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Artikelen 3 en 4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 van de Commissie van 2 juli 2019 tot vaststelling van een 

douane-instrument ter uitvoering van artikel 14 bis van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de 

Raad en artikel 24 bis van Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad
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n 1. Ontvangeridentificatienummer (naam, adres en EORI-nummer van de ontvanger)

2. Aangegeven betrokken product

Goederencode 
(Taric-code; 
aanvullende 
Taric-code indien 
van toepassing)

Code land 
van oorsprong 
en/of (indien van 
toepassing (1)) code 
land van verzending

Bruto- en 
nettomassa

Hoeveelheid 
uit gedrukt in 
bijzondere maatstaf 
(indien van 
toepassing)

Omschrijving van 
betrokken product

3. Bevoegde lidstaat (zie artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 4)

4. Nummer van verordening(en) of bericht(en) van inleiding van toepassing op deze aangifte

 Toepasselijke maatregel (kruis aan): 
 Statistieken over antidumping-/compenserende maatregelen 

 Bericht van inleiding 

 Registratie 

 Voorlopig antidumpingrecht 

 Voorlopig compenserend recht 

 Definitief antidumpingrecht 

 Definitief compenserend recht

5. Nettoprijs, grens continentaal plat of 

exclusieve economische zone

6. Berekening van het te betalen bedrag aan 

antidumping- en/of compenserende rechten 

(indien van toepassing)

7. Datum van ontvangst van het betrokken 

product en (indien van toepassing) MRN

8. Overgelegde documenten, certificaten 

en vergunningen, aanvullende referenties 

(in geval van verkoop van betrokken product 

factuur bijvoegen)

9. Datum  Naam van de ontvanger   Handtekening van de ontvanger

(1)  Indien antidumping- of antisubsidiemaatregelen door de maatregelen na een onderzoek naar ontduiking zijn uitgebreid 

tot producten verzonden uit een ander land dan het betrokken land.

EUROPESE UNIE – Aangifte van ontvangst



UITSLUITEND BESTEMD VOOR DE DOUANE

Opmerkingen van de bevoegde douaneautoriteiten van de lidstaat

Datum van ontvangst van de aangifte van ontvangst en registratienummer

 Factuur voor toepassing van verlaagd recht of verbintenis (kruis aan) 

  Voldoet aan de minimuminvoerprijs (MIP) die is gedefinieerd als drempelwaarde voor 

vermindering/vrijstelling van antidumping-/compenserende rechten (kruis aan)

Andere opmerkingen

Datum Naam Handtekening Stempel/adres
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EUROPESE UNIE – Aangifte van ontvangst

Artikelen 3 en 4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 van de Commissie van 2 juli 2019 tot vaststelling van een 

douane-instrument ter uitvoering van artikel 14 bis van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de 

Raad en artikel 24 bis van Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad
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1. Ontvangeridentificatienummer (naam, adres en EORI-nummer van de ontvanger)

2. Aangegeven betrokken product

Goederencode 
(Taric-code; 
aanvullende 
Taric-code indien 
van toepassing)

Code land 
van oorsprong 
en/of (indien van 
toepassing (1)) code 
land van verzending

Bruto- en 
nettomassa

Hoeveelheid 
uit gedrukt in 
bijzondere maatstaf 
(indien van 
toepassing)

Omschrijving van 
betrokken product

3. Bevoegde lidstaat (zie artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 4)

4. Nummer van verordening(en) of bericht(en) van inleiding van toepassing op deze aangifte

 Toepasselijke maatregel (kruis aan): 
 Statistieken over antidumping-/compenserende maatregelen 

 Bericht van inleiding 

 Registratie 

 Voorlopig antidumpingrecht 

 Voorlopig compenserend recht 

 Definitief antidumpingrecht 

 Definitief compenserend recht

5. Nettoprijs, grens continentaal plat of 

exclusieve economische zone

6. Berekening van het te betalen bedrag aan 

antidumping- en/of compenserende rechten 

(indien van toepassing)

7. Datum van ontvangst van het betrokken 

product en (indien van toepassing) MRN

8. Overgelegde documenten, certificaten 

en vergunningen, aanvullende referenties 

(in geval van verkoop van betrokken product 

factuur bijvoegen)

9. Datum  Naam van de ontvanger   Handtekening van de ontvanger

(1)  Indien antidumping- of antisubsidiemaatregelen door de maatregelen na een onderzoek naar ontduiking zijn uitgebreid 

tot producten verzonden uit een ander land dan het betrokken land.



UITSLUITEND BESTEMD VOOR DE DOUANE

Opmerkingen van de bevoegde douaneautoriteiten van de lidstaat

Datum van ontvangst van de aangifte van ontvangst en registratienummer

 Factuur voor toepassing van verlaagd recht of verbintenis (kruis aan) 

  Voldoet aan de minimuminvoerprijs (MIP) die is gedefinieerd als drempelwaarde voor 

vermindering/vrijstelling van antidumping-/compenserende rechten (kruis aan)

Andere opmerkingen

Datum Naam Handtekening Stempel/adres
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