Douane
Belastingdienst

Aanvraag

EORI-nummer
Voor bedrijven met hoofdvestiging buiten de Europese Unie
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een EORI-nummer aan. Dit aanvraag
formulier is voor bedrijven met een hoofdvestiging buiten de Unie.
U gebruikt het EORI-nummer als u in de Unie gegevens uitwisselt
met de Douane.
		Let op!
		Stuur van de hoofdvestiging de inschrijving in het handelsregister
mee. Gebruik een origineel of een gewaarmerkt afschrift dat
niet ouder is dan 6 maanden.

1

Naam bedrijf

1b

Adres		

1c

Postcode en plaats					

1d

Land		

2a

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.

Gegevens aanvrager

1a

2

Opsturen
Dit aanvraagformulier en het document van het handelsregister
van de Kamer van Koophandel stuurt u naar:
Nationale Helpdesk Douane
Postbus 74
7300 AB Apeldoorn

Vestiging in het douanegebied van de Unie
Hebt u een vaste inrichting
in de Unie?

Ja. Vul de gegevens hieronder in. Stuur van deze vestiging ook de inschrijving in het handelsregister mee.
Nee. Ga naar de ondertekening van dit formulier.
Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte in Nederland van een buitenlandse onderneming,
die over voldoende faciliteiten beschikt om als zelfstandige onderneming te functioneren.
De vaste inrichting is onderdeel van uw in het buitenland gevestigde onderneming.
Vanuit de vaste inrichting worden goederen in-, door- of uitgevoerd.

2b

Naam bedrijf
Adres		
Postcode en plaats					
Btw-identificatienummer
afgegeven in het land 				
van vestiging
18 438 08 01

DO 438 - 1Z*8FOL 

2c

*184380801*
1 8 4 3 8 0 8 0 1

02 van 02

2
2d

Vestiging in het douanegebied van de Unie (vervolg)
Geef hieronder de btw-identificatienummer(s) aan die in een lidstaat van de Unie zijn afgegeven voor de vestigingen in de Unie.
Begin met de landcode. Moet u meer dan 4 btw-identificatienummers vermelden? Zet die dan onder de ondertekening.
Btw-identificatienummer			
Btw-identificatienummer			
Btw-identificatienummer			
Btw-identificatienummer			
Ondertekening
Ik verklaar dat voor deze marktdeelnemer géén EORI-nummer is aangevraagd in een andere lidstaat van de Europese Unie.
Naam (in blokletters)
Plaats
Datum								

–

–

Uw handtekening
Schrijf binnen het vak.
									

18 438 08 02

3

*184380802*
1 8 4 3 8 0 8 0 2

