
Aangifte van gegevens inzake de douanewaarde

1 Naam eN adres vaN de verkoper (Blokletters) voor officiële doeleiNdeN

2 a) Naam eN adres vaN de koper (Blokletters)

2 b) Naam eN adres vaN de aaNgever (Blokletters)

BelAngrijke opmerking
door het ondertekenen en indienen van deze aangifte aanvaardt de 
aangever de aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de 
gegevens die op dit formulier en op elke samen met dit formulier inge-
diende aanvullende lijst zijn vermeld, alsmede voor de authenticiteit van 
elk tot staving daarvan overgelegd stuk. de aangever aanvaardt eveneens 
de aansprakelijkheid tot het verstrekken van alle bijkomende inlichtingen 
of documenten die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de douane-
waarde van de goederen.

3 leveringsvoorwaarden

4 Nummer en datum van de factuur

5 Nummer en datum van het contract

6 Nummer en datum van vroegere douanebeslissingen betreffende vakken 7 tot en met 9

7 a) Zijn de koper en de verkoper verBoNdeN in de zin van artikel 3.6, lid 3(*) van de douane- en accijnswet Bes?
  indien “NeeN”, vul onmiddellijk vak 8 in.
 b) Heeft de verbondenheid iNvloed geHad op de prijs van de ingevoerde goederen?
 c) (antwoord facultatief) komt de transactiewaarde van de ingevoerde goederen Zeer dicHT een waarde NaBiJ 
  vermeld in artikel 3.17 van de  douane- en accijnswet Bes?
  indien “Ja”, geef bijzonderheden:

8 a) Zijn er BeperkiNgeN voor wat betreft de beschikking over of het gebruik van de goederen door de koper, met  
  uitzondering van beperkingen die
  - worden opgelegd of geëist door de wet of de autoriteiten in het binnenland;
  - het geografisch gebied beperken waarbinnen de goederen mogen worden doorverkocht, of
  - de waarde van de goederen niet aanzienlijk beïnvloeden?
 b)  is de verkoop of de prijs beïnvloed door voorWaardeN of presTaTies waarvoor een waarde met betrekking tot  

de goederen waarvan de douanewaarde wordt bepaald niet kan worden vastgesteld?

 preciseer de aard van de beperkingen, voorwaarden of prestaties, naar gelang van het geval:

 indien de waarde van de voorwaarden of prestaties kan worden vastgesteld, vermeld het bedrag in vak 11, onder b).

9 a)  dient de koper royalTy’s en liceNTierecHTeN betrekking hebbend op de ingevoerde goederen te betalen,  
hetzij rechtstreeks of zijdelings, ingevolgde de voorwaarden van de verkoop?

 b)  is de verkoop onderworpen aan een regeling waarbij een deel van de opbrengst van de latere Wederverkoop,  
overdracHT of geBruik van de ingevoerde goederen rechtstreeks of zijdelings ten goede komt aan de verkoper?

 indien “Ja” op één van deze vragen, preciseer de voorwaarden en vermeld, indien mogelijk, het bedrag in vakken 15 en 16.

(*) Toelichting bij vak 7

 1. persoNeN WordeN slecHTs geacHT Te ZiJN verBoNdeN iNdieN:

  a) zij functionaris of directeur zijn van elkaars zaken;

  b) zij door de wettelijke bepalingen worden erkend als in zaken verbonden;

  c) zij werkgever of werknemer zijn;

  d)  enig persoon, hetzij rechtstreeks of zijdelings, 5% of meer van het stemgerechtigd uitstaand kapitaal 

   of aandelen van beide bezit, controleert of houdt;

  e) één van hen de ander, hetzij rechtstreeks of zijdelings, controleert;

  f) beide, hetzij rechtstreeks of zijdelings, worden gecontroleerd door een derde persoon;

  g) zij samen, hetzij rechtstreeks of zijdelings, een derde persoon controleren; of

  h) zij leden zijn van dezelfde familie.

 2.  Het feit dat de koper en de verkoper verbonden zijn sluit niet noodzakelijk het gebruik van een  

transactiewaarde uit (zie artikel 3.17 van de douane- en accijnswet Bes).

D.V. 1

Aankruisen wat van 
toepassing is

  Ja        NeeN

  Ja        NeeN

  Ja        NeeN

  Ja        NeeN

  Ja        NeeN

  Ja        NeeN

  Ja        NeeN

10 a)  aantal aangehechte  
aanvullende lijsten d.v. 1 Bis

10 b) plaats: 

   datum: 

   Handtekening:



Aanvullende lijst D.V. 1 - BiS

post  post  post 

voor officiële doeleiNdeN

a.  grondslag 
voor de 
berekening

B.  Toevoe- 
giNgeN: 
kosten in de  
NaTioNale 
muNTeeN- 
Heid NieT  
BegrepeN in  
a hierboven (*) 
 
 
 
 
vermeld Hier-
oNder even-
tuele vroegere 
douanebeslis-
singen met 
betrekking tot 
deze kosten:

c.  afTrek: 
posTeN: 
kosten in de  
NaTioNale 
muNTeeNHeid 
BegrepeN in a 
hierboven (*)

11 a)  Nettoprijs in de muNTeeNHeid vaN de facTuur (werkelijk betaalde 
prijs of ter vereffening te betalen prijs op het tijdstip voor de bepaling 
van de douanewaarde)

 b)  Niet rechtstreekse betalingen - zie vak 8, onder b)

 wisselkoers:

12 Totaal a in de NaTioNale muNTeeNHeid usd

13 kosten ten laste van de koper:

 a) commissies, met uitzondering van inkoopcommissies

 b) courtage

 c) verpakkingsmiddelen en het verpakken

14  goederen en diensten die gratis of tegen verminderende prijs door de 
koper zijn geleverd voor het gebruik in verband met de voortbrenging en 
verkoop voor uitvoer van de ingevoerde goederen:

de vermelde waarden zijn waar nodig, naar verhouding toegedeeld.
a)  materialen, delen, onderdelen en dergelijke goederen, verwerkt in de 

ingevoerde goederen

b)  werktuigen, matrijzen, gietvormen en dergelijke goederen, gebruikt bij de 
voortbrenging van de ingevoerde goederen

c) materialen verbruikt bij de voortbrenging van de ingevoerde goederen

d)  engineering, ontwikkeling, werken van kunst, ontwerpen, tekeningen en 
schetsen, verricht of gemaakt elders dan in het binnenland, en noodzake-
lijk voor de voortbrenging van de ingevoerde goederen

15 royalty’s en licentierechten - zie vak 9, onder a)

16  opbrengst van de latere wederverkoop, overdracht of gebruik die ten 
goede komt aan de verkoper - zie vak 9, onder b)

17 leveringskosten tot (plaats van binnenkomst)

 a) vervoer

 b) kosten van het laden en van handelingen in verband met het vervoer

 c) verzekering

18 Totaal B

19 kosten van vervoer na aankomst op de plaats van binnenkomst

20  kosten voor constructiewerkzaamheden, installatie, montage, onderhoud 
of technische bijstand welke na de invoer zijn verricht

21 andere kosten (specificeren)

22  invoerrechten en belastingen die in het binnenland zijn verschuldigd bij  
de invoer of de verkoop van de goederen

23 Totaal c

24 aaNgegeveN Waarde (a+B-c)

(*)  Wanneer bedragen in een vreemde muNTeeNHeid dienen te worden betaald, vermeld hieronder het bedrag in vreemde munteenheid en de wisselkoers 
met verwijzing naar elk van de betrekken elementen en posten.

verwijzing Bedrag Wisselkoers


