Hoogachtend, 

de inspecteur 

Centrale 
administratieve 
processen 

Datum 
XXX 

Uw kenmerk 
<BSN> 

Kenmerk 
CAPXXX 



Belastingdienst, Postbus 2688, 6401 DD HEERLEN 

<NAWREGEL_Ol> 
<NAWREGEL_02> 
<NAWREGEL_03> 
<NAWREGEL_04> 
<NAWREGEL_OS> 

Betreft : Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

Geachte heer/mevrouw, 

Belastingdienst 

U hebt of uw adviseur heeft namens u verzocht om de verleggingsregeling te mogen toepassen bij de 

invoer van goederen. Deze regeling is vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

Beslissing 

Ik geef u geen vergunning om de verleggingsregeling bij invoer van goederen toe te mogen passen 

omdat de onderneming waarvoor de vergunning is aangevraagd, <BTW nummer>, niet aangifteplichtig 

is voor de BTW omdat deze uitsluitend vrijgestelde prestaties verricht. Ik baseer mijn besluit op artikel 

18 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. 

Als u het niet eens bent met deze beschikking 
Bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur een brief naar: 

Belastingdienst/Centrale administratieve processen/Omzetbelasting/Kantoor Venlo 

Postbus 4486 

6401 CZ Heerlen 

Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van deze brief. Uw bezwaar moet binnen 6 

weken na de datum van deze brief bij ons binnen zijn . 

Hoogachtend, 

de inspecteur 

Centrale 
administratieve 
processen 

Datum 
XXX 

Uw kenmerk 
<BSN> 

Kenmerk 
CAPXXX 



Belastingdienst, Postbus 2688, 6401 DD HEERLEN 

< NAWREGEL_O 1 > 
<NAWREGEL_02> 
< NAWREGEL_03> 
<NAWREGEL_04> 
<NAWREGEL_OS> 

Betreft: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

Geachte heer/mevrouw, 

Belastingdienst 

U hebt of uw adviseur heeft namens u verzocht om de verleggingsregeling te mogen toepassen bij de 

invoer van goederen. Deze regeling is vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

Beslissing 

Ik geef u geen vergunning om de verleggingsregeling bij invoer van goederen toe te mogen passen 

omdat het BTW-identificatienummer waarvoor de vergunning is aangevraagd <BTW nummer> niet

omzetbelastingplichtig is. 

Ik baseer mijn besluit op artikel 18 van de Uitvoeringsbeschikk ing omzetbelasting 1968. 

Als u het niet eens bent met deze beschikking 

Bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur een brief naar: 

Belastingdienst/Centrale administratieve processen/Omzetbelasting/Kantoor Venlo 

Postbus 4486 

6401 CZ Heerlen 

Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van deze brief. Uw bezwaar moet binnen 6 

weken na de datum van deze brief bij ons binnen zijn. 

Hoogachtend, 

de inspecteur 

Centrale 
administratieve 
processen 

Datum 
XXX 

Uw kenmerk 
<BSN> 

Kenmerk 
CAPXXX 



Belastingdienst, Postbus 2688, 6401 DD HEERLEN 

<NAWREGEL_Ol > 
<NAWREGEL_02> 
<NAWREGEL_03> 
<NAWREGEL_04> 
<NAWREGEL_OS> 

Betreft : Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

Geachte heer/mevrouw, 

Belastingdienst 

U hebt of uw adviseur heeft namens u verzocht om de verleggingsregeling te mogen toepassen bij de 

invoer van goederen. Deze regeling is vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

Beslissing 

Ik geef u geen vergunning om de verleggingsregeling bij invoer van goederen toe te mogen passen 

omdat u reeds een vergunning artikel 23 OB heeft. Ik baseer mijn besluit op artikel 18 van de 

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. 

Wat betekent dit voor u? 

U kunt gebruik maken van de reeds eerder aan u verstrekte vergunning. 

Als u het niet eens bent met deze beschikking 

Bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur een brief naar: 

Belastingdienst/Centrale administratieve processen/Omzetbelasting/Kantoor Venlo 

Postbus 4486 

6401 CZ Heerlen 

Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van deze brief. Uw bezwaar moet binnen 6 

· weken na de datum van deze brief bij ons binnen zijn. 

