Opgave
Aanvullende gegevens en voorwaarden
bij aanvraag vergunning op aangifte
Economische douaneregelingen

Toelichting
Aanvullende gegevens voor de aanvraag en voorwaarden voor
een vergunning op aangifte

Op dit formulier verstrekt u aanvullende gegevens, als u een Vergunning
voor een economische douaneregeling op aangifte aanvraagt. Daarnaast zijn
in dit formulier de voorwaarden vermeld, waaronder een vergunning op
aangifte wordt verleend.
Aanvraag vergunning op aangifte

Voor plaatsing van goederen onder een economische douaneregeling is
een vergunning vereist. Deze vergunning kunt u - in situaties genoemd
in artikel 497, lid 3 van Verordening (eeg) nr. 2454/93 (tvo. cdw) - op
vereenvoudigde wijze aanvragen voor de douaneregeling actieve
veredeling (schorsing of terugbetaling), tijdelijke invoer, behandeling
onder douanetoezicht of passieve veredeling (met voorafgaande invoer).
Deze vereenvoudigde aanvraag doet u door het indienen van een aangifte
tot plaatsing van goederen onder een economische douaneregeling met
de normale aangifteprocedure (elektronisch via het systeem Douane
Sagitta Invoer of schriftelijk op het formulier Enig document).
In de aangifte vermeldt u in vak 37 de codes die vereist zijn voor
plaatsing onder de regeling; en in vak 44 de bijzondere vermelding
‘vereenvoudigde vergunning 00100’. Daarnaast vermeldt u de gewenste
termijn voor de regeling in weken.
Een aanvraag van een vergunning op aangifte is niet mogelijk bij gebruik
van vereenvoudigde aangifteprocedures
Beoordeling aanvraag vergunning op aangifte

De Douane zal de vereenvoudigde aanvraag in eerste aanleg beoordelen
aan de hand van de gegevens in de aangifte. De aanvraag bevat echter
niet altijd alle vereiste gegevens. Deze aanvullende gegevens verstrekt u
door beantwoording van de vragen op dit formulier. De Douane kan bij
de beoordeling van de aanvraag u verzoeken dit formulier over te leggen.

Aanvullende gegevens
1

 p welke aangifte heeft dit formulier met aanvullende gegevens
O
betrekking?
Aangiftenummer

DO 162 - 1Z*2PL

Datum
2

 at is de aard van de veredeling, behandeling of het gebruik
W
van de goederen?

3

Wat is de technische omschrijving van de invoergoederen?

Vergunningvoorwaarden

Zodra de Douane toestemming tot wegvoering heeft verleend voor de
goederen waarvoor u een aanvraag voor een Vergunning op aangifte heeft
gedaan, is de vergunning verleend.
Op grond van de vergunning moet u een administratie voeren waaruit
blijkt welke goederen u onder de regeling heeft geplaatst, en voor welke
goederen u op welk moment de regeling heeft beëindigd. Het origineel
van dit formulier moet u bewaren in uw aangiftedossier.
De administratieplicht geldt voor een periode van 7 jaar. Deze termijn
gaat in op de datum waarop het douanetoezicht is beëindigd voor de
goederen die met toepassing van de vergunning op aangifte zijn aangegeven.
De geldigheidsduur die u in de aangifte heeft aangevraagd, dan wel de
gewijzigde geldigheidsduur die de Douane aan u heeft meegedeeld, geeft
de termijn aan waarbinnen de regeling moet worden beëindigd.
Een economische douaneregeling wordt beëindigd door aan de goederen
een nieuwe douanebestemming te geven. U moet binnen 30 dagen na
afloop van de geldigheidsduur bij het controlekantoor een origineel
exemplaar overleggen van de aangifte die u heeft ingediend voor deze
nieuwe douanebestemming. U voegt daarbij een kopie van dit volledig
ingevulde en ondertekende formulier.
Het controlekantoor dat toezicht verricht op deze vergunning op aangifte:
Douane Zuid/Kantoor zuivering
Postbus 4500
6401 ja Heerlen
Dit controlekantoor behandelt eventuele terugbetalingen van rechten bij
invoer en/of belastingen, vrijgaven van zekerheid, verlengingen van
geldigheidsduur en overige vragen over de vergunningen.

Aanvullende gegevens (vervolg)
4

Welke producten worden vervaardigd dan wel verkregen?
(alleen invullen als de aanvraag betrekking heeft op een vergunning
actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht of passieve
veredeling)
Hoofdproducten
GN-code
Omschrijving
Hoeveelheid
Waarde in €
Bijkomende producten
GN-code
Omschrijving
Hoeveelheid
Waarde in €

5

 elk opbrengstpercentage beraamt u of op welke wijze kan dat
W
percentage worden vastgesteld?(alleen invullen als de aanvraag
betrekking heeft op een vergunning actieve veredeling, behandeling
onder douanetoezicht of passieve veredeling)

6

 ermeld de codes van de economische voorwaarden overeenV
komstig bijlage 70 TVo. CDW. (alleen invullen bij actieve veredeling)

7

Wat is de plaats van veredeling, behandeling of gebruik?
Naam
Adres
Woonplaats

8

Identificatie
Kruis de voorgenomen identificatiemiddelen aan. Indien u gebruik
maakt van code 6, geef dan een nadere omschrijving van deze
identificatiemiddelen.
1 volgnummer, fabricagenummer of serienummer
2 loodjes, zegels, stempels of andere merktekens
3 inlichtingenblad
4 monsters, stalen, tekeningen of technische beschrijvingen
(bijlagen vermelden)
5 analyses
6 andere identificatiemiddelen

9

Aanvullende inlichtingen

Ondertekening
Naam
Functie
Plaats
Datum
Handtekening

Aantal bijlagen

Nadere omschrijving

