Douane
Belastingdienst

Aanvraag

Vergunning fictieve accijnsgoederen
plaats bunkerhandelaar in minerale oliën
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een ‘Vergunning fictieve accijns
goederenplaats bunkerhandelaar in minerale oliën’ aan.
U kunt de vergunning alleen gebruiken om accijnsgoederen
te bunkeren die u onder schorsing van accijns ontvangt. Bunkert
u minerale oliën en smeermiddelen met de douanestatus van
niet‑Uniegoederen? Dan hebt u ook een Vergunning particulier
douane‑entrepot nodig.
Bijlagen
Afhankelijk van uw antwoorden vragen wij u 1 of meer bijlagen
mee te sturen. Dat kan gaan om:
– een machtiging van de ondernemer (vraag 1)
– een organogram van uw bedrijf (vraag 3a)
– een beschrijving van uw administratie en administratieve
organisatie (vraag 4)

1
1

Gebruik EMCS
U kunt EMCS gebruiken via ‘Inloggen voor ondernemers’
op belastingdienst.nl. Wilt u eigen software gebruiken?
Meldt u zich dan aan bij de Nationale Helpdesk Douane via
HD.Apeldoorn@belastingdienst.nl. En vul bij vraag 2f ‘Ja’ in.
Opsturen
Onderteken het formulier en stuur het met de bijlage(n) naar:
Belastingdienst/Douane
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Gemachtigde
Bent u gemachtigd door de
ondernemer?

2

Gegevens aanvrager

2a

Naam of bedrijfsnaam

 Ja. Stuur een machtiging mee. Hierin verklaart de ondernemer dat u gemachtigd bent de vergunning
aan te vragen.
Nee

Vestigingsadres
Postcode en plaats					
RSIN-nummer						
BTW-identificatienummer			

N L										B

E-mailadres of website
van uw bedrijf

Adres waar uw administratie
wordt gehouden

12 455 01 01

ACC 455 - 1Z*1FOL 

2b



*124550101*
1 2 4 5 5 0 1 0 1

02 van 03

2
2c

Gegevens aanvrager (vervlg)
IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

Tenaamstelling
2d

Naam contactpersoon
voor de Douane
Functie
Telefoonnummer					
E-mailadres

2e

Naam accountant of
belastingconsulent
Adres
Postcode en plaats					

2f

3

Gebruikt u voor EMCS
eigen software?

 Ja			

Nee

Gegevens bedrijf
Omschrijf in het kort de aard
en activiteiten van uw bedrijf.
Stuur een organogram van uw
bedrijf mee waaruit de positie van
de verschillende afdelingen blijkt.
Heeft de Douane deze gegevens
al (bijvoorbeeld omdat u al
een douanevergunning hebt)?
Geef dat dan hier aan.

3b

Geef aan voor welke minerale
oliën u een fictief accijns
goederenplaats bunkerhandelaar
wilt. Geef ook aan hoeveel u per
minerale olie
– per maand verwacht over
te brengen onder schorsing
van accijns
– per jaar gemiddeld
voorhanden hebt

12 455 01 02

3a

*124550102*
1 2 4 5 5 0 1 0 2

03 van 03

4

Uw administratie
Heeft de Douane gegevens
over de administratie en
administratieve organisatie
van uw bedrijf?

 Ja
 Nee. Stuur een omschrijving mee.
Wil u meer informatie over de eisen voor deze beschrijving? Zie het
‘Informatieblad Vergunningen voor fictieve accijnsgoederenplaatsen’ op douane.nl.
De Douane beoordeelt met deze gegevens of uw administratie voldoet aan de
voorwaarden voor een Vergunning fictief accijnsgoederenplaats bunkerhandelaar.
Het kan zijn dat de Douane nog aanvullende gegevens nodig heeft. In dat geval
neemt de Douane contact met u op.

Ondertekening
Naam
Functie
Plaats
Datum								

–

–

Handtekening

									
Aantal bijlagen						

12 455 01 03

5

*124550103*
1 2 4 5 5 0 1 0 3

