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V.1.6.4

1 Aangever particulier.
1.1 Tweedehands voertuig aangekocht door een particulier in duitsland.
Sinds 13 mei heeft u de mogelijkheid om de aangifte om een E705 voor een voertuig te bekomen online te doen via MYMINFIN..
Om dit te doen dient u naar de site van MYMINFIN te gaan op het volgende adres: http://www.MYMINFIN.be
In het volgende voorbeeld gaan we laten zien hoe de aangifte ingebracht wordt voor een voertuig aangekocht door een particulier in Duitsland
U bent in het bezit van de aankoopfactuur, het gelijkvormigheidsattest en het inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs) en u beschikt over de mogelijkheid om
de documenten in te scannen in PDF formaat.
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1.1.1 Inloggen in MYMINFIN.

1. U gaat naar http://www.myminfin.be
2. Klik op “MELD U AAN”.
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1.1.2 Aanmelden bij MYMINFI – deel I.

3. U gebruikt een van de
manieren om u aan te
melden.
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1.1.3 Aanmelden bij MYMINFIN- deel II.

4. U selecteert “in eigen naam”.
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1.1.4 Startpagina E705 MYMINFIN.

5. U selecteert “MIJN AANGIFTE”.
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6. Klik op “Een voertuig aangeven (E705)”.
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1.1.5 Informatie aangever.
Opmerking: Gelieve op te merken dat als u het voertuig aangeeft, u als de koper wordt beschouwd.

7. De gegevens worden
automatisch ingevuld.

8. U moet uw telefoonnummer en uw
mailadres nog invullen.

9. U wordt gelinkt aan het bevoegde douanekantoor.
Uw aanvraag zal behandeld worden door dit
kantoor. U kan u voor vragen over uw dossier ook
richten tot dit douanekantoor.
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1.1.6 Herkomst van het voertuig – I.

10. U kiest het geval dat overeenkomt met uw situatie.
In ons voorbeeld gaat het om een intracommunautaire
verwerving.
Indien u geen geval kan vinden dat overeenkomst met
uw situatie, klik dan op “geen van bovenstaande
scenario’s. U kan ook steeds het douanekantoor
contacteren dat aan u werd toegewezen.

10b. Druk op het icoon
te verkrijgen.

om meer informatie
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1.1.7 Land waar het voertuig werd aangekocht.

11. U kiest het land waar het voertuig werd aangekocht.
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1.1.8 Het type vervoermiddel bepalen.

12.U bepaalt het type vervoermiddel. Om te weten
onder welke type vervoermiddel uw voertuig valt, klik
op het icoon

.
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1.1.9 Technische voertuiggegevens.

13. U vult de technische voertuiggegevens in. Deze kan u
terugvinden op het inschrijvingsbewijs en het
gelijkvormigheidsattest.
Opmerking :
Wanneer het vermogen is uitgedrukt is in paardenkracht (pk)
dan moet u dit getal delen door 1,36.
Voorbeeld : een wagen van 90 pk heeft een vermogen van
90/1.36= 66,17 kW.
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1.1.10 Voertuig gekocht van een particulier.

14. U vult de gegevens van de verkoper in.
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1.1.11 Voertuig gekocht van een btw-belastingplichtige (firma).

15. U kan het BTW-nummer terugvinden op uw
aankoopfactuur. In dit voorbeeld gaat het om een fictief
BTW-nummer uit Duitsland.
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1.1.12 Facturatie en bijlagen.

16. U vult de facturatiegegevens in en voegt
de nodige bijlage(n) toe.

17. Nadat u uw documenten afzonderlijk hebt
gescand, kan u deze uploaden in de daarvoor
voorziene velden.
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1.1.12.1

Tip.

Het is aangeraden om te werken op de volgende manier:
-

U maakt een nieuwe map aan op uw computer
U maakt een afzonderlijke scan van elk document
Geef een benaming aan elke afzonderlijke scan
Plaats de scans onder de map die u gemaakt hebt
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1.1.13 Bevestiging van uw aanvraag.

