
INFO SHEET

INVOER IN NEDERLAND EN BELGIË  
MET FISCALE VERTEGENWOORDIGING

SGS is wereldleider op het gebied 
van inspectie, controle, analyse en 
certificering. Ongeacht uw locatie 
of sector staan onze internationale 
teams van experts steeds voor u klaar 
met gespecialiseerde oplossingen 
die uw bedrijf sneller, eenvoudiger 
en efficiënter maken. Maco Customs 
Service is in 2017 overgenomen door 
SGS en biedt als gespecialiseerde en 
fullservice douanedienstverlener voor 
Nederland en België, ondersteuning op 
het gebied van brokerage, compliance 
management, software en consultancy.

JURIDISCH KADER

Fiscale vertegenwoordiging is 
gebaseerd op  de Europese en 
nationale btw-wetgeving. SGS 
Maco is geregistreerd als fiscaal 
vertegenwoordiger in Nederland 
en België sinds de openstelling van 
de EU-grenzen in 1993. Dankzij 
fiscale vertegenwoordiging kunnen 
ondernemingen die niet in Nederland 
of in België zijn gevestigd, een 
invoeraangifte opmaken (bijvoorbeeld 
in Rotterdam of in Antwerpen), zelfs 
al beschikken de invoerders niet over 
een btw-registratienummer in deze 
landen. De fiscaal vertegenwoordiger 
handelt voor rekening van de invoerder 
en zorgt voor de afhandeling van de 
invoeraangifte en de daaropvolgende 
transactie. De fiscaal vertegenwoordiger 
verzorgt ook de btw-aangifte, de 
opgave ICP en de INTRASTATaangifte.  
Nadat de invoeraangifte is ingevuld 
en de goederen in het vrije verkeer 
zijn gebracht in de Europese Unie, 
is een intracommunautaire levering 
vereist; het is echter ook mogelijk 
om de goederen op te slaan voor ze 
gedistribueerd worden.  Vaak vindt een 
intracommunautaire nultransactie plaats. 
Dit kan ook worden gecombineerd met 
opslag in Nederland of België.

 
WAAROM FISCALE 
VERTEGENWOORDIGING?

•	 Invoeren zonder btw bij invoer te 
betalen aan de douane komt uw 
kasstroom ten goede.

•	 De goederen worden in het vrije 
verkeer gebracht in de Europese Unie 
in de haven van binnenkomst, wat 
voor flexibel transport zorgt. 

•	 Minder tijdverlies en minder kosten 
met betrekking tot de inklaring. Er is 
geen inklaring vereist in het land van 
bestemming.

•	 Geen prefinanciering van de btw bij 
invoer.

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?

SGS Maco biedt importeurs uit de 
hele EU een oplossing op het vlak van 
fiscale vertegenwoordiging, die aan alle 
wettelijke verplichtingen beantwoordt.

•	 Controle op de conformiteit van de 
relevante invoergegevens

•	 Invoeraangifte bij de douane van 
de plaats van binnenkomst om de 
goederen in het vrije verkeer te 
brengen in de Europese Unie

•	 Volledige ondersteuning bij een 
fysieke controle 

•	 Betaling van invoerheffingen aan de 
douane (er hoeft geen btw bij invoer 
betaald te worden)

•	 Opgave ICP en statistische aangifte

HOE GAAN WE TE WERK?

Nadat SGS Maco gemachtigd 
wordt om op te treden als fiscaal 
vertegenwoordiger en om de 
invoerdouaneaangifte te doen, kan er 
meteen van start worden gegaan. Nadat  
SGS Maco de gegevens van de zending 
met het oog op de invoeraangifte 

heeft ontvangen, worden de gegevens 
gecontroleerd en wordt de aangifte 
ingediend bij de douane. We zijn goed 
vertrouwd met de lokale procedures 
op de plaatsen van binnenkomst in 
België en in Nederland. SGS Maco heeft 
kantoren in de havens van Rotterdam en 
van Antwerpen. 
 
Uw goederen worden in vier stappen in 
Nederland of België ingevoerd:

1. Machtiging door de volmacht te 
tekenen

2. Overdracht van de gegevens 
van de zending per e-mail of met 
elektronische gegevensuitwisseling

3. Invoeraangifte en vrijgave van de 
goederen

4. Voorleggen van het bewijs van 
levering en opmaken van de opgave 
ICP en de statistische aangifte

WAAROM SGS MACO?

SGS Maco biedt al meer dan 25 jaar 
fiscale vertegenwoordiging aan en werkt 
voortdurend samen met de douane-
instanties aan een verbetering en een 
automatisering van de procedure. Als 
importeur kunt u het volste vertrouwen 
hebben in onze oplossing, die alle 
wettelijke verplichtingen naleeft. U heeft 
volledige flexibiliteit. Nadat SGS Maco 
de invoeraangifte voor u heeft gedaan, 
kunt u vrij over uw goederen beschikken 
zonder verdere douaneverplichtingen. 
De btw verrekent u in uw periodieke 
btw-aangifte.
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CONTACT 

t +31 (0)475 425 800
e questions@maco.nl 
www.macocustoms.com 


