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AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING  ET 14.000
VOORWERP
 
Aanvraag van de vergunning om de belasting over de toegevoegde waarde, verschuldigd ter zake van de invoer van goederen, te voldoen volgens de wijze van betalen ingesteld bij artikel 5, § 3, van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde. 
  
De vergunning dient te worden aangevraagd op het volgende adres: 
  
Federale Overheidsdienst Financiën 
Algemene administratie van de Fiscaliteit 
Centrale diensten
Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning
Dienst btw
Koning Albert II laan 33 bus 281
1030 Brussel
         
De aanvrager is geregistreerd onder een individueel btw-nummer en er toe gehouden periodieke btw-aangiften in te dienen.          
Kader II: inlichtingen met betrekking tot de invoeractiviteit van de aanvrager
   
   A. De aanvrager heeft gedurende de twaalf maanden die de aanvraag voorafgaan,
   invoeren verricht die de belasting opeisbaar maken en zal dat in de toekomst blijven 
   doen:                                                                                                                                       
                                                         
   B. De aanvrager heeft gedurende de twaalf maanden die de aanvraag voorafgaan,
   geen invoeren verricht die de belasting opeisbaar maken, maar zal er in de 
   toekomst verrichten:                                                                                                           
                                                                                                       
   C. De aanvrager bedoeld in B, heeft in bijlage bij deze aanvraag documenten 
   gevoegd die zijn/haar toekomstige invoeractiviteit staven:                                                                                       
 
   D. De aanvrager heeft sinds de vier kalenderkwartalen die de aanvraag 
   voorafgaan, zijn btw-verplichtingen nageleefd:                     
         
Kader III: Datum en handtekening
Kader I: inlichtingen met betrekking tot de aanvrager
Handtekening: 
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