
Internationale zendingen gaan vaak gepaard met douaneverplichtingen. Met onze 
specialistische kennis zijn we in staat oplossingen te bieden voor al uw douaneverplichtingen 
die aansluiten bij uw logistieke proces.  
 
De expertise van Rotra Customs garandeert u flexibiliteit en betrouwbaarheid. Rotra is AEO-
gecertificeerd waarmee de zendingen die onderhevig zijn aan de douaneregelgeving een 
snelle en efficiënte afwikkeling kennen bij Rotra 
 
De douanewetgeving is complex en continu onderhevig aan verandering. Rotra Customs 
beschikt over deskundigheid en ervaring, u te ondersteunen en van advies te voorzien. Met 
de inzet van douanevergunningen, certificeringen, state-of-the-art systemen en actuele kennis 
bieden we de beste oplossingen voor al uw douane-uitdagingen. 

Uw belangrijkste voordelen
 
•	 	Eigen	in-house	douaneafdeling.
•	 	Transparantie	door	uitgebreide	informatie	voorziening.	
•	 	AGS/DMS	Invoer,	Uitvoer	en	Doorvoer	vanaf	verschillende	locaties	mogelijk.
•	 	Experts	ondersteunen	u	bij	zowel	voorbereiding	als	uitvoering	van	in-	en	uitvoerprocessen.
•	 	Wij	kunnen	uw	Intratstat-aangifte	verzorgen
•	 	Beperkte	Fiscale	Vertegenwoordiging	
•	 	AEO-gecertificeerd.
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Onze dienstverlening op een rij

✔ Douane aangiften en documenten
Bij	zowel	import,	export	en	doorvoer	zijn	er	veel	verschillende	soorten	aangiften	en	
documenten nodig. Per bestemming of product kunnen deze aangiften en documenten ook 
nog eens verschillen. Dit maakt het vaak ingewikkeld en bovenal tijdrovend om de juiste 
douane	aangiften	en	documenten	te	verkrijgen	voor	uw	zending.	Wij	kunnen	dit	volledig,	
snel en effectief voor u regelen. Hierdoor zal uw import, export of doorvoer niet alleen 
sneller verlopen, maar bovenal probleemloos.

 

✔ Verzorgen Intrastat-aangifte
Intrastat	wordt	gebruikt	om	aan	het	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek	(CBS)	statistische	
gegevens te verstrekken betreffende het goederenverkeer tussen de lidstaten van de 
Europese	Unie.	De	wetgever	geeft	de	mogelijkheid	om	de	aangever	door	een	derde	te	laten	
vertegenwoordigen. Als u zich hiervoor bij ons aanmeldt, dan verzamelen wij uw gegevens 
en	rapporteren	deze	aan	het	CBS.

✔ Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger (BFV)
Rotra	beschikt	over	de	benodigde	vergunning	voor	Beperkte	Fiscale	Vertegenwoordiging,	
(BFV)	hierdoor	kunnen	wij	de	verantwoordelijkheid	overnemen	voor	de	BTW	die	de	
buitenlandse importeur moet betalen. Zo kunnen de goederen zonder problemen naar het 
land van de importeur worden getransporteerd en wordt de Omzetbelasting verlegd naar 
het	BTW	nummer	van	de	BFV.

Onze douanesystemen 
•	 	AGS/DMS	Invoer,	Uitvoer	 Verzorgen	aangiftes	in-uitvoer	Nederland
•	 	NCTS		 Verzorgen	vervoersdocument(en)	(T-1,	T-2	en	T-2L)
	 		 in	België	en	Nederland
•	 	ECS	 Verzorgen	vastleggen	uitgaan	export	document
•	 	NVWA	 Verzorgen	veterinaire	document(en)
•	 	CBS	Intratstat	 Verzorgen	aangiftes	CBS
•	 	PLDA	In-/Uitvoer	 Verzorgen	aangiftes	in-/uitvoer	België
•	 KVK	 	Legalisaties	van	facturen	en	het	opmaken	van	

oorsprongsdocumenten	(CVO,	EUR-1	en	ATR) 

Profiteer nu ook van alle douane kennis onder één dak!
Neemt	u	voor	meer	informatie	over	de	diensten	van	Rotra	Customs	contact	op	met	onze	
douanespecialisten:	T.	0313-480	123	of	E.	douane@rotra.nl
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