
18
 3

80
 0

1 
01

*183800101*
1 8 3 8 0 0 1 0 1

D
O

 3
80

 - 
1Z

*1
FO

L 
 

Verzoek
Profielverfijning

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u een verzoek doen om profielverfijning. 
Of de Douane bij u een fysieke controle uitvoert, is onder andere 
afhankelijk van het soort goederen dat uw bedrijf invoert. Met dit 
formulier vraagt u ons om bij het selecteren van fysieke controles 
rekening te houden met de resultaten van eerdere fysieke controles.

De verfijning geldt alleen voor fiscale risicoprofielen op 
invoeraangiften van goederen.

Invullen en opsturen
Vul het formulier volledig in en stuur het samen met de bijlage naar 
de postbus van uw bedrijvencontactpunt. Het e-mailadres vindt u 
aan het eind van dit formulier.

U krijgt zo snel mogelijk een beslissing van het Douane Landelijk 
Tactisch Centrum. Wij nemen een verzoek alleen in behandeling als 
alle gevraagde gegevens zijn aangeleverd.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en 
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Bijlage
Stuur een lijst mee van de invoeraangiften van goederen met 
dezelfde (volledige) goederencode en van dezelfde importeur in 
de afgelopen 6 maanden. Doe dit bij voorkeur in Excel-formaat.

Vermeld voor elke aangifte de volgende gegevens:
 – aangiftenummer
 – artikelnummer
 – aangiftepunt: code van 3 cijfers
 – aanvaardingsdatum: datum waarop de aangifte bij de Douane 

is binnengekomen en is geaccepteerd
 – EORI-nummer van de geadresseerde (aangever of importeur)
 – EORI-nummer van de indiener of Douanevertegenwoordiger 
 – land van oorsprong: landcode van 2 letters
 – goederencode
 – goederenomschrijving: omschrijving die u in de aangifte hebt 

opgegeven
 – Platonummer: nummer van de fysieke controle
 – uitslag van de fysieke controle: conform, niet conform of 

niet afgewerkt

Taal: Nederlands

1 Algemene gegevens

2 Gegevens van uw aangiften

3 Verzenden

1a Naam van de importeur

Stuur het ingevulde formulier 
en de bijlage naar:

1b EORI-nummer van de importeur

2a Totaal aantal aangiften. Vul in hoeveel aangiften u in de afgelopen 6 maanden gedaan hebt voor goederen met 
dezelfde volledige goederencode van dezelfde importeur.

2b Aantal uitgevoerde fysieke controles. Vul in hoeveel van deze aangiften (van vraag 2a) fysiek gecontroleerd zijn.

2c Aantal fysieke controles niet-conform. Vul in bij hoeveel van deze fysieke controles (van vraag 2b) de aangifte 
niet overeenkwam met de fysieke controle.

1c Datum – –

Kies uw bedrijvencontactpunt:

http://belastingdienst.nl/privacy
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