EUROPESE UNIE

CERTIFICAAT VAN VRIJSTELLING VAN BTW EN/OF ACCIJNZEN (*)
(Richtlijn 2006/112/EG - artikel 151 - en Richtlijn 2008/118/EG - artikel 13)

Volgnummer (facultatief):
1. BEGUNSTIGDE INSTELLING/PERSOON
Naam
Straat en nummer
Postcode, plaats

België

(Gast-)Lidstaat

2. AUTORITEIT DIE BEVOEGD IS VOOR HET AFSTEMPELEN (naam, adres en telefoonnummer)
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Algemene administratie van de FISCALITEIT
BTW-kantoor SHAPE
Building 210 - Room 103
+32 257 773 67
vat.shape@minfin.fed.be

Algemene administratie van de douane en accijnzen
Douanepost SHAPE
Building 210 - Room 111A
+32 257 846 50
poste.douanes.shape.casteau@minfin.fed.be
7010 SHAPE

3. VERKLARING VAN DE BEGUNSTIGDE INSTELLING OF PERSOON
De begunstigde instelling of persoon (1) verklaart:
a) dat de in vak 5 omschreven goederen en/of diensten bestemd zijn (2)

Ƒ voor officieel gebruik door
Ƒ een buitenlandse diplomatieke missie
Ƒ een buitenlandse consulaire vertegenwoordiging
Ƒ een Europese instelling waarop het Protocol

Ƒ voor persoonlijk gebruik door
Ƒ een lid van een buitenlandse diplomatieke missie
Ƒ een lid van een buitenlandse consulaire
vertegenwoordiging

betreffende de voorrechten en immuniteiten van
de Europese Unie van toepassing is

Ƒ een internationale instelling
Ƒ de strijdkrachten van een staat die partij is bij het

Ƒ een personeelslid van een internationale instelling

Noord-Atlantische Verdrag (NAVO-strijdkracht)

Ƒ de strijdkrachten van het Verenigd Koninkrijk die
op het eiland Cyprus gestationeerd zijn

(naam van de instelling, zie vak 4)
b) dat de in vak 5 omschreven goederen en/of diensten voldoen aan de voorwaarden en beperkingen die in de in vak 1 genoemde gastlidstaat aan
de vrijstelling verbonden zijn, en
c) dat de bovenstaande inlichtingen te goeder trouw zijn verstrekt.
De begunstigde instelling of persoon verbindt zich ertoe aan de lidstaat vanwaaruit de goederen zijn verzonden of vanwaaruit de leveringen van
de goederen en/of de diensten zijn verricht, de btw en of de accijnzen te betalen die verschuldigd zijn ingeval deze goederen en/of diensten niet
aan de voorwaarden voor vrijstelling voldoen of niet voor het beoogde gebruik worden aangewend.

Naam en hoedanigheid van de ondergetekende

Plaats, datum

Handtekening

4. STEMPEL VAN DE INSTELLING (in geval van vrijstelling voor persoonlijk gebruik)

Naam en hoedanigheid van de ondergetekende

Plaats, datum
© FOD SPF Fin 7.2011 ®

Stempel

Handtekening
Nederlands

5. OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN WAARVOOR VRIJSTELLING VAN BTW EN/OF ACCIJNZEN
WORDT GEVRAAGD
A. Gegevens betreffende de leverancier/dienstverrichter/erkende entrepothouder
1) Naam en adres:
2) lidstaat:
3) Btw-/accijnsidentificatienummer of fiscaal registratienummer/accijnsidentificatienummer *:
B. Gegevens betreffende de goederen en/of diensten
Nr.

Gedetailleerde omschrijving van de goederen en/of
diensten (3) (of verwijzing naar de bijgevoegde
bestelbon)

Hoeveelheid of aantal

Waarde exclusief btw en accijnzen
Waarde per eenheid

Valuta

Totale waarde

EUR

Totaal bedrag

6. VERKLARING VAN DE BEVOEGDE AUTORITEIT VAN DE GASTLIDSTAAT
De in vak 5 omschreven (verzending/levering van) goederen en/of diensten voldoen aan de voorwaarden voor

Ƒ volledige

Ƒ vrijstelling van btw en/of accijnzen tot een hoeveelheid van

(aantal) (4)

vrijstelling van btw en/of accijnzen

Naam en hoedanigheid van de ondergetekende

Plaats, datum

Stempel

Handtekening

7. ONTHEFFING VAN STEMPELPLICHT VOOR VAK 6 (uitsluitend in geval van vrijstelling voor officieel gebruik)
Bij brief nr.:
d.d.:
wordt de vermelde begunstigde instelling:
door (bevoegde autoriteit van de gastlidstaat):
ontheven van de stempelplicht voor vak 6

Naam en hoedanigheid van de ondergetekende

Plaats, datum

Stempel

Handtekening

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(1) Delete as appropriate.
(2) Aankruisen wat van toepassing is.
(3) De niet gebruikte ruimte onbruikbaar maken. Deze verplichting geldt ook wanneer bestelbonnen worden bijgevoegd.
(4) Niet voor vrijstelling in aanmerking komende goederen en/of diensten in vak 5 of op de bijgevoegde bestelbon schrappen.
Nederlands

