Douane
Belastingdienst

Aanvraag
Vergunning behandeling
onder douanetoezicht

Gebruiksaanwijzing

Met dit formulier vraagt u aan, een Vergunning behandeling onder
douanetoezicht. De vergunning geeft u toestemming om de economische
douaneregeling behandeling onder douanetoezicht te gebruiken.
Lees ook de toelichting bij deze aanvraag.
Beantwoord de vragen volledig. Gebruik dit formulier ook als u een
wijziging wilt doorgeven. Beantwoord dan alleen vraag 1a, 1b en 1c en de
vraag of vragen waarvan de gegevens zijn veranderd.
RSIN/fiscaal nummer

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer
(RSIN) vervangt het fiscaal nummer. Het RSIN bestaat uit dezelfde cijfers
als het fiscaal nummer. U gebruikt het RSIN bij uw contacten met de
Nederlandse overheid.

Bijlagen

Stuur een origineel uittreksel mee uit het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden.
Hebt u bij een bepaalde vraag niet genoeg ruimte? Ga dan verder op een
bijlage. Zet op elke bijlage uw naam en handtekening.
Opsturen

Onderteken het formulier en stuur het met de bijlage(n) naar:
Belastingdienst/Douane
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Gegevens aanvraag
1

Aanvrager

1a

Naam of bedrijfsnaam
Adres
Postcode en plaats

1b

Inschrijvingsnummer Kamer van
Koophandel

1c

EORI-nummer of RSIN/fiscaal nummer

1d

Contactpersoon binnen uw onderneming voor de Douane
Naam
Functie
Telefoonnummer

2

Douaneregeling

DO 235 - 2Z*3FOL

Behandeling onder douanetoezicht
3

Soort aanvraag

4

Niet van toepassing

5

Plaats van de boekhouding/administratie en soort van de boekhouding/administratie

6

Geldigheidsduur van de vergunning

6a

Ingangsdatum

6b

Vervaldatum

Aanvraag Vergunning behandeling onder douanetoezicht
7

Onder de douaneregeling te plaatsen goederen
GN-code
Omschrijving
Hoeveelheid
Waarde

8

Behandelde producten

8a

Hoofdproducten
GN-code
Omschrijving
Opbrengstpercentage

8b

Bijkomende producten
GN-code
Omschrijving
Opbrengstpercentage

9

Omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden

10

Economische voorwaarden

11

Douanekanto(o)r(en)

11a Plaatsing
11b Aanzuivering
11c Controlekanto(o)r(en)
12

Identificatie

13

Aanzuiveringstermijn

14

Vereenvoudigde procedures

14a Plaatsing
14b Aanzuivering
15

Overbrenging

2
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16

Aanvullende inlichtingen

17

Ondertekening
Naam
Plaats en datum

Handtekening

3
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4

Toelichting bij de aanvraag voor een Vergunning behandeling onder douanetoezicht
Algemeen
Er wordt verwezen naar de uitvoeringsbepalingen opgenomen in de
Verordening (EEG) nr. 2454/93 (TVoCDW), tenzij anders vermeld.
1

Aanvrager

1a
Vermeld de volledige naam en het volledige adres van de aanvrager.
De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden
afgegeven.
1c
Uw EORI-nummer bestaat uit uw RSIN/fiscaal nummer met een
aanvulling. Hebt u nog geen EORI-nummer? Vul dan uw RSIN/
fiscaal nummer in.
1d
Vermeld de naam, de functie en het telefoonnummer van de persoon
met wie contact kan worden opgenomen.
2

Douaneregeling

Vermeld de douaneregeling waaronder de in punt 7 vermelde
goederen zijn te plaatsen. De douaneregeling is behandeling onder
douanetoezicht (reeds ingevuld).
3

Soort aanvraag

Ten minste een van de volgende codes moet worden gebruikt:
1 = eerste aanvraag
2 = aanvraag voor wijziging of verlenging van de vergunning (onder
opgave van het nummer van de desbetreffende vergunning)
3 = aanvraag voor een grensoverschrijdende vergunning
4

Niet van toepassing

5

Plaats van de boekhouding/administratie en soort
boekhouding/administratie

8

Behandelde producten

Algemene opmerking:
Vermeld de gegevens van alle veredelingsproducten die bij de
veredeling ontstaan, zowel de hoofdveredelingsproducten als de
bijkomende veredelingsproducten.
GN-code en Omschrijving:
Zie voor uitleg punt 7.
Opbrengstpercentage:
Vermeld het geraamde opbrengstpercentage of de wijze waarop dit
percentage kan worden vastgesteld. Zie Bijlage 69 voor forfaitaire
opbrengstpercentages en vermeld het volgnummer, indien van
toepassing.
9

Gegevens over de voorgenomen werkzaamheden

Geef een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden (bijv.
gegevens over de werkzaamheden die op grond van een Ioonveredelingscontract zullen worden uitgevoerd of de behandeling die de
onder de regeling geplaatste goederen zullen ondergaan). Vermeld ook
de plaats(en) waar deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
Indien meer dan een douaneadministratie bij de aanvraag is betrokken,
dienen zowel de namen van de lidstaten als de plaatsen te worden
vermeld.
Indien van toepassing, dienen naam, adres en functie van andere
betrokken bedrijven te worden vermeld.
Indien het de bedoeling is rechten en plichten over te dragen (artikel
90 van het Wetboek), dienen in punt 9, zo mogelijk, de gegevens te
worden vermeld over de persoon aan wie de overdracht geschiedt.
10

Economische voorwaarden

Vermeld waarom aan de economische voorwaarden wordt voldaan.
Ten minste het gebruik van materialen uit derde landen waarmee
activiteiten in de Gemeenschap worden gecreëerd of behouden blijven
vermelden.

