Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Quick Reference Guide
Individueel Aanvraagformulier
Digitaal aanvragen Certificaten en Importrechten Team In- en Uitvoerregelingen.
Wat hebt u nodig (https://www.rvo.nl/digitaal-indienen):
- Geldige eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+: https://www.eherkenning.nl/
- TAN-Codes, die kunt u aanvragen door eerst in te loggen:
Zie: https://mijn.rvo.nl/inloggen-ondertekenen-en-machtigen
- Eventueel uw machtigingen regelen.
+ U kunt als bedrijf inloggen via mijnrvo.nl en online uw machtiging regelen via mijn dossier. U
heeft wel eerst eHerkenning nodig.
+ Wilt u namens meerdere bedrijven in 1x alle machtigingen regelen, neemt u dan contact op
met Team In- en Uitvoer voor een machtigingsformulier en lijst.
- Voor een goede werking adviseren wij de volgende webbrowser te gebruiken:
Mozilla Firefox versie 52.6.0 of hoger.
- Pop-up blokkering uitschakelen (er wordt een nieuw venster geopend).
Let op!
+ Houdt u a.u.b. rekening met de nodige verwerkingstijd van uw aanvragen en eventuele
technische beperkingen. U blijft altijd verantwoordelijk voor het tijdig en correct indienen voor
de in de verordening vastgelegde deadline.
+ Indien u 10 minuten of langer niets doet wordt de sessie afgebroken.
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Inloggen
Ga naar: https://mijn.rvo.nl/invoer-en-uitvoer-regelen
 klik op de betreffende productgroep.

Kies in het venster onder “Direct regelen”, het gewenste formulier
 Individueel aanvraagformulier (1 aanvraag voor 1 firma)
 Collectief aanvraagformulier (1 gelijksoortige aanvraag voor meerdere firma’s)
Opmerking: U kunt aanvragen alleen corrigeren/wijzigen/intrekken via hetzelfde formulier.
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Kies eHerkenning om in te loggen:
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Individueel aanvraagformulier certificaten

Individuele aanvragen invoercertificaten


Controleer uw gegevens en pas indien nodig e-mail adres aan.

Maak uw keuze betreft:
 Een invoercertificaat aanvragen.
 Een invoercertificaat wijzigen.
 Een invoercertificaat intrekken.
 Een importrecht aanvragen.
 Een importrecht wijzigen.
 Een importrecht intrekken.
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Indienen individuele aanvraag invoercertificaat
Kies eerst de gewenste Verordening en vervolgens het contingent.

Lees en accordeer de voor het contingent specifieke voorwaarden.
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Maak een keuze uit de beschikbare GN-codes (in sommige gevallen automatisch ingevuld).
Klik op: volgende stap
Let Op!
Indien u een onbekende combinatie van GN-codes selecteert en er geen tekst in het veld
handelsbenaming verschijnt, is de (combinatie van) GN-code ongeldig of onbekend.
Indien u er zeker van bent dat de combinatie mogelijk is, neemt u dan a.u.b. direct contact op met
Team In- en Uitvoerregelingen.

Vul de basisgegevens geldend voor de aanvraag in.
 Selecteer Land van Oorsprong.
 Vul de hoeveelheid in.
 Vul het (9-cijferig) relatienummer (BRS) van de firma die de benodigde zekerheid stelt in.
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 Kies indien, de verordening hier in voorziet, gewenst voor het direct overdragen aan een firma.
+ Indien: Ja, vul de gegevens voor de betreffende firma in.

 Kies een optie voor het verzenden van de certificaten.
 Indien het een alternatief verzendadres is, vul (9-cijferig) relatienummer (BRS) en de naam in.
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Controleer de gegevens van uw aanvraag goed o.b.v. het overzicht.

Bevestig uw aanvraag door de gevraagde TAN-code in te voeren.

Op het scherm verschijnt uw ontvangstbevestiging met ontvangsttijdstip en aanvraagnummer.
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U kunt deze downloaden en opslaan via het icoontje. De bevestiging wordt verstuurd per email en ook opgeslagen onder “mijn dossier”.
Let Op!
+ Het betreft hier een overzicht van de door u ingediende aanvraag.
+ Uw aanvraag wordt nu technisch in behandeling genomen en door Team In- en Uitvoer
beoordeeld.
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Een invoercertificaat wijzigen
U kunt u uw individuele aanvraag (indien tijdig) voor de deadline nog wijzigen/intrekken.
Kies in bij het individuele aanvraag formulier de optie: Een invoercertificaat wijzigen.

Voer het aanvraag nummer certificaat in (vermeld in de bevestiging).
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Selecteer de geldende optie(s) die u wilt wijzigen en wijzig de door u gewenste gegevens:
 Hoeveelheid.
 Land van oorsprong.
 Zekerheidssteller.
 Overdracht rechten (Relatienummer/BRS + EORI-nummer invullen en op knop ophalen klikken)
 Verzendadres.

Controleer de gegevens van uw aanvraag goed o.b.v. het overzicht.
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Bevestig uw wijziging door de gevraagde TAN-code in te voeren.