Hoogachtend, 

de inspecteur 

Centrale 
administratieve 
processen 

Datum 
XXX 

Uw kenmerk 
< BSN> 

Kenmerk 
CAPXXX 



Belastingdienst, Postbus 2688, 6401 DO HEERLEN 

< NAWREGEL_O 1 > 
< NAWREGEL_02> 
< NAWREGEL_03 > 
< NAWREGEL_04 > 
< NAWREGEL_ OS > 

Belastingdienst 

Betreft: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

Geachte heer/mevrouw, 

!-1 hebt of uw adviseur heeft namens u verzocht de verleggingsregeling te mogen toepassen bij de 

invoer van goederen. Deze regeling is vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968 

(hierna: de wet) . 

Beslissing 
Ik geef u toestemming. Vanaf 30 maart 2019 zal de Douane geen omzetbelasting (btw) meer heffen bij 

de invoer van goederen die bestemd zijn voor u of uw cliënt (hierna : u) . Deze btw moet u zelf op 

aangifte voldoen. Ik baseer mijn besluit op artikel 18 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 

1968. 

Bij mijn besluit gelden de volgende voorwaarden en bepalingen. 

1 De btw is verschuldigd op het invoertijdstip van de goederen. U vermeldt de btw in de btw-aangifte 

waarin het invoertijdstip ligt bij vraag 4a. Hebt u recht op aftrek van voorbelasting, vermeld de btw 

dan ook bij vraag Sb. 

2 Bij de aangifte ten invoer bij de Douane moet u documenten overleggen (bijvoorbeeld een kopie 

van een factuur, vracht- en ladingspapieren) waaruit blijkt dat: 

a de goederen voor u zijn bestemd; 

b de verleggingsregeling van artikel 23 van de wet van toepassing is. 

Op al deze documenten moet u ook het btw-identificatienummer NL<BTW nummer> vermelden. 

3 U moet de invoer van goederen afzonderlijk aantekenen in de administratie. Ik moet de 

verschuldigde btw op eenvoudige manier kunnen vaststellen. Dat betekent dat u in elk geval de 

volgende gegevens moet vastleggen en de volgende documenten moet bewaren : 

- de inkoopfacturen 

- een duidelijke omschrijving van de goederen 

- de factuurprijs 

- de betaalde rechten bij invoer (douanerechten, heffingen van gelijke werking, 

landbouwheffingen), belastingen (bijvoorbeeld accijns) en heffingen 

- de bijkomende kosten, zoals kosten van commissie, verpakking, vervoer en verzekering tot de 

plaats van bestemming van de goederen 

- de douanewaarde 

- de invoerdocumenten 

- de datum van invoer 

Centrale 
administratieve 
processen 

Datum 
<datum verzend ing> 

Uw kenmerk 
< BSN> 

Kenmerk 
CAP/ UCF/ 18/ XXX 



4 Bij goederen die een postbedrijf voor u invoert, moet het btw-identificatienummer worden 

vermeld op de postzending of op de daarbij behorende documenten of op een schriftelijke 

inklaringsopdracht die aan het postbedrijf is verstrekt. 

5 Uw aangiftetijdvak is een maand of een kwartaal. 

6 Deze toestemming geldt niet voor de invoer van personenauto's, bestelauto's en motorrijwielen in 

de zin van artikel 3 en 4 van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992. 

7 Ik wil u erop wijzen dat ik mijn toestemming kan intrekken bij misbruik van de verleggingsregeling 

artikel 23 of bij handelen in strijd met de hierboven genoemde voorwaarden en bepalingen. 

8 Voor inkopen vanuit het Verenigd Koninkrijk kunt u de vergunning alleen gebruiken vanaf het 

moment dat vanuit het Verenigd Koninkrijk geen intracommunautaire verwervingen meer kunnen 

plaatsvinden. 

Hoogachtend, 

de inspecteur 

Centrale administratieve 
processen 

Datum 
<datum verzending> 

Onze referentie 
CAP/ UCF/18/ XXX 

Paginanummer 2 van 2 



Belastingdienst , Postbus 2688, 6401 DO HEERLEN 

<NAWREGEL_Ol> 
< NAWREGEL_02 > 
< NAWREGEL_03 > 
<NAWREGEL_04> 
<NAWREGEL_OS> 

Betreft: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

Geachte heer/mevrouw, 

Belastingdienst 

U hebt of uw adviseur heeft namens u verzocht om de verleggingsregeling te mogen toepassen bij de 

invoer van goederen. Deze regeling is vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

Ik kan uw verzoek niet in behandel ing nemen, omdat ik nog niet over alle benodigde informatie beschik. 

