VERZOEK TOT ERKENNING VAN EEN AANSPRAKELIJKE VERTEGENWOORDIGER
DOOR EEN NIET IN BELGIE GEVESTIGDE TUSSENPERSOON VAN BEROEP EN
VERBINTENIS VAN DIE VERTEGENWOORDIGER
(in uitvoering van artikel 2171 van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en
taksen, UB/WDRT)

I.

Identificatie van de niet in België gevestigde tussenpersoon van beroep
Ondernemingsnummer toegekend door het land: ……………………………………….
Benaming: ………..…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………...……………………….
Maatschappelijke zetel (volledig adres):……………………...………..……………….…
…………………………………………………………...…………………………………….
Land: …………………………………………………………………………………………..

II.

Aanwijzing van de aansprakelijke vertegenwoordiger
Nationaal nummer of ondernemingsnummer: …………………………………………….
Naam en voornaam of benaming: ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….…………………
Woonplaats of maatschappelijke zetel (volledig adres): …………………………………
……………….............................................................……………………….…………….

III. Verzoek tot erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger
De in vak I vermelde tussenpersoon van beroep verzoekt de erkenning van de
aansprakelijke vertegenwoordiger die is aangewezen in vak II en die beantwoordt aan de
voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 2171/1, UB/WDRT.
IV. Verklaring van de in vak II aangewezen vertegenwoordiger
Ik ondergetekende, aangewezen in vak II, verklaar ten aanzien van de Belgische staat de
aansprakelijke vertegenwoordiger te zijn van de in vak I vermelde tussenpersoon van
beroep.
Bijgevolg verklaar ik persoonlijk te zijn gehouden tot de betaling van de rechten op de
verrichtingen die door de tussenpersoon van beroep zijn gedaan en verbind ik mij
hoofdelijk, vanaf de datum van de inwerkingtreding van de erkenning, hetzij voor rekening
van derden, hetzij voor mijn eigen rekening, tot de betaling van de taksen en, in
voorkomend geval, van de kosten, interesten en boeten van alle aard die aan de Belgische
staat verschuldigd zouden kunnen zijn overeenkomstig het Wetboek van diverse rechten
en taksen en in het bijzonder de artikelen 120 tot 136 van dat wetboek. Het betreft
verrichtingen die overeenkomstig artikel 120, tweede lid, van dat wetboek worden geacht
in België te zijn aangegaan of uitgevoerd.
V. Handtekeningen
Oprecht en volledig verklaard
Tussenpersoon van beroep bedoeld in vak I
Datum:
Handtekening:

Aansprakelijke vertegenwoordiger bedoeld
in vak II
Datum:
Handtekening:

Naam en hoedanigheid van de
ondertekenaar:

Naam en hoedanigheid van de
ondertekenaar:
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