Op het scherm verschijnt uw ontvangstbevestiging met ontvangsttijdstip en aanvraagnummer.
U kunt deze downloaden en opslaan via het icoontje. De bevestiging wordt verstuurd per email en ook opgeslagen onder “mijn dossier”.
Let Op!
+ Het betreft hier een overzicht van de door u ingediende aanvraag.
+ Uw aanvraag wordt nu technisch in behandeling genomen en door Team In- en Uitvoer
beoordeeld.
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Een invoercertificaat intrekken
U kunt uw certificaat aanvraag (indien tijdig) voor de deadline eventueel intrekken.
Kies in bij het individuele aanvraag formulier de optie: Een invoercertificaat intrekken.

Voer het aanvraag nummer in (vermeld in de bevestiging).
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Controleer de gegevens van uw aanvraag goed en geef akkoord.

Bevestig het intrekken van het certificaat door de gevraagde TAN-code in te voeren.

Op het scherm verschijnt uw ontvangstbevestiging met ontvangsttijdstip en aanvraagnummer.
U kunt deze downloaden en opslaan via het icoontje. De bevestiging wordt verstuurd per email en ook opgeslagen onder “mijn dossier”.
Let Op!
+ Het betreft hier een overzicht van de door u ingediende aanvraag.
+ Uw aanvraag wordt nu technisch in behandeling genomen en door Team In- en Uitvoer
beoordeeld.
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Individueel aanvraagformulier importrechten
Individuele aanvragen importrechten


Controleer uw gegevens en pas indien nodig e-mail adres aan.

Maak uw keuze betreft:
 Een invoercertificaat aanvragen.
 Een invoercertificaat wijzigen.
 Een invoercertificaat intrekken.
 Een importrecht aanvragen.
 Een importrecht wijzigen.
 Een importrecht intrekken.
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Een importrecht aanvragen
Kies eerst de gewenste Verordening en vervolgens het contingent.

Lees en accordeer de voor het contingent specifieke voorwaarden.

Vul de basisgegevens geldend voor de aanvraag in.
 Vul de hoeveelheid in.
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 Vul het (9-cijferig) relatienummer (BRS) van de firma die de benodigde zekerheid stelt in.
 Vul de naam van de zekerheidsteller in (formulier controleert NIET relatienummer vs naam)
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Controleer de gegevens van uw aanvraag goed o.b.v. het overzicht.

Bevestig uw aanvraag door de gevraagde TAN-code in te voeren.
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Op het scherm verschijnt uw ontvangstbevestiging met ontvangsttijdstip en aanvraagnummer.
U kunt deze downloaden en opslaan via het icoontje. De bevestiging wordt verstuurd per email en ook opgeslagen onder “mijn dossier”.
Let Op!
+ Het betreft hier een overzicht van de door u ingediende aanvraag.
+ Uw aanvraag wordt nu technisch in behandeling genomen en door Team In- en Uitvoer
beoordeeld.
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Een importrecht wijzigen
U kunt u uw individuele aanvraag (indien tijdig) voor de deadline nog wijzigen/intrekken.
Kies in bij het individuele aanvraag formulier de optie: Een importrecht wijzigen.

Voer het aanvraag nummer importrecht in (vermeld in de bevestiging).
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Selecteer de geldende optie(s) die u wilt wijzigen en wijzig de door u gewenste gegevens:
 Hoeveelheid.
 Zekerheidssteller.

Wijzig vervolgens de door u gewenste aan te passen gegeven(s).

Controleer de gegevens van uw aanvraag goed o.b.v. het overzicht.
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Bevestig uw wijziging door de gevraagde TAN-code in te voeren.

Op het scherm verschijnt uw ontvangstbevestiging met ontvangsttijdstip en aanvraagnummer.
U kunt deze downloaden en opslaan via het icoontje. De bevestiging wordt verstuurd per email en ook opgeslagen onder “mijn dossier”.
Let Op!
+ Het betreft hier een overzicht van de door u ingediende aanvraag.
+ Uw aanvraag wordt nu technisch in behandeling genomen en door Team In- en Uitvoer
beoordeeld.
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Een importrecht intrekken
U kunt uw importrecht aanvraag (indien tijdig) voor de deadline eventueel intrekken.
Kies in bij het individuele aanvraag formulier de optie: Een importrecht intrekken.

Voer het aanvraag nummer in (vermeld in de bevestiging).
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Controleer de gegevens van uw aanvraag goed en geef akkoord.

Bevestig het intrekken van het certificaat door de gevraagde TAN-code in te voeren.

Op het scherm verschijnt uw ontvangstbevestiging met ontvangsttijdstip en aanvraagnummer.
U kunt deze downloaden en opslaan via het icoontje. De bevestiging wordt verstuurd per email en ook opgeslagen onder “mijn dossier”.
Let Op!
+ Het betreft hier een overzicht van de door u ingediende aanvraag.
+ Uw aanvraag wordt nu technisch in behandeling genomen en door Team In- en Uitvoer
beoordeeld.
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