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EORI-number at import
mandatory
Economic operators who import goods have to be registered on the basis of an EORInumber (case 8) as from PLDA v17.0 (implementation planned for Januari 9th 2017) .

In order to limit the formalities for the applications as much as possible, for the Belgian companies
that already have customs-activities in Belgium, the EORI-Cell will get the existing registrations
from the database of the C.D.I.B (Centrale Dienst voor Informatiebeheer). The only intervention
required from the companies involved is whether or not to accept publication of certain data on the
EORI-website of TAXUD

For the companies not based in Belgium but in another EU member state, the application
has to be submitted to the competent authority in the country of establishment.
Do you already have a valid EORI-nbr. ? Check it here :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en

EORI Application forms
To submit an application to obtain an EORI-number, please use one of the forms made
available below. This form needs to be sent, duly filled out and signed, either by mail
to
Administratie
Klantenmanagement
en
Marketing,
EORI-cel
Koning
Albert
II-laan
33,
bus
382
1030 Brussel
or by e-mail tot this address: EORI.be@minfin.fed.be


TOELATING/EORI/A2 - Formulier voor toelating tot publicatie op de EORIwebsite van TAXUD van gegevens in verband met bedrijven of personen
waaraan reeds een EORI-nummer werd toegekend



AANVRAAG/BE/EORI/A3 - Aanvraagformulier voor een EORI-nummer voor een
Belgisch bedrijf of persoon



AANVRAAG/NIET EG/EORI/A4 - Aanvraagformulier voor een EORI-nummer voor
een niet in de EG gevestigd bedrijf of persoon die nog geen douaneverrichting
heeft gedaan in de EG maar van plan is om in de toekomst verrichtingen te
beginnen in België (waarbij dit land het eerste land is waar de belanghebbende
begint met douaneverrichtingen in de EG)
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