Aanvraag tot inschrijving handelaarsplaat: btw-attesten
1. Gegevens aanvrager:
Btw-nr:
Naam/benaming onderneming:
Tel.:

e-mail:

Adres:

2. Aantal gewenste btw-attesten:
a) Eerste aanvraag 1 en aanvraag voor een bijkomende "handelaarsplaat":
attesten "eerste inschrijving handelaarsplaat" auto
attesten "eerste inschrijving handelaarsplaat" motor of bromfiets
attesten "eerste inschrijving handelaarsplaat" aanhangwagen

-

b) Hernieuwing van een aanvraag "handelaarsplaat":
(uitsluitend aan te vragen tijdens het 4de kwartaal)
attesten "hernieuwing inschrijving handelaarsplaat" auto
attesten "hernieuwing inschrijving handelaarsplaat" motor of bromfiets
attesten "hernieuwing inschrijving handelaarsplaat" aanhangwagen

-

3. Bij te voegen documenten:
a) Afschriften van verkoopfacturen (enkel voor de aanvraag van een bijkomende handelaarsplaat
en de hernieuwing van een handelaarsplaat)
Voor elk aangevraagd attest voor de hernieuwing van een aanvraag tot inschrijving van een
handelaarsplaat of voor het bekomen van een bijkomende handelaarsplaat, moet u 12 afschriften
van verkoopfacturen bijvoegen (zie voorwaarden onder punt 4).
b) Volmacht
Om een btw-attest voor een welbepaalde belastingplichtige te kunnen ontvangen, moet u een
wettige volmacht hebben.
Als u ons die volmacht nog niet eerder bezorgde, voeg ze dan bij deze aanvraag.
4. Te vervullen voorwaarden:
Zie achterzijde.

Datum:
/

Naam van de aanvrager:
/

1

Een "eerste aanvraag" is elke aanvraag die tot doel heeft om voor de eerste maal een "handelaarsplaat" te verkrijgen,
ingediend door een persoon die, in de periode die eraan voorafgaat, nog niet in het bezit is geweest van een nummerplaat
behorend tot deze categorie.
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Te vervullen voorwaarden:
1. U kunt als btw-belastingplichtige een inschrijving "handelaar" verkrijgen voor de voertuigen waarvan u eigenaar bent, als
u bij de btw geïdentificeerd bent voor één van de volgende, in artikel 11 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996
bedoelde, beroepen:
1) de bevoegde constructeurs of bouwers van motorvoertuigen of aanhangwagens alsook hun mandatarissen, erkend
overeenkomstig:
- het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen
- of het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun
aanhangwagens moeten voldoen
2) de personen die het beroep uitoefenen van detailhandelaar in motorvoertuigen of in aanhangwagens.
Groothandelaars die geen voertuigen verkopen aan eindgebruikers worden niet beoogd.
2. (*) U moet één van de hierboven bedoelde beroepen ook werkelijk uitoefenen.
3. (*) Per aangevraagd attest moet u minimum twaalf voertuigen verkocht hebben tijdens de twaalf maanden die
voorafgaan aan de datum van aflevering van het attest.
4. (*) Tijdens de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de datum van aflevering van het attest heeft het bezit of het
gebruik van de inschrijving "handelaar" geen aanleiding gegeven tot een overtreding van de douane- of fiscale bepalingen.
--(*) Punten 2, 3 en 4 gelden enkel voor de hernieuwing en de aanvraag voor een bijkomende handelaarsplaat.
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