Vul de plaats in waar de boekhouding wordt bijgehouden. Dit is de
plaats waar de handels- en belastingdocumenten en andere boekhoudkundige bescheiden van de aanvrager worden bewaard of waar
dergelijke stukken namens hem worden bewaard. Vermeld ook het
soort boekhoudsysteem dat wordt gebruikt.

11

Vermeld ook de voor de douaneregeling te gebruiken soort
administratie (voorraadadministratie). Administratie betekent: de
gegevens die alle nodige informatie en technische bijzonderheden
bevatten aan de hand waarvan de douaneautoriteiten het gebruik
van de douaneregeling kunnen controleren.
Noot:
Wanneer een grensoverschrijdende vergunning wordt aangevraagd plaats vermelden waar
de hoofdboekhouding wordt bijgehouden.

Vermeld in punt 12 het voorgenomen identificatiemiddel met behulp
van ten minste een van de volgende codes:
1 = volgnummer of fabricagenummer
2 = loodjes, zegels, stempels of andere merktekens
3 = inlichtingenblad INF
4 = monsters, stalen, tekeningen of technische beschrijvingen
5 = analyses
7 = andere identificatiemiddelen (te vermelden bij punt 16
‘Aanvullende inlichtingen’

6

13

Geldigheidsduur van de vergunning

Douanekantoren

Vermeld de voorgestelde douanekantoren.
12

Identificatie

Aanzuiveringstermijn

In punt 6a de datum vermelden waarop de vergunning in werking zou
moeten treden (dag - maand - jaar). In principe kan de vergunning niet
eerder in werking treden dan op de dag van afgifte. In dit geval ‘datum
van afgifte’ vermelden. Een vervaldatum kan bij punt 6b worden
voorgesteld.

De tijd, in maanden, die nodig is om het doel van de aangevraagde
douaneregeling (punt 2) te bereiken. De aanzuiveringstermijn vangt
aan wanneer de goederen onder de douaneregeling worden geplaatst
en eindigt wanneer de goederen een nieuwe douanebestemming
hebben gekregen.

7

14

Onder de regeling te plaatsen goederen

GN-code
Vermeld de volledige code volgens de gecombineerde nomenclatuur
(acht cijfers).
Omschrijving
Geef de handelsomschrijving en/of technische beschrijving.
Hoeveelheid
Vermeld de geraamde hoeveelheid onder de douaneregeling te
plaatsen goederen.
Waarde
Vermeld de geraamde waarde, in euro of in een andere valuta, van de
onder de douaneregeling te plaatsen goederen.

Vereenvoudigde procedures

14a
Indien de aanvrager vereenvoudigde procedures wil gebruiken om de
goederen onder de regeling te plaatsen, moet ten minste een van de
volgende codes worden ingevuld:
1 = onvolledige aangifte (artikel 253, lid 1)
2 = vereenvoudigde aangifteprocedure (artikel 253, lid 2)
3 = domiciliëringsprocedure met aanbieding van de goederen
(artikel 253, lid 3)
4 = domiciliëringsprocedure zonder aanbieding van de goederen
(artikel 253, lid 3)
14b
Indien de aanvrager vereenvoudigde procedures wil gebruiken om de
regeling aan te zuiveren, moet dit met behulp van dezelfde codes als
voor punt 14a worden vermeld.

Aanvraag Vergunning behandeling onder douanetoezicht
Toelichting bij de aanvraag voor een Vergunning behandeling onder douanetoezicht (vervolg)
15

Overbrenging

Indien het de bedoeling is dat de goederen worden overgebracht,
dienen de voorgenomen overbrengingsformaliteiten te worden vermeld
door ten minste een van de volgende codes te gebruiken:
1 = zonder douaneformaliteiten tussen de verschillende in de aanvraag
vermelde plaatsen
2 = overbrenging van het kantoor van binnenkomst naar het bedrijf
van de aanvrager of de betrokkene voor gebruik onder dekking
van de aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling
3 = overbrenging naar het kantoor van uitgang met het oog op
wederuitvoer onder dekking van een douaneregeling
4 = overbrenging tussen vergunninghouders overeenkomstig Bijlage 68
Noot bij code 4:
Bij punt 16 de voorgestelde procedures vermelden

16

Aanvullende inlichtingen

Vermeld alle andere gegevens die in verband met de hiervoor vermelde
vragen nuttig worden geacht.
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