18. U hebt nog de mogelijkheid om uw aanvraag te
wijzigen. Wanneer u op Ja klikt wordt de aanvraag
verstuurd naar het bevoegde douanekantoor.

18
V.1.6.4

1.1.14 Aanvraag E705 is afgewerkt.

19. De aangever ontvangt een
dossiernummer. Vanaf dit moment wordt uw
dossier naar het informaticasysteem van het
douanekantoor verzonden
De douaniers zullen uw aanvraag
behandelen.
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1.1.15 Ontvangstbevestiging – deel I.

Klik om het submenu te openen.

20. Er komt een bericht in uw
MyFinBox.
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1.1.16 Ontvangstbevestiging – deel II.

21. U kunt de bevestiging van het verzenden van uw E705
aangifte zien.
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1.1.17 Goedgekeurde aangifte.
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22. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd door de douanier,
kan u hier uw goedgekeurde E705 bekijken.
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2 Aangever is een btw-belastingplichtige.
2.1 Tweedehands voertuig aangekocht door een btw-belastingplichtige in Nederland.
Sinds 13 mei 2019 moet een btw-belastingplichtige de aangifte om een E705 voor een voertuig te bekomen online doen.
Om dit te doen dient u naar de site van MYMINFIN te gaan op het volgende adres: http://www.MYMINFIN.be
In het volgende voorbeeld, gaan we u de aangifte tonen van een voertuig dat de fictieve onderneming BAROCY (btw-belastingplichtige) heeft
aangekocht in Nederland van een handelaar.
U bent in het bezit van de aankoopfactuur, het gelijkvormigheidsattest en het inschrijvingsbewijs en u beschikt over de mogelijkheid om deze
documenten in te scannen in PDF formaat.
Dit voorbeeld is een btw-belastingplichtige die zich direct zal aanmelden in MYMINFIN.
In bijlage kan u de gedetailleerde procedure terugvinden hoe een btw-belastingplichtige:
- Een rol kan toekennen aan zijn werknemer om de formaliteiten te kunnen vervullen voor de firma waarvoor hij werkt.
- Hoe een btw-belastingplichtige or particulier een mandaat kan toekennen aan een derde.
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2.1.1 Inloggen in MYMINFIN.

1. U gaat naar http://www.myminfin.be
2. Klik op “MELD U AAN”.

25
V.1.6.4

2.1.2 Aanmelden bij MYMINFIN – deel I.

3. U gebruikt één van de
manieren om u aan te
melden.
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2.1.3 Aanmelden in MYMINFIN – deel II.

4. U selecteert ”in naam van een
onderneming”.
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2.1.4 Startpagina E705 MYMINFIN – deel I.

5. U bent aangemeld als een firma. Hier gaat het
om de fictieve onderneming Barocy.
6. klik op « MIJN AANGIFTE ».
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2.1.5 Ontvangstpagina E705 MYMINFIN – deel II.

7. Klik op “Een voertuig aangeven (E705)”.
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2.1.6 Informatie aangever.
OPMERKING : Wanneer u een voertuig aangeeft zal u aangemerkt worden als koper van het voertuig. Wanneer uw firma beroep doet op een
douanevertegenwoordiger zal u deze vertegenwoordiger een mandaat moeten geven om deze formaliteiten te kunnen doen.

8. Hier kan u zien welke
aanvragen u reeds hebt
ingediend.

9.De gegevens van uw firma
worden automatisch ingevuld.

11. U wordt gelinkt aan het bevoegde
douanekantoor. Uw aanvraag zal
behandeld worden door dit kantoor. U
kan u voor vragen over uw dossier ook
richten tot dit douanekantoor.

10. U moet uw telefoonnummer en uw mailadres nog
invullen.
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2.1.7 Gegevens van de vertegenwoordiger van de belastingplichtige aangever.
OPMERKING : Wanneer u een voertuig aangeeft zal u aangemerkt worden als koper van het voertuig. Wanneer uw firma beroep doet op een
douanevertegenwoordiger zal u deze vertegenwoordiger een mandaat moeten geven om deze formaliteiten te kunnen doen.

