Douane
Belastingdienst

Aanvraag

Btw-verklaring voor een pleziervaartuig
Gebruiksaanwijzing
Met dit formulier vraagt u aan: een btw-verklaring voor een
pleziervaartuig. Met een btw-verklaring voor een pleziervaartuig
kunt u bij invoer aantonen dat het pleziervaartuig (eerder) uit het
vrije verkeer van het douanegebied van de Unie is uitgevoerd en
dat u geen belastingen bij uitvoer hebt teruggekregen.
Voorwaarden voor afgifte van deze verklaring:
– u bent een particulier
– de rechten bij invoer zijn eerder betaald en niet terugbetaald
– de btw in Nederland is eerder betaald en niet terugbetaald
– het gaat niet om een nieuw pleziervaartuig
De verklaring voor een pleziervaartuig kan niet voor een
onderneming worden afgegeven.

Bijlagen
Stuur met uw aanvraag de volgende stukken mee:
– kopie van uw paspoort of ander identiteitsbewijs
– de koopovereenkomst
– (aankoop)factuur
– kopie verzekeringsbewijs (polisblad)
Beantwoord de vragen volledig. Hebt u bij een bepaalde vraag
niet genoeg ruimte? Ga dan verder op een eigen bijlage. Zet op
elke bijlage uw naam en handtekening.
Opsturen
Onderteken het formulier en stuur het met de bijlagen naar:
Belastingdienst/Douane/Breda/Kantoor Vlissingen
Landelijk Team Jachten
Postbus 3070
6401 DN Heerlen
Nederland

Gegevens aanvrager
Naam
Adres
Postcode en plaats				
Land
Telefoonnummer
E-mailadres

18 141 05 01

DO 141 - 1Z*5FOL 

Burgerservicenummer/			
sofinummer 				

*181410501*
1 8 1 4 1 0 5 0 1

02 van 02

Gegevens pleziervaartuig
Naam van het pleziervaartuig
Merk en type
Materiaal romp (Bijvoorbeeld:
hout, staal, polyester)
CIN (Craft Identification
Number; voorheen HIN-code)
Callsign/MMSI-nummer		
Bouwjaar						
Bouwnummer
Afmetingen						Lengte 		
Motor							
								

meter				Breedte		

meter

binnenboord
buitenboord

Merk motor
Motornummer
Is het pleziervaartuig te boek
gesteld in het register van het
Kadaster?

Nee
Ja, registratienummer

Is het pleziervaartuig te boek
gesteld in andere registers?		

Nee
Ja, vul hieronder in

Registratienummer 																	Naam van afgevende organisatie

Huidige ligplaats
Bijzonderheden



Ondertekening
Plaats
Datum							

–

–

								

*181410502*
1 8 1 4 1 0 5 0 2

18 141 05 02

Uw handtekening
Schrijf binnen het vak

