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Aanvraag
Vergunning artikel 23

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u een vergunning aan op grond van artikel 23 
van de wet op de omzetbelasting 1968.

Wat is een vergunning artikel 23?
Als u goederen invoert uit een niet EU-land, moet u bij de douane 
aangifte doen en btw betalen. Met een vergunning artikel 23 stelt u 
het betalen van die btw uit naar uw eerstvolgende btw-aangifte. 
U hoeft dan niet bij iedere invoer btw aan te geven en te betalen 
bij de Douane.

Hebt u recht op aftrek van btw? Dan kunt u deze btw ook als 
voorbelasting aftrekken in uw aangifte.

Invoer van personen- en bestelauto’s
Voert u personen- of bestelauto’s in? Er gelden dan andere 
voorwaarden, waardoor u dit aanvraagformulier niet kunt gebruiken. 
Neem contact op met uw belastingkantoor.

Voorwaarden vergunning artikel 23
Om een vergunning artikel 23 te krijgen moet u aan een aantal 
voorwaarden voldoen:

 – U woont als ondernemer in Nederland of bent daar gevestigd.
 – U voert regelmatig goederen in uit niet-EU-landen.
 – U voert een aparte administratie waaruit duidelijk blijkt hoeveel 
btw u bij invoer moet betalen.

 – U doet per maand of per kwartaal aangifte voor de btw.

Aantonen regelmatige invoer
Dat u regelmatig goederen invoert, toont u bijvoorbeeld aan met 
orderbevestiging(en), inkoopfacturen en/of invoerdocumenten. 
Als u kopieën van deze documenten bij deze aanvraag bijvoegt, 
kan dat vertraging bij de afhandeling voorkomen. Vermeld altijd 
uw omzetbelastingnummer op een bijlage.

Bijlagen
Hebt u bij een bepaalde vraag niet genoeg invulruimte?  
Ga dan verder op een bijlage. Zet op elke bijlage uw naam, 
handtekening en omzetbelastingnummer.

Invullen en opsturen
Stuur het ingevulde formulier met de bijlage(n) naar:

Belastingdienst
Postbus 2774
6401 DG Heerlen

Voorkom vertraging aan de grens. Vraag een vergunning artikel 23 
ruim van te voren aan, voordat u de goederen invoert.

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/btw onder 
'Zakendoen met buitenland'.

1 Algemeen

1a (Handels)naam waaronder  
u de goederen invoert

1b Uw omzetbelastingnummer  B

1c Btw-identificatienummer  N L  B

1d Vestigingsadres 
(straat, huisnummer)

Postcode en plaats

https://belastingdienst.nl/btw
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2 Goederen uit niet-EU-landen

2a Uit welke niet-EU-landen 
voert u goederen in? 

2b Welke goederen voert u in?

2c Wat is de waarde (per jaar) 
van de goederen die u invoert? €

2d Hoe vaak voert u (per jaar) 
goederen in?

Gemachtigde? Ja Nee

Naam gemachtigde

Beconnummer

3 Ondertekening

Ik verklaar hierbij dat ik/mijn cliënt voldoe(t) aan de voorwaarden voor een vergunning artikel 23 wet OB 1968. 

Naam

Ik ben de Ondernemer Gemachtigde

Telefoonnummer

Datum

Handtekening  
Schrijf binnen het vak.

Aantal bijlagen
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