Verzoek

Terugbetaling of kwijtschelding
van invoer- of uitvoerrechten
Gebruiksaanwijzing
Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u een verzoek tot terugbetaling of
kwijtschelding van invoer- of uitvoerrechten.
Bijlagen
Hebt u bij een vraag of invulveld niet genoeg ruimte? Of hebt
u aanvullende informatie die relevant is of verplicht is voor
het verzoek? Ga dan verder op een bijlage.
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Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op www.douane.nl.
Of bel BelastingTelefoon Douane 0800 - 0143.

Verzoek
Welk verzoek wilt u doen?
Kruis aan wat van toepassing is.
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Opsturen
Onderteken het ingevulde formulier en stuur het
met de bijlage(n) naar:
Belastingdienst/Douane
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

REM (verzoek tot kwijtschelding van invoer- of uitvoerrechten)
REP (verzoek tot terugbetaling van invoer- of uitvoerrechten)

Aanvrager, vertegenwoordiger en contactpersoon
De aanvrager is het bedrijf of de particulier die bij de Douane verzoekt om terugbetaling of kwijtschelding van invoer- of uitvoerrechten.
Maakt u daarbij gebruik van een vertegenwoordiger, vul dan ook vraag 2c in.

2a

Naam aanvrager
Adres
Postcode en plaats
Land

2b

EORI-nummer / RSIN (optioneel)

Beschikt u over een EORI-nummer of anders een RSIN? Vul dan deze vraag in.

EORI-nummer of RSIN aanvrager

20 136 01 01

EG 136 - 2Z*1FOL 

Het EORI-nummer is een uniek identificatienummer dat bedrijven moeten gebruiken bij de
gegevensuitwisseling met de Douane. EORI staat voor Economic Operators Registration and
Identification. Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden (bv’s, verenigingen, stichtingen,
vof’s en maatschappen), uitgezonderd eenmanszaken, krijgen van de Kamer van Koophandel een
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN).

*201360101*
2 0 1 3 6 0 1 0 1

02 van 06

2
2c

Aanvrager, vertegenwoordiger en contactpersoon (vervolg)
Vertegenwoordiger (optioneel)

Maakt u voor het verzoek gebruik van een vertegenwoordiger? Vul dan ook vraag 2d en (indien van toepassing)
vraag 2e in. Stuur in dat geval ook als bijlage een machtiging mee waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt

Naam vertegenwoordiger
Adres
Postcode en plaats
Land
2d

EORI-nummer of RSIN
vertegenwoordiger (optioneel)

Beschikt de vertegenwoordiger over een EORI-nummer of anders een RSIN? Vul dan ook deze vraag in.

2e

Rekeningnummer aanvrager/
vertegenwoordiger

Een eventuele terugbetaling wordt gedaan op het bij de Belastingdienst/Douane bekende rekeningnummer
van de aanvrager/vertegenwoordiger. In voorkomend geval zal verrekening met invorderbare openstaande
schulden plaats hebben.

Verzoekt u om eventuele terug
betaling op rekening van de
vertegenwoordiger?

2f

Ja. Stuur dan een machtiging mee waaruit blijkt dat aan de vertegenwoordiger moet worden uitbetaald
en op welke rekening dat moet gebeuren.
Nee

Rekeningnummer aanvrager/
vertegenwoordiger (IBAN)

Vul hier uw rekeningnummer in.
Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

Contactpersoon (optioneel)

Hier kunt u, wanneer deze afwijkt van vraag 2a en/of vraag 2c, de naam vermelden van de persoon die
de Douane kan gebruiken als contactpersoon voor dit verzoek.

Naam contactpersoon
Functie
Telefoonnummer
E-mail
Titel tot invordering
Vermeld het aangiftenummer van de douaneaangifte of het invorderingsnummer van de uitnodiging tot betaling.
Aangiftenummer of
Invorderingsnummer

20 136 01 02
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*201360102*
2 0 1 3 6 0 1 0 2

03 van 06

4
4a

Douanekantoor
Naam Douanekantoor waar de
douaneschuld is meegedeeld
Adres
Postcode* en plaats
Land

4b

Naam Douanekantoor dat
verantwoordelijk is voor de plaats
waar de goederen zich bevinden

U hoeft dit alleen in te vullen als het gaat om een ander douanekantoor dan u bij vraag 4a hebt ingevuld.

Adres
Postcode* en plaats
Land
5

Plaats van de goederen
Naam en adres van de locatie
waar de goederen zich bevinden

U hoeft deze vraag niet in te vullen als in de douanewetgeving van de Europese Unie is bepaald
dat wordt afgezien van de eis om de goederen aan te brengen.

Naam locatie
Adres
Postcode* en plaats
Land
Omschrijving van de goederen
Omschrijving van de goederen
waarvoor u het verzoek tot
terugbetaling of kwijtschelding
aanvraagt

Vermeld de gebruikelijke handelsbenaming van de goederen of hun omschrijving in het douanetarief.
De omschrijving moet overeenkomen met die in de in punt 3 genoemde douaneaangifte.

Aantal en soort colli
(verpakkingsmateriaal) en
het merk en identificatie
nummer van de colli

Vermeld bij onverpakte goederen het aantal voorwerpen of vermeld ‘los gestort’.

