VOLMACHT
LASTGEVER

LASTHEBBER
Gevimar BV o.v.v. BVBA
Viaene Geert – Cousin Gregory
Broelkaai 2 bus 2
8530 Harelbeke
BE0451.638.928

NAAM :
VERTEGENWOORDIGD DOOR :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL :
ONDERNEMINGSNUMMER :
Met betrekking tot fiscaliteit:










voor rekening van de klant op te treden bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de
administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, om er de aangiften, antwoorden op vragen om
inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te
ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de
controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met
genoemde administraties;
bij de controle der Belastingen alle documenten te ondertekenen alsook alle formaliteiten te vervullen
en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is in verband met het in orde stellen van het
fiscaal dossier van de klant;
ter gelegenheid van controles uitgevoerd in hoofde van de klant door de BTW-controlediensten :
o voornoemde klant te vertegenwoordigen, en in zijn(haar) naam en voor zijn(haar) rekening
voorlegging te doen van alle door gemelde diensten gevraagde stukken en bindend te
antwoorden op mondelinge vragen van de controlerende ambtenaren;
o de naheffingsopgaven of andere stukken geldig en bindend te ondertekenen;
de periodieke BTW-aangiften geldig en bindend te ondertekenen;
de jaarlijkse listing-afnemers geldig en bindend te ondertekenen;
de kwartaalopgaven van vrijgestelde intracommunautaire leveringen geldig en bindend te
ondertekenen.

Met betrekking tot het volbrengen van administratieve verplichtingen:






het inschrijven, wijzigen, verbeteren of schrappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
de aanvraag, wijziging of stopzetting BTW;
de aansluiting als zelfstandige / vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds;
de aflevering van een of meerdere machtigingen ambulante handel / kermisactiviteiten;
het laten opmaken van publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad n.a.v. een Buitengewone
Algemene Vergadering.

Bovengenoemde handelingen mag de lasthebber ten allen tijde laten voltrekken door een
ondernemingsloket naar keuze, tenzij specifieke voorkeur van de lastgever. De klant geeft toestemming
aan de lasthebber om voor zijn (haar) rekening de nodige formulieren en documenten te ondertekenen in
zijn (haar) naam.
Hiertoe mogen bovendien alle inlichtingen bij derde personen en instellingen genomen worden en alle
noodzakelijke documenten ondertekend worden door de volmachtdrager.
Deze volmacht geldt zowel voor reeds uitgevoerde handelingen en toezichten, als voor deze nog in de
toekomst te doen. Een eenzijdige opzegging gebeurt d.m.v. een aangetekend schrijven aan de andere partij.

Opgemaakt te Harelbeke,
De Last(gever)(geefster),

De lasthebber,

