Douane
Belastingdienst

Aanvraag

Toezichtsdocument aluminiumproducten
Verordening (EU) Nr. 2018/640
Waarom dit formulier?
Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van een ‘Toezichts
document aluminiumproducten’. De invoer van aluminiumproducten
uit 3e landen is alleen toegestaan met een Toezichtsdocument
aluminiumproducten.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:
Belastingdienst/Douane Groningen/team CDIU,
Postbus 3070, 6401 DN Heerlen. Of mail dit naar de postbus:
cdiu.invoer@belastingdienst.nl.

U hoeft geen aanvraagformulier in te dienen wanneer de aluminium
producten genoemd in bijlage I van oorsprong zijn uit Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein.

Bedrijven kunnen dit formulier digitaal indienen via de postbus op:
www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl. U hoeft dit formulier
dan niet te ondertekenen.

De ondertekenaar van de aanvraag (importeur of vertegenwoordiger
van de importeur) moet gevestigd zijn in de Europese Unie.

1
1a

Gegevens importeur en eventuele vertegenwoordiger
Naam importeur
Adres
Postcode en woonplaats			
Land
EORI-nummer						
Telefoonnummer
E-mailadres

1b

Vraag 1b alleen invullen als er sprake is van een vertegenwoordiger van de importeur.
Vertegenwoordiger
Adres
Postcode en woonplaats			
Land
EORI-nummer (alleen als de vertegenwoordiger een EORI-nummer heeft)

25 017 01 01

IUD 017 - 2Z*1FOL 

Telefoonnummer
E-mailadres

*250170101*
2 5 0 1 7 0 1 0 1

02 van 04

2

Verlenging of vervanging van bestaand Toezichtsdocument aluminiumproducenten
Wilt u een bestaand Toezichts
document aluminiumproducten
eenmalig verlengen met 4
maanden? Of wilt u een bestaand
Toezichtsdocument of een eerdere
onjuiste aanvraag vervangen?

3
3a

N L 0 0 7 4 C D I U

Vervanging van

N L 0 0 7 4 C D I U

Nee

Land van herkomst en oorsprong
Land van herkomst
Is het land van herkomst			
een EU-land?						
									

3b

Verlenging van

Nee
Ja, maar de goederen komen NIET uit het vrije verkeer van dat EU-land
Ja, en de goederen komen WEL uit het vrije verkeer van dat EU-land

Land van oorsprong

4

Omschrijving van de goederen in de Nederlandse taal

5

Taric-code, hoeveelheid en waarde
Taric-code (10 cijfers)						Hoeveel in kilogram netto				Waarde (CIF EU-grens)

€
6

Overig

6a

Uiterste datum van invoer			

6b

Aard van de transactie

6c

Uw referentie

6d

Bijzonderheden

–

–




6e

Worden de goederen uitsluitend in
Nederland ten invoer aangegeven?

Ja
Nee

6f

In welke vorm wit u het Toezichtsdocument aluminiumproducten
ontvangen?

Elektronisch (digitaal)
Op papier

*250170102*
2 5 0 1 7 0 1 0 2

25 017 01 02



03 van 04

7

Ondertekening

7a

Stuurt u bij deze aanvraag
een bijlage mee?

Nee
Ja, aantal bijlagen		

7b

De importeur ondertekent de
aanvraag. Alleen als hij wordt
vertegenwoordigd, ondertekent
de vertegenwoordiger van de
importeur. Kruis aan wie deze
aanvraag ondertekent.

Importeur
Vertegenwoordiger

7c

Is de ondertekenaar gevestigd
in de Europese Unie?

Ja (U kunt deze aanvraag indienen)
Nee (U kunt deze aanvraag NIET indienen)

Ondergetekende verklaart dat de inlichtingen in deze aanvraag naar beste weten en te goeder trouw werden verstrekt.
Naam in blokletters
Plaats
Datum								

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
									

25 017 01 03

Deze ruimte is voor gebruik door Belastingdienst/Douane Groningen/team CDIU

*250170103*
2 5 0 1 7 0 1 0 3

04 van 04

A

Algemene aanwijzingen
1		Het is voor u belangrijk dat u het formulier juist en volledig invult.
2		Het formulier biedt de mogelijkheid tot het vermelden
van goederen die vallen onder 1 taric-code.
3		Gaat het om aankoop van goederen?
Doe dan als bijlagen bij deze aanvraag:
		 – een kopie van het (in)koopcontract, of
		 – een pro forma factuur
		
Belastingdienst/Douane Groningen/team CDIU kan u vragen
om aanvullende gegevens en bewijsstukken. Aanvullende bewijs
stukken krijgt u alleen terug als u daarom vraagt bij inzending en
Belastingdienst/Douane Groningen/team CDIU daartegen geen
bezwaar heeft.