12.De gegevens van de vertegenwoordiger van de
belastingplichtige aangever worden automatisch
overgenomen van de E-id.
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2.1.8 Herkomst van het voertuig - deel I.

13. U kiest het geval dat overeenkomt met uw situatie. In
ons voorbeeld gaat het om een intracommunautaire
verwerving
Indien u geen geval kan vinden dat overeenkomst met uw
situatie, klik dan op “geen van bovenstaande scenario’s. U
kan ook steeds het douanekantoor contacteren dat aan u
werd toegewezen.

10b. Druk op het icoon
te verkrijgen.

om meer informatie
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2.1.9 Land waar het voertuig werd aangekocht.

14. U kiest het land waar het voertuig werd aangekocht.
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2.1.10 Het type vervoermiddel bepalen.

15. U bepaalt het type vervoermiddel. Om te weten
onder welke type vervoermiddel uw voertuig valt, klik
op het icoon

.
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2.1.11 Technische voertuiggegevens.

16. U vult de technische voertuiggegevens in. Deze kan u
terugvinden op het inschrijvingsbewijs en het
gelijkvormigheidsattest.
Opmerking :
17. Vul de datum van 1ste ingebruikname in, deze
kan u terugvinden op het inschrijvingsbewijs dat
de verkoper u meegegeven heeft.

Wanneer het vermogen is uitgedrukt is in paardenkracht (pk) dan
moet u dit getal delen door 1,36.
Voorbeeld : een wagen van 90 pk heeft een vermogen van
90/1.36= 66,17 kW.
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2.1.12 Voertuig aangekocht bij een BTW-belastingplichtige (een firma).

18. U kan het BTW-nummer terugvinden op de
aankoopfactuur, hier gaat het om een fictief BTWnummer uit Nederland.
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2.1.13 Facturatie en bijlagen.

19.U vult de gegevens in die u kan terugvinden op de
aankoopfactuur.

20. Nadat u uw documenten afzonderlijk
hebt gescand, kan u deze uploaden in de
daarvoor voorziene velden.

37
V.1.6.4

2.1.13.1

Tip.

Het is aangeraden om te werken op de volgende manier:
-

U maakt een nieuwe map aan op uw computer
U maakt een afzonderlijke scan van elk document
Geef een benaming aan elke afzonderlijke scan
Plaats de scans onder de map die u gemaakt hebt
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2.1.14 Bevestiging van uw aanvraag.

21. U hebt nog de mogelijkheid om uw aanvraag te
wijzigen. Wanneer u op Ja klikt wordt de aanvraag
verstuurd naar het bevoegde douanekantoor.

39
V.1.6.4

2.1.15 Aanvraag E705 is afgewerkt.

22. U ontvangt een dossiernummer.
Vanaf dit moment wordt uw dossier naar het
informaticasysteem van het douanekantoor
verzonden.
De douaniers zullen uw aanvraag
behandelen.
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2.1.16 Gevalideerde aanvraag.

23. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd door de
douanier, kan u hier uw goedgekeurde E705 bekijken.
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3 Rollen en mandaten.
3.1 Algemeen.
Het gebruik van de applicatie MYMINFIN E705 vereist in bepaalde gevallen dat er rollen en mandaten toegekend worden.
De volgende voorbeelden illustreren wanneer u een rol of een mandaat moet toekennen:
- U bent een bedrijf en u wilt dat uw medewerkers namens uw bedrijf aanvragen voor een E705 kunnen indienen. Dan moet u uw medewerkers een rol
toekennen.
- U bent een bedrijf of een particulier en u wilt een beroep doen op de diensten van een derde. In dat geval moet u een mandaat verlenen aan de derde die
de formaliteiten in uw naam zal vervullen.
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3.2 Rollen: hoe een medewerker van de onderneming toegang verlenen tot een eGov-applicatie van de FOD Financiën?
Stap 1: maak verbinding als hoofdtoegangsbeheerder op IAM.
Op volgende link: https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=nl
Stap 2: Ga naar het menu uitnodigingen beheren.
Klik op “een uitnodiging voor een roltoekenning versturen”. U duidt het personeelslid of personeelsleden aan, dewelke de aanvragen E705 moeten
invoeren.
Stap 3: Duidt de toepassing « FOD Fin Aanstelling Eigen onderneming Douane en Accijznen » aan
Stap 4: Klik op « E705 ».
Stap 5: Ga na of uw personeel de uitnodiging voor de toepassing E705 heeft aanvaard.
Bijkomende informatie omtrent hoofdtoegangsbeheerder
Hieronder vindt u een korte samenvatting van de toepassing hoofdtoegangsbeheerder. Meer uitleg is voorhanden door op de links onderaan de
samenvatting te drukken.