Ik verzoek u daarom de vragen op het bijgevoegde formulier te beantwoorden. Daarna zal ik uw verzoek 

verder in behandeling nemen. 

Ik wil u vast wijzen op het feit dat het btw-identificatienummer waarvoor u de vergunning heeft 

aangevraagd, het btw-identificatienummer is van een fiscale eenheid omzetbelasting. De vergunning 

wordt slechts toegekend aan het onderdeel van de fiscale eenheid dat de goederen invoert. Dit is 

meestal een werkmaatschappij . Het indienen van het bijgevoegde formulier kan dan ook alleen onder 

het btw-identificatienummer van het onderdeel van de fiscale eenheid dat de goederen invoert. 

Datum 
XXX 

Uw kenmerk 
< BSN> 

Kenmerk 
CAPXXX 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht beslist de Belastingdienst in beginsel binnen acht weken op 

uw aanvraag. De termijn voor het afgeven van de beschikking schort in dit geval echter op met ingang van de 

dagtekening van deze brief tot de dag waarop u de hierboven gevraagde informatie heeft verstrekt of de 

daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Mocht u de aanvraag hebben ingediend in verband met invoer 

van goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk, dan zullen wij i.v .m. de naderende Brexit ons uiterste best doen om u 

vóór 29 maart 2019 nader te informeren over onze beslissing, mits u het bijgevoegde formulier vóór 1 maart 2019 

terugstuurt. 

Hoogachtend, 

de inspecteur 



> 
Postbus 4486 6401 CZ HEERLEN 

Belastingplichtige 

1 Omzetbelastingnummer 

Gebruiksaanwijzing 
Beantwoord de onderstaande vragen . Heeft u 
onvoldoende ruimte voor beantwoording , gebruikt u 
dan een extra blad . U moet dit dan wel apart 
ondertekenen. 

Hierna in te vullen 

1. Gegevens invoer 

1 a. Onder welke bedrijfsnaam voert u de goederen in? 

1b. Welke soort goederen voert u in? 

1c. Uit welke landen buiten de Europese Unie voert u 
goederen in? 

1 d. Hoe vaak per jaar voert u goederen in? 

1e. Zijn de goederen bestemd voor gebruik in eigen 
onderneming of voor handelsactiviteiten? 

1f. Heeft u in de afgelopen periode goederen 
ingevoerd van buiten de EU? 

11g. 

Zo ja, zend minimaal 2 invoeraangiften over een 
periode van een half jaar mee bij deze brief. 
Zo nee, toon aan middels b.v. contracten dat dit in 
de nabije toekomst geregeld gaat plaatsvinden. 

Op welke wijze zijn (zullen) de goederen worden 
vervoerd naar Nederland? 

Terugzenden 

□ ja 

□ nee 

Opgaaf 

Verleggingsregeling bij invoer 

Datum 

Terugsturen vóór 

1 maart 2019 

Kenmerk 

Paginanummer 2 van 4 



1h. Zijn de ingevoerde goederen bestemd voor export 
naar andere landen binnen de EU of voor 
binnenlandse afzet? 

1i. Hoe groot zal per jaar het bedrag aan 
omzetbelasting zijn dat voor de invoer 
verschuldigd wordt? 

2a. Verleggingsregeling bij invoer 

2b. 

Bent u al eens eerder aangewezen voor de 
toepassing van de verleggingsregeling bij invoer? 

Wordt deze vergunning gevraagd ter vervanging 
en/of als opvolging van een eerder verstrekte 
vergunning aan een gelieerde onderneming? 

2c. Zo ja, onder welke naam en 
omzetbelastingnummer werd aangifte gedaan van 
de invoer van de goederen? 

3. Gegevens omzetbelasting 

3a. Bent u al ondernemer voor de omzetbelasting? 

3b. Wat is het omzetbelastingnummer? 

3c. Verricht de onderneming , voor de toepassing van 
de omzetbelasting, vrijgestelde prestaties? 

4. Ondertekening 

Om uw opgaaf te kunnen behandelen heb ik uw 
handtekening nodig . Zet deze hiernaast. 

