De voordelen van Fiscale Vertegenwoordiging
België heeft het meest ontwikkelde en uitgebreide systeem op gebied van fiscale
vertegenwoordiging binnen de Europese Unie.
Beperkte globale fiscale vertegenwoordiging biedt EORI-geregistreerde bedrijven binnen
de EU de mogelijkheid goederen via de haven van Antwerpen in te voeren zonder hierop
BTW te moeten betalen.
Het onmiddelijke resultaat hiervan is merkbaar bij uw cash flow en dit schept interessante
voordelen. EORI-geregistreerde bedrijven zijn bedrijven gevestigd binnen de EU (dus niet
enkel binnen België) en hebben daardoor niet noodzakelijk een blijvende vestiging nodig
in België.
S.C.S zal u vertegenwoordigen als Globaal Fiscaal Vertegenwoordiger en alle douanegerelateerde formaliteiten, Intrastat en BTW declareren in naam van het
vertegenwoordigde EORI-geregistreerd bedrijf, indien zij beschikken over een geldige
BTW- en EORI-nummer.
Na inklaring van de goederen zal S.C.S. op maandelijkse basis de verschuldigde BTWbedragen voldoen bij de Belgische B.T.W.-authoriteiten. De goederen kunnen vervolgens
kostenloos in elke lidstaat van de Europese Unie geleverd worden nadat ze zijn
vrijgegeven door de Antwerpse douane. S.C.S. N.V. kan deze douane- en BTW-dienst
verzorgen en eveneens verwijzen naar een betrouwbare logistieke partner.
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Al onze verrichten geschieden op basis van de Algemene Belgische Expeditie Voorwaarden 2005,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 24 juni 2005 onder nr. 0090237. De tekst
van deze voorwaarden kan u vinden op:
http///212.113.81.125/organ/VEA/VEA_algBelgExpVoorw.html
All our transactions are subject to the Belgian Freight Forwarding Standard Trading Conditions
2005. The text of those Conditions has been published under number 0090237 in the Annexe au
Moniteur Belge date June 24th, 2005, and can be obtained/downloaded at:
http///212.113.81.125/organ/VEA/VEA_algBelgExpVoorw.html
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