
EUROPESE UNIE AANVRAAG VOOR EEN BESCHIKKING BETREFFENDE EEN
BINDENDE TARIEFINLICHTING (BTI) 

1. Aanvrager (verplicht) 

Naam:      (vertrouwelijk) 

Straat en nummer: 

Land: 

Postcode: 

Stad:  

Identificatie van de aanvrager 

EORI-nr:

Voor de douane bestemd vak 

Registratienummer: 

Nationaal referentienummer (indien voorhanden): 

Plaats van ontvangst:  

Datum van ontvangst: 

Jaar                         Maand                           Dag   

Status van de aanvraag:

2. Plaats waar de hoofdboekhouding voor douanedoeleinden wordt
bijgehouden of toegankelijk is
(indien verschillend van het land hierboven)       (vertrouwelijk)

Straat en nummer: 

Land: 

Postcode: 

Stad:

6. Soort transactie (verplicht) 

Bent u voornemens om de BTI-beschikking die naar aanleiding van 
deze aanvraag wordt afgegeven, te gebruiken voor een van de 
volgende douaneregelingen: 

In het vrije verkeer brengen: Ja Nee 

Bijzondere regelingen Ja Nee 

(Specificeer) 

Uitvoer Ja Nee 

3. Douane vertegenwoordiger (indien van toepassing) 

Naam: 

Straat en nummer: 

Land: 

Postcode: 

Stad: 

Identificatie vertegenwoordiger 

EORI-nr:

7. Douanenomenclatuur    (verplicht) 

Geef aan in welke nomenclatuur de goederen moeten worden 

ingedeeld: 

□ Gecombineerde nomenclatuur (GN)

□ Taric

□ Restitutienomenclatuur

□ Andere (specificeer):

4. Contactpersoon verantwoordelijk voor de aanvraag

(verplicht)  (vertrouwelijk): 

Naam: 

Telefoonnummer: 

Fax: 

E-mailadres:

8. Goederencode

Vermeld de code van de douanenomenclatuur waaronder de goederen 
zullen worden ingedeeld naar verwachting van de aanvrager. 

5. Vernieuwing van een BTI    (verplicht) 

Betreft deze aanvraag een vernieuwing van een BTI-beschikking: 

Ja     Nee     

Zo ja, verstrek de relevante gegevens. 

Referentienummer BTI-beschikking: 

Geldig vanaf 

Jaar                         Maand                           Dag     

Goederencode:

9. Omschrijving van de goederen (verplicht) 

Gedetailleerde omschrijving van de goederen waardoor ze kunnen worden geïdentificeerd en in de douanenomenclatuur kunnen worden ingedeeld. 
Hierin moeten ook gegevens worden opgenomen over de samenstelling van de goederen en alle onderzoeksmethoden die worden gebruikt om deze 
samenstelling te bepalen, wanneer de indeling hiervan afhankelijk is. Gegevens die de aanvrager vertrouwelijk acht, moeten worden ingevuld in vak 
10. Handelsbenaming en aanvullende informatie.
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10. Handelsbenaming en aanvullende informatie (*)        (vertrouwelijk)

Vermeld de gegevens die de aanvrager als vertrouwelijk wenst te behandelen, inclusief het fabrieks- of handelsmerk en het modelnummer van de

goederen.

11. Monsters, stalen enz.

Vermeld of monsters, stalen, foto’s brochures of andere documenten die de douaneautoriteiten bij het vaststellen van de juiste indeling in de

douanenomenclatuur van nut kunnen zijn, als bijlagen zijn bijgevoegd.

Monsters en stalen      Foto’s      Brochures      Andere

Wenst u dat uw monsters en stalen worden teruggezonden?

Ja     Nee

Speciale kosten die de douaneautoriteiten hebben gemaakt voor analyses, het inwinnen van deskundigenadvies of het terugzenden van monsters
kunnen de aanvrager in rekening worden gebracht

12.  Andere BTI-aanvragen en andere BTI's in uw bezit (*)                                                                                                             (verplicht)

Vermeld of u bij andere douanekantoren of in andere lidstaten een BTI voor identieke of soortgelijke goederen hebt aangevraagd of ontvangen.

Ja     Nee

Indien ja, verstrek nadere gegevens:
Land van aanvraag: 

Plaats van aanvraag: 

Datum van aanvraag: 

Jaar                         Maand                           Dag                             

Referentienummer BTI-beschikking: 

Begindatum van de beschikking: 

Jaar                         Maand      Dag 

Goederencode

Land van aanvraag: 

Plaats van aanvraag: 

Datum van aanvraag: 

Jaar                         Maand                           Dag 

Referentienummer BTI-beschikking: 

Begindatum van de beschikking: 

Jaar                         Maand      Dag 

Goederencode

13.  BTI-beschikkingen afgegeven aan andere houders (*) (verplicht) 

Zijn er naar uw weten voor identieke of soortgelijke goederen al BTI’s afgegeven aan andere houders?

Ja                     Nee

Zo ja, verstrek nadere gegevens:
Referentienummer BTI-beschikking:  

Begindatum van de beschikking:  

Datum aanvang geldigheid:  

Jaar                         Maand                           Dag 

Goederencode:

Referentienummer BTI-beschikking: 

Begindatum van de beschikking: 

Datum aanvang geldigheid:  

Jaar                         Maand      Dag 

Goederencode:

14. Hebt u ten aanzien van de in de vakken 9 en 10 omschreven goederen kennis van nog hangende juridische of bestuursrechtelijke

procedures met betrekking tot de tariefindeling in de EU, of van een reeds uitgesproken gerechtelijke beslissing met betrekking tot de

tariefindeling in de EU?

(verplicht) 

Ja     Nee     

Zo ja, verstrek nadere gegevens. 

Land:   

Naam gerechtelijke instantie:   

Adres gerechtelijke instantie: 

Referentienummer van de zaak:  

15. Datum en authenticatie

(verplicht) 

Datum: 

Jaar  Maand  Dag 

Handtekening: 

Belangrijke mededeling 

Door deze aanvraag te authenticeren aanvaardt de aanvrager de verantwoordelijkheid voor de 
juistheid en de volledigheid van de gegevens in deze aanvraag en van alle aanvullende informatie die 
hij daarbij verstrekt. De aanvrager gaat ermee akkoord dat deze gegevens en, in voorkomend geval, 
foto's, afbeeldingen, brochures enz. die bij de aanvraag zijn gevoegd of die de douane heeft verkregen 
of kan verkrijgen en waarvan in de gegevenselementen 1, 2, 4 en 10 van de aanvraag niet is 
aangegeven dat zij vertrouwelijk zijn, in een databank van de Europese Commissie kunnen worden 
opgeslagen en via het internet openbaar zullen worden gemaakt.

16. Aanvullende informatie

(*) Gebruik zo nodig een apart blad.
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