B

Invulling van de rubrieken 1 t/m 6
1		 Gegevens importeur en eventuele vertegenwoordiger
1a	Importeur
Vermeld de gegevens van de importeur. De importeur is de
partij voor wie de aluminiumproducten worden ingevoerd.
1b	Vertegenwoordiger
Vermeld hier de gegevens van de vertegenwoordiger.
De vertegenwoordiger doet deze aanvraag voor de importeur.
Belastingdienst/Douane Groningen/team CDIU kan vragen om
een schriftelijke volmacht, waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger
van de importeur toestemming (volmacht) heeft om de Aanvraag
Toezichtsdocument aluminiumproducten in te dienen.

3b	Land van oorsprong
Het land van oorsprong is het land waar de goederen zijn voort
gebracht. De definitie staat in Verordening (EU) Nr. 952/2013
van 9 oktober 2013 en de uitvoeringsverordeningen.
Voor inlichtingen over oorsprong van goederen neemt u
contact op met de Kamer van Koophandel.
4		Omschrijving van de goederen
Vermeld bij ‘omschrijving van de goederen’ de in Nederland gebruike
lijke handelsnaam, eventueel met toevoeging van bijzonderheden
die nodig zijn voor het indelen van de goederen in het Gebruikstarief.
		Vermeld – als dat niet vanzelfsprekend is – uit welk materiaal de
goederen bestaan. Is daarvoor niet genoeg ruimte op het formulier?
Voeg dan een specificatie bij. De specificatie kan ook blijken uit een
factuur.
5		 Aangevraagde taric-code, hoeveelheid en waarde
		
Vul hier in: de 10-cijferige taric-code, de hoeveelheid
netto in kilo’s en de CIF-waarde aan de EU-grens in euro’s.
U hoeft geen toezichtdocument aan te vragen als:
		 – het nettogewicht niet meer is dan 2.500 kilo, ongeacht
de taric‑code of
		 – aluminiumproducten genoemd in bijlage I van oorsprong
zijn uit Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
		De verordening wordt dan niet toegepast. De waarde CIF EU-grens
is de kostprijs van de goederen vermeerderd met de vrachtkosten
en de verzekeringskosten tot de grens van de Europese Unie.
6		 Overige

2		 Verlenging of vervanging
		Eenmalige verlenging
		U kunt het eerder afgegeven Toezichtsdocument eenmalig
met 4 maanden laten verlengen. Vermeld het door de CDIU
toegekende registratienummer dat begint met NL0074CDIU.
		Vervanging
		 Dit kan in 2 situaties:
		 – Het afgegeven Toezichtsdocument is al eenmalig verlengd en
er staat nog saldo open. Vermeld het door de CDIU toegekende
registratienummer dat begint met NL0074CDIU.
		 – U hebt per ongeluk een onjuiste aanvraag ingediend. Vermeld
het registratienummer van uw eerdere aanvraag. En geef de
reden van de vervanging bij vraag 6d ‘Bijzonderheden’.
3		 Land van herkomst en oorsprong
3a	Land van herkomst
Vul in bij land van herkomst: het land waar de goederen waar
voor u deze aanvraag indient, zijn verzonden met bestemming
Nederland. Dat de goederen via andere landen naar Nederland
reizen, maakt niet uit. Vul de officiële naam van het land van
herkomst in (voorbeeld: USA in plaats van Amerika).
Is de herkomst van de goederen een EU-land? Vermeld dan ook
of de goederen uit het vrije verkeer komen.

6a	Uiterste maand en jaar van invoer
Vul in: de datum waarop naar verwachting alle goederen
in het vrije verkeer zullen zijn gebracht.
6b	Aard van de transactie
Vul bijvoorbeeld in: aankoop, retourzending, gratis zending,
invoer, wederuitvoer, enzovoort.
6c	Uw referentie
Bij vraag 6c plaatst u uw kenmerk. Wij zetten uw kenmerk
in het toezichtsdocument.
6d	Bijzonderheden
Op deze plaats kunt u verwijzen naar met de Belastingdienst/
Douane Groningen/team CDIU of andere instanties gemaakte
afspraken. Hebt u niet voldoende ruimte op deze aanvraag?
Vermeld dan de van belang zijnde gegevens in een brief die
u meerstuurt als bijlagen bij deze aanvraag.
6e	Andere lidstaat
Als u de aangifte ten invoer in een andere lidstaat dan Nederland
indient hebt u mogelijk een schriftelijk exemplaar van het toezicht
document nodig dat is voorzien van stempel en handtekening.
6f		Vorm afgifte Toezichtsdocument aluminium
Kruis aan of u een elektronisch (digitaal) Toezichtsdocument,
of een papieren Toezichtsdocument wilt ontvangen.