wettelijke vertegenwoordiger

In de toepassing “Beheer der Toegangsbeheerders” (dienst van de RSZ)
wijst de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming (officieel
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gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen) een
hoofdtoegangsbeheerder (zichzelf of een medewerker van de
onderneming) aan, die dan gemachtigd is om de toegangsrechten tot de
eGov-toepassingen te beheren in naam van de onderneming in
verschillende domeinen, waaronder het domein “financiën” (een domein
bestaat uit een groep toepassingen ontwikkeld door een Belgische
overheidsinstelling).

hoofdtoegangsbeheerder eGov
toepassing 'Beheer der
Toegangsbeheerders' en user guide

In dezelfde toepassing kan de “hoofdtoegangsbeheerder” op zijn beurt
(maar zonder verplichting) andere gebruikers aanwijzen (onder de
medewerkers van de onderneming) om de toegangsrechten tot de eGovtoepassingen gezamenlijk te beheren in naam van de onderneming:
•
•

In de toepassing “Mijn eGov-rollenbeheer” (dienst van de FOD Beleid en 1.
2.
Ondersteuning) kunnen dan de hoofdtoegangsbeheerder, de co3.
beheerder of de toegangsbeheerder in het domein “financiën” die door 4.
5.
de onderneming werden aangewezen, één of meerdere rollen in het
6.
domein “financiën” toekennen (via een uitnodigingsmechanisme) aan één
of meerdere gebruikers (al dan niet onder de medewerkers van de
onderneming) die dan in naam van de onderneming de eGov-toepassingen
in het domein “financiën” kunnen gebruiken die samenhangen met de
toegekende rollen.
1
2
3

cohoofdtoegangsbeheerder
eGov

een “co-hoofdtoegangsbeheerder” die de toegangsrechten tot de
eGov-toepassingen zal kunnen beheren in alle domeinen;
één of meerdere “toegangsbeheerder(s)” in één of meerdere
domeinen, waaronder het domein “financiën” in ons geval, die de
toegangsrechten tot de eGov-toepassingen slechts zullen kunnen
beheren in de toegewezen domeinen.

toegangsbeheerder(s)
eGov

gebruiker(s) van een eGov-toepassing
toepassing 'Mijn eGov-rollenbeheer'
en user guide

https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html
https://www.csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stapgids.pdf
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=nl
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4

http://rma-help.fedict.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/20140325_rma_handleiding_roltoekenningsbeheerders_2.0_nl.pdf

3.3 Mandaten: hoe een mandaat creëren tussen een onderneming en een derde?
Stap 1: maak verbinding als hoofdtoegangsbeheerder op CSAM.be
Op volgende link: https://eservices.minfin.fgov.be/mandates-csam/finances/
Stap 2: mandaat creëren
In het type mandaat, duidt E705 aan.
Als mandaatgever duidt men de mandaatnemer aan door zijn btw-nummer of naam in te vullen.
Stap 3: Valideer uw keuze van mandaatnemer.
Volg de instructies op het scherm en vervolledig de ontbrekende gegevens.
Stap 4: Ga na of de mandaatnemer het mandaat heeft aanvaard.
De mandaatnemer zal een bevestigingsmail ontvangen waarin hij uitgenodigd wordt om het mandaat te aanvaarden.
Stap 5: gebruik van het mandaat door de mandaatnemer.
De mandaatnemer die de E705 aanvraagt voor rekening van de mandaatgever, dient hetgeen volgt aan te duiden:
-

