
          

 

Brexit voorbereiding in 5 stappen : 
Aanvraag EORI nummer : 

Om import en export handelingen te kunnen doen, dien je je verplicht te registreren in de EORI 

databank van FOD Financiën via volgende link : 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/financi%C3%ABn-bu-ek-eori/eori 

 

Aanvraag verlegging BTW bij invoer : 

Ten einde te voorkomen dat U per ingevoerde zending telkens de BTW moet betalen, is het raadzaam 

een verlegging BTW vergunning aan te vragen zodat U de verschuldigde BTW per transactie pas dient te 

verrekenen in uw BTW boekhouding per maand of kwartaal.  

De vergunning vraagt u aan door ofwel : 

 Een ET14000-vergunning aan te vragen bij uw lokaal belastingskantoor  

 Het aanvraagformulier te downloaden via MyMinfin ('Interactieve diensten' > 

'Identificatienummer': ET14000A), in te vullen en te versturen naar het volgende adres:  

Federale Overheidsdienst Financiën 

Algemene Administratie van de Fiscaliteit 

Centrale diensten 

Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning 

Dienst btw 

Koning Albert II-laan 33, bus 281 

1030 Brussel 

De vergunning treedt in werking vanaf de datum waarop deze wordt verleend en is niet van toepassing 

op eerder ingeklaarde goederen. Tijdens de geldigheidsduur van de vergunning mag u geen gebruik 

meer maken van de normale regeling waarbij de BTW betaald wordt aan de douane. 

 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/financi%C3%ABn-bu-ek-eori/eori
https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome


Analyse van uw Aan-of verkoopsvoorwaarden : 

Om te kunnen vaststellen wie waarvoor verantwoordelijk is, is het noodzakelijk te weten onder welke 

ver-of aankoopvoorwaarden U de transactie hebt afgesloten. Deze voorwaarden is tevens van belang 

om de maatstaf van heffing voor Invoerrechten en BTW te bepalen. Normaal zijn op zulke transactie’s 

de INCO-terms van toepassing. Meer uitleg hierover vindt U via volgende link : 

- Verkoops en leveringsvoorwaarden (INCO Terms - https://iccwbo.org/resources-for-

business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/) 

 

Bepaling van de goederencode : 

Alle goederen zijn ingedeeld in een goederennomenclatuur die voor de ganse wereld nagenoeg 

overeenkomt. Deze nummerreeks bepaalt exact het soort goederen waarin U handelt. U bent als 

onderneming de enige die exact kan bepalen welke goederencode betrokken is.  

- Bepaling van de aan te geven goederen via de Goederennomenclatuur : 

http://tarweb.minfin.fgov.be/itarbel_ext/FormNomenclatuur?LG=NL&BL=B&IE=0&TC=&AC=&P

A=&DA=&TX=&CO= 

 

Neem contact met een Douanevertegenwoordiger : 

Aangezien het aangeven van goederen een zaak is van experten die dagdagelijks op de hoogte blijven 

van de altijd wijzigende regelgeving en maatregelen op Europees en nationaal vlak, is het raadzaam op 

voorhand contact te zoeken met een specialist ter zake. Zij weten perfect welke stappen te ondernemen 

voor een correcte en tijdige aangifte van de goederen zowel bij export als bij import. 

Neem gerust contact via : info@portmade.com 

 

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/
http://tarweb.minfin.fgov.be/itarbel_ext/FormNomenclatuur?LG=NL&BL=B&IE=0&TC=&AC=&PA=&DA=&TX=&CO
http://tarweb.minfin.fgov.be/itarbel_ext/FormNomenclatuur?LG=NL&BL=B&IE=0&TC=&AC=&PA=&DA=&TX=&CO
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