* Postcode bij vraag 4 en 5 alleen invullen indien van toepassing.

*201360103*
2 0 1 3 6 0 1 0 3

20 136 01 03

6

04 van 06

7

Goederencode
Vermeld de 8-cijferige code van de gecombineerde nomenclatuur, de Taric-code en, indien van toepassing,
de aanvullende Taric-code(s) en de nationale aanvullende code(s) van de betrokken goederen.
Deze bestaat uit minimaal 8 en maximaal 22 tekens.
Goederencode

8

Netto hoeveelheid
Vermeld de netto hoeveelheid van de goederen, uitgedrukt in aanvullende eenheden volgens
de gecombineerde nomenclatuur (bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad).
Netto hoeveelheid
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Douanewaarde
Douanewaarde van de goederen

10

€

Bedrag terugbetaling of kwijtschelding
Vermeld het bedrag van de terug te betalen of kwijt te schelden invoer- of uitvoerrechten.
Bedrag terugbetaling of
kwijtschelding
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Rechtsgrondslag
U verzoekt om terugbetaling
of kwijtschelding van de
invoer- of uitvoerrechten met
toepassing van het volgende
artikel van het douanewetboek
van de Unie (Verordening)
EU nr.952/2013.
Kruis aan welke code van
toepassing is.

Code A			Invoer- of uitvoerrechten die te veel in rekening zijn gebracht – Artikel 117
van het douanewetboek
Code B			Goederen die gebreken vertonen of goederen die niet met de bepalingen
van het contract in overeenstemming zijn – Artikel 118 van het douanewetboek
Code C			Vergissing van de bevoegde autoriteiten – Artikel 119 van het douanewetboek
Code D			Billijkheid – Artikel 120 van het douanewetboek
Code E			Bedrag aan invoer- of uitvoerrechten betaald in verband met een overeenkomstig
artikel 174 van het douanewetboek ongeldig gemaakte douaneaangifte –
Artikel 116, lid 1, laatste alinea van het douanewetboek

Soort invoer- of uitvoerrechten
Vermeld met behulp van de
relevante codes om welke
soort terug te betalen of
kwijt te schelden invoer- of
uitvoerrechten het gaat.
Kruis aan welke code van
toepassing is.

Code A00		Invoerrecht
Code A30		 Definitieve antidumpingrechten
Code A35		 Voorlopige antidumpingrechten
Code A40		 Definitieve compenserende rechten
Code A45		 Voorlopige compenserende rechten
Code B00		BTW
Code C00		Uitvoerrecht
Voor rekening van andere landen geïnde rechten

20 136 01 04

12

€

*201360104*
2 0 1 3 6 0 1 0 4

05 van 06
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Redenen voor terugbetaling of kwijtschelding
Geef een gedetailleerde
motivering van uw verzoek
om terugbetaling of
kwijtschelding van de
invoer- of uitvoerrechten.

14
14a

Nieuwe douaneregeling voor de goederen
Verzoek om voorafgaande
vervulling van de formaliteiten
Hebt u bij vraag 11 niet Code A
aangekruist? Kruis dan indien
van toepassing hier de relevante
code aan van de douaneregeling
waaronder u de goederen wilt
plaatsen.

Code 10 Uitvoer
Code 51 Actieve veredeling
Code 76 Douane-entrepots
Code 78 Vrije zone
Code 80 Extern douanevervoer
Is een vergunning vereist voor de douaneregeling? Vermeld dan hier het nummer van die vergunning.

Vergunningnummer

14c

Wordt om voorafgaande
vervulling van de formaliteiten
gevraagd? Kruis het juiste
antwoord aan.

Ja
Nee

20 136 01 05

14b

*201360105*
2 0 1 3 6 0 1 0 5

06 van 06
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Bijgevoegde documenten
Vermeld voor elk document dat u met het verzoek als bijlage meestuurt, om wat voor soort document het gaat en (indien van toepassing)
het identificatienummer en de datum van afgifte van het document. Als het bijgevoegde document informatie bevat die hoort bij een rubriek
waarvan het invulveld niet genoeg ruimte bood, verwijs dan naar de betreffende rubriek.
Gaat dit verzoek over goederen waarvoor bij het indienen van de douaneaangifte een invoer- of uitvoercertificaat is overgelegd?
Dan moet u bij dit verzoek ook een certificaat bijvoegen waaruit blijkt dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de gevolgen
van het certificaat op te heffen. Dit certificaat is niet vereist als:
– de douaneautoriteit waar het verzoek wordt ingediend zelf de vergunning heeft afgegeven, en
– de reden voor het verzoek een vergissing is die geen gevolgen heeft voor de toekenning van de vergunning
Deze bepalingen gelden ook bij wederuitvoer, plaatsing van goederen in een douane-entrepot of vrije zone, of vernietiging van de goederen.
Soort document

Identificatienummer

Datum (van afgifte)

Aantal bijlagen
Ondertekening
Onderteken als aanvrager of, bij vertegenwoordiging, namens de aanvrager het verzoek.
Ik teken als
Kruis aan wat van toepassing is

Aanvrager
Vertegenwoordiger

Plaats
Datum

–

–

Uw handtekening
Schrijf binnen het vak.

20 136 01 06
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*201360106*
2 0 1 3 6 0 1 0 6

