Douane
Belastingdienst

Aanvraag

Internationaal importcertificaat
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een internationaal importcertificaat
aan. Hebt u bij een vraag niet voldoende invulruimte?
Ga dan verder op een bijlage. Zet op elke bijlage uw naam
en handtekening.
Bijlagen
Vraagt u een internationaal importcertificaat aan?
Stuur dan mee met deze aanvraag:
–	een kopie van het getekende contract
–	een kopie van de order of van een door beide partijen
getekende orderbevestiging
Indienen
U kunt dit formulier digitaal indienen via de postbus
op berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl.

1

Gegevens exporteur

1a

Naam of bedrijfsnaam

U kunt dit formulier ook per post versturen.
Het postadres van de CDIU is:
Belastingdienst/Douane/Groningen/
team Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 3070
6401 DN Heerlen
Telefoon: (088) 151 21 22
Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.
Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid
of in het Handboek strategische goederen en diensten.

Adres
Postcode en woonplaats		
Telefoonnummer
Land
2
2a

Gegevens aanvrager (importeur)
Naam of bedrijfsnaam
Adres
Postcode en woonplaats		
Telefoonnummer				
E-mailadres

2b

EORI-nummer/ RSIN/ BSN		

*250270701*
2 5 0 2 7 0 7 0 1

25 027 07 01

IUD 027 - 1Z*7FOL 

Referentie

02 van 06

3

Goederen
Omschrijving goederen 1



Omschrijving goederen in 
Engels, Duits of Frans


GN-code						

SG-post

Waarde goederen en valuta		

Hoeveelheid en eenheid

Omschrijving goederen 2



Omschrijving goederen in 
Engels, Duits of Frans


GN-code						

SG-post

Waarde goederen en valuta		

Hoeveelheid en eenheid

Omschrijving goederen 3



Omschrijving goederen in 
Engels, Duits of Frans


GN-code						

SG-post

Waarde goederen en valuta		

Hoeveelheid en eenheid

*250270702*
2 5 0 2 7 0 7 0 2

25 027 07 02



03 van 06

3

Goederen (vervolg)
Omschrijving goederen 4



Omschrijving goederen in 
Engels, Duits of Frans


GN-code						

SG-post

Waarde goederen en valuta		

Hoeveelheid en eenheid

Omschrijving goederen 5



Omschrijving goederen in 
Engels, Duits of Frans


GN-code						

SG-post

Waarde goederen en valuta		

Hoeveelheid en eenheid

Omschrijving goederen 6



Omschrijving goederen in 
Engels, Duits of Frans


GN-code						

SG-post

Waarde goederen en valuta		

Hoeveelheid en eenheid

*250270703*
2 5 0 2 7 0 7 0 3

25 027 07 03



04 van 06

3

Goederen (vervolg)
Omschrijving goederen 7



Omschrijving goederen in 
Engels, Duits of Frans


GN-code						

SG-post

Waarde goederen en valuta		

Hoeveelheid en eenheid

Omschrijving goederen 8



Omschrijving goederen in 
Engels, Duits of Frans


GN-code						

SG-post

Waarde goederen en valuta		

Hoeveelheid en eenheid

4

Transactie
Leverings- en betalings- 
voorwaarden
Stuur bijlagen mee.


25 027 07 04



*250270704*
2 5 0 2 7 0 7 0 4

05 van 06

5

Import

5a

Vanuit welk land vindt
de import plaats?

5b

De aard van de import
Kruis aan wat van toepassing is.

 U voert de goederen in/brengt de goederen binnen in Nederland en levert de goederen aan:
Naam of bedrijfsnaam
Adres
Postcode en woonplaats



Land
 U voert de goederen in/brengt de goederen binnen in Nederland en voert de goederen daarna
opnieuw uit of laat ze uitgaan naar:
Naam of bedrijfsnaam
Adres
Postcode en woonplaats



Land
 U plaatst de goederen onder de bijzondere regeling douane-entrepots (volgens artikel 240 van
het Douanewetboek van de Unie (DWU)) in:

 U voert de goederen in om een andere reden naar:
Naam of bedrijfsnaam
Adres
Postcode en woonplaats



Land
Reden van invoer
Ondertekening
Naam
Plaats
Datum							

–

–

Handtekening
Schrijf binnen het vak.
								
Aantal bijlagen					
25 027 07 05

6

*250270705*
2 5 0 2 7 0 7 0 5

06 van 06

Toelichting
1		 Gegevens exporteur
Vul hier de gegevens in van de exporteur.
2		 Gegevens aanvrager (importeur)
2a Vul hier de gegevens in van de importeur.
2b EORI-nummer/RSIN/BSN
Bent u een zakelijke klant? Vul dan uw EORI-nummer in.
Hebt u geen EORI-nummer? Vul dan uw RSIN in. Bent u een
particulier? Vul dan uw BSN (burgerservicenummer) in.
3		 Goederen
U kunt voor maximaal 8 verschillende soorten goederen de
gegevens vermelden. Vermeld voor iedere soort goederen:
– een omschrijving
Meld hierin de naam van de goederen die in Nederland
gebruikelijk is. Vermeld ook bijzonderheden als deze van
belang zijn voor het indelen van de goederen volgens de
‘goederennaamlijst internationale handel’. Wees zo specifiek
mogelijk, zodat duidelijk is om welke goederen het precies
gaat.
– dezelfde omschrijving in Engels, Duits of Frans
– de GN-code
Het gaat hier om het zogenoemde gebruikstarief. U vindt de
GN-codes op de website van de Douane: douane.nl, zet in het
zoekvak: Gebruikstarief.
– de SG-post: het post-/categorienummer
U vindt dit nummer in de ‘Gemeenschappelijke EU-lijst van
militaire goederen’.
– de waarde
– de hoeveelheid en de eenheid van de hoeveelheid
Bijvoorbeeld: ‘1.000 kg’ of ‘15.000 l’.

4		 Transactie
Vermeld de leverings- en betalingsvoorwaarden.
Stuur mee:
– een kopie van het getekende koopcontract
– een kopie van de order, of een door beide partijen
getekende orderbevestiging
5		 Import
5a Vermeld het land van waaruit u de goederen importeert.
5b	Geef aan wat de aard van de import is en vermeld de
bestemming van de goederen.
6		 Ondertekening
Dient u de aanvraag schriftelijk in? Dan moet u de aanvraag
ondertekenen. Dient u de aanvraag digitaal in? Dan hoeft u
niet te ondertekenen.

