Formulier AANVRAAG/NIET EU/EORI/A4
EORI-nummer aanvraagformulier voor een persoon die zijn statutaire zetel of zijn hoofdbestuur in een derde land heeft en
zijn eerste douaneverrichtingen in België wil uitvoeren OF
een vaste inrichting in België heeft
Toelating tot publicatie op de EORI-pagina van de website van DG TAXUD
* Verplichte velden

MOTIVERING VAN DE AANVRAAG
 De aanvrager wil zijn eerste douaneverrichtingen in België uitvoeren.
Indien u dit vakje aankruist, bent u verplicht om hieronder de gegevens van uw eerste douaneverrichtingen in België te vermelden:

 De aanvrager is in het douanegebied van de Unie gevestigd via een vaste inrichting in België.
Indien u dit vakje aankruist, bent u verplicht om als bijlage een officieel document (akte uit het Belgisch Staatsblad) te overhandigen dat de
vaste inrichting in België bewijst.
OPGELET! Indien de aanvrager in het douanegebied van de Unie is gevestigd via een vaste inrichting in een andere lidstaat dan België, is hij
verplicht een EORI-nummer aan te vragen in die lidstaat.
✔ De aanvrager verklaart dat hij geen EORI-nummer heeft dat door een andere EU-lidstaat is afgegeven.


AANVRAGER
1. Uniek derdeland-identificatienummer *:
2. Maatschappelijke naam *:
3. Adres van de statutaire zetel of het hoofdbestuur *:
(straat + nummer):
(postcode + stad):
(landcode):
4. Soort persoon *: - SELECTEER 5. Datum van oprichting *:
6. Btw-nummer(s) dat (die) eventueel werd(en) toegekend in de Europese Unie:

CONTACTINFORMATIE

(persoon die is gemachtigd om de aanvrager wettelijk te binden)

7. Naam van contactpersoon *:
8. Hoedanigheid:
9. E-mail *:
10. Telefoon *: +

TOELATING TOT PUBLICATIE
O Ik geef toelating / O geef geen toelating * voor de publicatie van de naam en het adres van de aanvrager op
de EORI-pagina van de website van DG TAXUD, overeenkomstig artikel 12 van het Douanewetboek van de Unie
(DWU).



Om de identificatiegegevens te bevestigen, voegt de aanvrager bij zijn aanvraag een
geldig paspoort of ander reisdocument (voor natuurlijke personen)
document van het handelsregister (origineel of gewaarmerkt afschrift van een officieel document met identificatiegegevens, dat is
afgegeven door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het handelsregister of door een kamer van koophandel in de EU of in het
derde land) (voor rechtspersonen of verenigingen van personen)



* De aanvrager verbindt zich ertoe de EORI-Cel in kennis te stellen van elke wijziging van de gegevens op dit formulier.

Dit ondertekende formulier wordt bij voorkeur per e-mail (EORI.be@minfin.fed.be) of per post naar het volgende adres gestuurd:
AAD&A - Administratie Operaties
EORI-Cel
Koning Albert II-laan 33, bus 372 - 1030 Brussel
Om de behandeling van uw aanvraag te vergemakkelijken, gelieve duidelijk het onderwerp van uw aanvraag te vermelden (type formulier, naam en
identificatienummer van de aanvrager (bv. KBO-nummer of btw-nummer).
Meer informatie over het EORI-nummer is beschikbaar op onze website.

Datum:
Naam:
Digitale (e-ID) of
handgeschreven handtekening:

Toelichting
1.

2.

3.

Het formulier AANVRAAG/NIET EU/EORI/A4 is het EORI-nummer aanvraagformulier voor een persoon met een statutaire zetel of hoofdbestuur in
een derde land die
a) zijn eerste douaneverrichtingen in België wil uitvoeren OF
b) een vaste inrichting in België heeft
Motivering van de aanvraag: Gelieve de reden te vermelden waarom u zich tot de Belgische douane wendt. Let op: één van deze twee vakjes (ten
minste) moet worden aangekruist. Anders wordt de aanvraag ongeldig.
Door dit formulier terug te sturen, verklaart de aanvrager dat hij geen EORI-nummer heeft dat door een andere EU-lidstaat is afgegeven. Ter
herinnering: het EORI-nummer is een uniek identificatienummer dat in het gehele douanegebied van de Unie geldig is.
De vestiging in het douanegebied van de Unie wordt in artikel 5 (31) van het DWU gedefinieerd als: "in het douanegebied van de Unie gevestigd
persoon:
a) indien het een natuurlijk persoon betreft, eenieder die in het douanegebied van de Unie zijn normale verblijfplaats heeft,
b) indien het een rechtspersoon of een vereniging van personen betreft, elke persoon die zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of een vaste
inrichting heeft in het douanegebied van de Unie".
De vaste inrichting wordt in artikel 5 (32) van het DWU gedefinieerd als "een vaste vestiging voor bedrijfsuitoefening waar de nodige menselijke en
technische hulpbronnen permanent voorhanden zijn en waarmee de douanetransacties van een persoon volledig of gedeeltelijk worden
uitgevoerd".
Indien u een vaste inrichting in het douanegebied van de Unie heeft, gelieve dan een officieel document te verstrekken ten bewijze van de vaste
inrichting in België. Dit officiële document is een uittreksel van een akte uit het Belgisch Staatsblad, waarin uitdrukkelijk wordt verklaard dat de
aanvrager voldoet aan de bepalingen van artikel 5 (32) van het DWU. Voorbeeld van een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad:

OPGELET! Indien de aanvrager in het douanegebied van de Unie is gevestigd via een vaste inrichting in een andere lidstaat dan België, is hij verplicht
een EORI-nummer aan te vragen in die lidstaat.

4.

Marktdeelnemers die niet in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd en die uitvoeraangiften willen indienen, kunnen niet in vak 2 (exporteur)
worden vermeld aangezien zij niet voldoen aan de eis van vestiging in het douanegebied van de Unie zoals bepaald in de definitie van exporteur
(artikel 1 (19) van het DWU DA).
Uniek derdeland-identificatienummer: marktdeelnemers die beschikken over een GB EORI-nummer dat vóór 01/01/2021 door de Britse
douaneautoriteiten is afgegeven, kunnen dit GB EORI-nummer vermelden als uniek derdeland-identificatienummer.