Rol : FOD Fin Mandaatuitvoerder Douane en Accijnzen
Bij het selecteren van eigenschappen: Mandaat Uitvoerder E705

Bijkomende informatie betreffenden mandaten in eGov.
Hieronder vindt u een korte samenvatting van de toepassing hoofdtoegangsbeheerder. Meer uitleg is voorhanden door op de links onderaan de
samenvatting te drukken.
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Sommige ondernemingen zullen eerder een beroep doen op derden voor hun expertise in bepaalde materies (administratiekantoren, accountants, sociale
secretariaten, enz.) die ze zullen gelasten hun administratieve verplichtingen tegenover Belgische overheidsinstellingen te vervullen in hun naam.
Een onderneming die beroep zou willen doen op een derde om haar verplichtingen tegenover de FOD Financiën in haar naam te vervullen, zal die “delegatie”
moeten formaliseren door middel van een elektronisch mandaat in de eGov-toepassing “Mandaten.” Dit mandaat verbindt dan de twee partijen, namelijk de
“mandaatgever” (de onderneming) en de “mandaatnemer” (de derde).
De onderneming kan het kader van de delegatie definiëren:
• door toegang te verlenen tot één of meerdere eGov-toepassingen in het domein “financiën”,
• door een contract af te sluiten voor een bepaalde of onbepaalde duur.
De onderneming kan een beroep doen op meerdere derden, maar enkel indien de mandaten betrekking hebben op verschillende materies.
onderneming (mandaatgever)
In de toepassing “Mandaten” wordt een
mandaat aangemaakt voor één of
meerdere toepassingen in het domein
“financiën” tussen twee entiteiten: de
gebruikers met de rol van FOD FIN
Mandaatgever die voor de onderneming
optreden en de FODFin Mandaatnemer
die voor de derde optreedt.

toepassing ‘Mijn
financiële
mandaten’, online
hulp en video
tutorials

de gebruiker met de rol van “FOD
FIN Mandaatgever” verleent een
mandaat aan een derde in naam
van zijn onderneming

derde (mandaatnemer)

de gebruiker met de rol van
“FODFin Mandaatnemer”
aanvaardt een mandaat van een
onderneming in naam van de derde

Eens het mandaat is aangemaakt, kan elke medewerker van de derde met de rol van “FODFin Mandaatnemer” aangiften indienen voor rekening van de
onderneming die hen het mandaat heeft verleend, en dit in de toepassingen waartoe hij gemachtigd is.

derde (mandaatnemer)
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Voor de voorgaande stappen, zie de procedure die wordt uitgelegd in punt
3.2.

7.
In de toepassing “Mijn eGov-rollenbeheer” (dienst van de FOD Beleid & 8.
Ondersteuning) kennen de hoofdtoegangsbeheerder, de co-beheerder of 9.
de toegangsbeheerder in het domein “financiën” die door de derde
(mandataris) werden aangewezen, de rol van “FODFin Mandaatnemer” toe
(via een uitnodigingsmechanisme) aan één of meerdere gebruikers (al dan
niet onder de medwerkers van deze derde) die dan aangiften kunnen
indienen in naam van de onderneming (mandaatgever) in de vastgelegde
toepassingen.

1
2
3
4
5
6

gebruiker(s) van een eGov-toepassing

Deze eGov-toepassingen in het domein “financiën” maken thans deel uit van het mandatensysteem: BizTax, Geschillen, Finprof, Intervat, TaxOnWeb, MYMINFIN.
Het mandaat kan op elk moment worden ingetrokken door de ene of de andere partij.
Deze beperking heeft geen betrekking op de mandaten van Finprof.
https://eservices.minfin.fgov.be/mandates-csam/finances/
http://www.loginhulp.be/46.php?langue=NL
http://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten/demo_mandaten

3.4 Contacten.
info@csam.be
+32 (0)2 290 28 45
servicedesk.pub@minfin.fed.be
+32 (0)257 933 33
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