Douane- en belastingvrijstellingen in geval van rampen
Aanvraagformulier voor vereenvoudigde erkenning voor de toekenning van schorsing van invoerrechten

* Verplichte velden

en btw bij invoer voor goederen noodzakelijk ter bestrijding van de Covid-19-viruspandemie

AANVRAGER
1. Maatschappelijke naam *:
2. Rechtsvorm *:

- KIEZEN -

3. Adres van de maatschappelijke zetel * (Straat + nr):
(Postcode + gemeente):

4. KBO-nummer *:
5. EORI *

Ik heb al een EORI-nummer om de douaneformaliteiten in te vullen.

EORI-nummer:

Ik heb geen EORI-nummer en ik vraag AAD&A om dit verplichte nummer aan te maken om de douaneformaliteiten in te vullen.
O Ik geef toelating / O geef geen toelating voor de publicatie van de naam en het adres van de onderneming op de EORIpagina van de website van DG TAXUD, overeenkomstig artikel 12 van het Douanewetboek van de Unie. Meer informatie
over het EORI-nummer: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/financiën-eori/eori

CONTACTPERSOON
6. Naam van de contactpersoon *:
7. Hoedanigheid:
8. Email *:
9. Tel (vaste of mobiele) *:

ERKENNINGSAANVRAAG
10. Doeleind(en) met betrekking tot deze erkenningsaanvraag *:
(01) Goederen worden gratis verstrekt door de begunstigde organen en organisaties aan de personen die getroffen
zijn door of risico lopen als gevolg van Covid-19 of betrokken zijn bij de bestrijding van de Covid-19-viruspandemie.
(02) Goederen worden gratis ter beschikking gesteld aan de personen die getroffen zijn door of risico lopen als
gevolg van Covid-19 of betrokken zijn bij de bestrijding van de Covid-19-viruspandemie.

11. Reden voor de erkenningsaanvraag *:



* De statuten wijzen op activiteiten met een liefdadig en filantropisch doel, dewelke in
overeenstemming gebracht kunnen worden met de noden gedurende de huidige COVID-19pandemie. Deze activiteiten vormen op zich geen commerciële activiteit.



* Ik voeg bij mijn aanvraag uittreksels uit het Statuut waarin deze informatie duidelijk wordt vermeld.
Het beroep doen op de erkenning en de daaruit voortvloeiende vrijstelling is afhankelijk van uw
verbintenis om de rechten en belastingen te betalen wanneer deze verschuldigd worden op basis
van de definitieve beslissing door de Commissie in overeenstemming met de bovengenoemde
wettelijke bepalingen. Het gebruik van de vrijstelling vormt, zoals uitgelegd in de erkenning, de
verbintenis van uw kant.

Datum :
Digitale handtekening (e-ID) of handtekening:

