Aanvraag

Vergunning geregistreerde afzender
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u aan: een Vergunning geregistreerde afzender.
Met deze vergunning mag u accijnsgoederen verzenden van de
plaats van invoer naar een aangewezen bestemming onder schorsing
van accijns, nadat zij in het vrije verkeer van de Europese Unie (EU)
worden gebracht.
Aard en administratie van uw bedrijf
Geef in een bijlage bij deze aanvraag een korte beschrijving van de
aard en de administratie van uw bedrijf. In die beschrijving legt u in
ieder geval uit hoe u de volgende zaken in uw administratie opneemt
of gaat opnemen:
–	de accijnsgoederen die naar de onder punt 4 hierna genoemde
bestemmingen worden verzonden
–	de relatie met de invoeraangifte van de accijnsgoederen
–	de ontvanger van de accijnsgoederen
–	de facturering van de kosten voor het vervoer van de
accijnsgoederen
–	de Elektronische administratieve documenten

1
1a

EMCS
U kunt voor EMCS gebruik maken van de gratis dienstverlening in
het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl. Wilt u gebruik
maken van eigen software? U meldt zich dan aan bij de Nationale
Helpdesk Douane via NHD.Apeldoorn@belastingdienst.nl.
Vul bij vraag 1f in Ja.
Terugsturen
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier
met de bijlagen terug naar:
Belastingdienst / Douane
Postbus 3070
6401 DN  Heerlen

Gegevens aanvrager
Bedrijfsnaam volgens uittreksel
Kamer van Koophandel
Vestigingsadres
Postcode en plaats
Postbus
Postcode en plaats
Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres of website van
uw bedrijf
Adres waar uw administratie
wordt gehouden
1b

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

1c

RSIN

1d

Btw-identificatienummer

N L										B

*121040601*
1 2 1 0 4 0 6 0 1

12 104 06 01

ACC 104 - 1Z*6FOL 

Tenaamstelling

02 van 03

1
1e

Gegevens aanvrager (vervolg)
Naam contactpersoon voor
de Douane
Functie
Telefoonnummer

1f

2
2a

Nee
Ja

Maakt u voor EMCS gebruik van
eigen software?
Goederen
Alcoholhoudende producten

Geef de soort goederen aan, de hoeveelheid die u per jaar verwacht te verzenden
en het gemiddelde alcoholpercentage of platogehalte (als het om bier gaat)
Hoeveelheid per jaar

Bier
Wijn, mousserend en
niet mousserend
Tussenproducten, mousserend en niet-mousserend
Overige alcoholhoudende producten
2b

Tabaksproducten

Gemiddeld alcoholpercentage / platogehalte



liter



liter



liter



liter

Geef de soort goederen aan, de hoeveelheid die u per jaar verwacht te verzenden en de Nederlandse kleinhandelsprijs
Hoeveelheid per jaar

Kleinhandelsprijs van de hoeveelheid

Rooktabak



kg

Sigaretten



stuks

€

Sigaren
Minerale oliën

Geef de soort goederen aan, de hoeveelheid die u per jaar verwacht te verzenden en de GN-code.
U vindt de GN-codes op www.douane.nl
Hoeveelheid per jaar

GN-code

Ongelode lichte olie



liter

Gelode lichte olie



liter

Halfzware olie of gasolie



liter

Zware stookolie



kg

Vloeibaar gemaakt
petroleumgas (lpg



kg

Methaan



kg

Andere minerale oliën



liter/kg

12 104 06 02

2c

€

*121040602*
1 2 1 0 4 0 6 0 2

03 van 03

3
3

4
4

Plaats van invoer
Vanaf welke plaats(en) van
invoer denkt u de goederen
te gaan verzenden?

Aantal zendingen
Hoeveel zendingen verwacht u
per jaar naar de volgende
bestemmingen te verzenden?

een accijnsgoederenplaats
een belastingentrepot
een geregistreerde geadresseerde in een andere
lidstaat van de EU
een plaats waar de accijnsgoederen het grondgebied
van de EU verlaten
e en geadresseerde in een andere lidstaat van de EU
volgens artikel 69 van de Wet op de accijns

Ondertekening
Naam
Functie
Plaats
Datum

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak

Aantal bijlagen

12 104 06 03

5

*121040603*
1 2 1 0 4 0 6 0 3