Export binnen EU 

Binnen Nederland 

□ ja 

□ nee 

□ ja 

□ nee 

% 

% 

□ ja, ga naar vraag 3b 

□ nee, ga naar vraag 4 

□ ja 
□ nee 

Plaats 

Handtekening 

Datum 

Pag inanummer 3 van 4 
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Belastingdienst, Postbus 2688, 6401 DD HEERLEN 

<NAWREGEL_Ol> 
<NAWREGEL_02> 
<NAWREGEL_03> 
<NAWREGEL_04> 
<NAWREGEL_OS> 

Betreft: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

Geachte heer/mevrouw, 

Belastingdienst 

U hebt of uw adviseur heeft namens u verzocht om de verleggingsregeling te mogen toepassen bij de 

invoer van goederen. Deze regeling is vastgelegd in artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

Ik kan uw verzoek niet in behandeling nemen, omdat ik nog niet over alle benodigde informatie beschik. 

Ik verzoek u daarom de vragen op het bijgevoegde formulier te beantwoorden. Daarna zal ik uw verzoek 

verder in behandeling nemen. 

Datum 
XXX 

Uw kenmerk 
< BSN> 

Kenmerk 
CAPXXX 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht beslist de Belastingdienst in beginsel binnen acht weken op 

uw aanvraag. De termijn voor het afgeven van de beschikking schort in dit geval echter op met ingang van de 

dagtekening van deze brief tot de dag waarop u de hierboven gevraagde informatie heeft verstrekt of de 

daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Mocht u de aanvraag hebben ingediend in verband met invoer 

van goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk, dan zullen wij i.v.m. de naderende Brexit ons uiterste best doen om u 

vóór 29 maart 2019 nader te informeren over onze beslissing, mits u het bijgevoegde formulier vóór 1 maart 2019 

terugstuurt. 

Hoogachtend, 

de inspecteur 



> 
Postbus 4486 6401 CZ HEERLEN 

Belastingplichtige 

1 Omzetbelastingnummer 

Gebruiksaanwijzing 
Beantwoord de onderstaande vragen . Heeft u 
onvoldoende ruimte voor beantwoording , gebruikt u 
dan een extra blad . U moet dit dan wel apart 
ondertekenen. 

Hierna in te vullen 

· 1. Gegevens invoer 

1a. Onder welke bedrijfsnaam voert u de goederen in? 

1 b. Welke soort goederen voert u in? 

1c. Uit welke landen buiten de Europese Unie voert u 
goederen in? 

1d. Hoe vaak per jaar voert u goederen in? 

1e. Zijn de goederen bestemd voor gebruik in eigen 
onderneming of voor handelsactiviteiten? 

1f. Heeft u in de afgelopen periode goederen 
ingevoerd van buiten de EU? 

11g. 

Zo ja, zend minimaal 2 invoeraangiften over een 
periode van een half jaar mee bij deze brief. 
Zo nee, toon aan middels b.v. contracten dat dit in 
de nabije toekomst geregeld gaat plaatsvinden. 

Op welke wijze zijn (zullen) de goederen worden 
vervoerd naar Nederland? 

Terugzenden 

□ ja 

□ nee 

Opgaaf Klik hier als u tekst wilt 
invoeren. 

Verleggingsregeling bij invoer 

Datum 

Terugsturen vóór 

1 maart 2019 

Kenmerk 
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1 h. Zijn de ingevoerde goederen bestemd voor export 
naar andere landen binnen de EU of voor 
binnenlandse afzet? 

1i. Hoe groot zal per jaar het bedrag aan 
omzetbelasting zijn dat voor de invoer 
verschuldigd wordt? 

2a. Verleggingsregeling bij invoer 

2b. 

Bent u al ·eens eerder aangewezen voor de 
toepassing van ·de verleggingsregeling bij invoer? 

Wordt deze vergunning gevraagd ter vervanging 
en/of als opvolging van een eerder verstrekte 
vergunning aan een gelieerde onderneming? 

2c. Zo ja, onder welke naam en 
omzetbelastingnummer werd aangifte gedaan van 
de invoer van de goederen? 

3. Gegevens omzetbelasting 

3a. Bent u al ondernemer voor de omzetbelasting? 

3b. Wat is het omzetbelastingnummer? 

3c. Verricht de onderneming, voor de toepassing van 
de omzetbelasting, vrijgestelde prestaties? 

4. Ondertekening 

Om uw opgaaf te kunnen behandelen heb ik uw 
handtekening nodig. Zet deze hiernaast. 

Export binnen EU 

Binnen Nederland 

□ ja 

□ nee 

□ ja 

□ nee 

% 

% 

□ ja, ga naar vraag 3b 

□ nee, ga naar vraag 4 

D ja 

□ nee 

Plaats 

Handtekening 

Datum 

Klik hier als u tekst wilt 
invoeren. 
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