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Impact van het UCC op uw onderneming
Inleiding
Wettelijke basis

• Huidige wettelijke basis
 Verordening nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het
communautair douanewetboek, Pub. L. 302, 19 oktober 1992
 Verordening nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele
bepalingen ter uitvoering van Verordening nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het
communautair douanewetboek, Pub. L. 253, 11 oktober 1993

• Tussenstap
 Verordening nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot
vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek), Pub. L.
145, 4 juni 2008
 Codificatie van de wijzigingen;
 Vereenvoudigen en harmoniseren van de douaneprocedures;
 Informatisering van aangifteprocedures;
 Had op 24 juni 2013 in werking moeten zijn,
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Impact van het UCC op uw onderneming
Inleiding
Wettelijke basis

• Douanewetboek van de Unie
 Verordening nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013
tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie, Pub. L. 269, 10 oktober 2013
 Tijdsdruk voor de implementatie van het Gemoderniseerd Douanewetboek
 Herschikking noodzakelijk ingevolge de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie (VWEU)
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Impact van het UCC op uw onderneming
Inleiding
Verdrag van Lissabon

• Verdrag van Lissabon
 hervormt de instellingen en verbetert het besluitvormingsproces van de EU
 versterkt de democratische dimensie van de EU
 hervormt het interne beleid van de EU
 versterkt het buitenlandbeleid van de EU
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Impact van het UCC op uw onderneming
Inleiding
Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

• Gedelegeerde handelingen (Delegated Acts – DA)
 Nieuwe categorie rechtshandelingen
 Bevoegdheid aan de Commissie wijzigingen vast te stellen voor niet-essentiële
onderdelen van een wetgevingshandeling
 Raadpleging van comitologie-comités, nationale overheidsexperten
 Nadat de Commissie de gedelegeerde handeling heeft opgesteld, zijn er 3
hypotheses mogelijk:
 de Raad en het EP spreken zich niet uit over de handeling; de handeling treedt
in werking
 de Raad en/of het EP maken geen bezwaar tegen de handeling; de handeling
treedt in werking
 de Raad en/of het EP maakt of maken bezwaar tegen de handeling; de
handeling wordt verworpen.
 Het Europees Parlement beslist met een gewone meerderheid, de Raad met een
gekwalificeerde meerderheid (55% van de lidstaten met een minimum van 16, en
tenminste 65% van de Europese bevolking vertegenwoordigen)
 Raad en het Parlement kunnen een delegatie herroepen of er een beperkte tijdsduur
aan toekennen
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Impact van het UCC op uw onderneming
Inleiding
Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

• Gedelegeerde handelingen
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Impact van het UCC op uw onderneming
Inleiding
Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

• Uitvoeringshandelingen (Implementing Acts)
 Uitvoeringshandelingen
 Tenuitvoerlegging van het Europees recht op het grondgebied van de lidstaten komt
in principe toe aan de lidstaten
 Teneinde een eenvormige tenuitvoerlegging te verzekeren is de Commissie bevoegd
om uitvoeringshandelingen vast te stellen
 Commissie kan op deze basis uitvoerende maatregelen opstellen (
gedelegeerde
handelingen voor het uitwerken van details)
 Twee verschillende procedures:
o Raadplegingsprocedure: Commissie wordt geadviseerd door een comité van
vertegenwoordigers van de Lidstaten
o Onderzoeksprocedure: Commissie moet voorstellen voorleggen aan een comité
van vertegenwoordigers van de Lidstaten dat deze voorstellen goedkeurt of
verwerpt.
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Impact van het UCC op uw onderneming
Inleiding
Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

• Uitwerking in het DWU
 Gedelegeerde handelingen – Art. 284 DWU
 Delegatie met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging (Art. 284, 2 DWU)
 Delegatie die ten allen tijde door het Europees Parlement of de Raad kan worden
ingetrokken (Art. 284, 3 DWU)
 Delegatie waarbij de vastgestelde handeling alleen in werking treedt indien het
Europees Parlement of de Raad daartegen binnen de twee maanden geen bezwaar
maakt (Art. 284, 5 DWU)
 Uitvoeringshandelingen – Art. 285 DWU
 De Commissie wordt in deze procedure steeds bijgestaan door het Comité
douanewetboek
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Impact van het UCC op uw onderneming
Inleiding
Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

•

De uitvoeringsbevoegdheden die aan de Commissie worden verleend zijn heel
uitgebreid en omvatten onder meer:
 De douaneautoriteit die verantwoordelijk is voor de registratie van marktdeelnemers en van
andere personen nader te bepalen
 De procedureregels voor het verlenen en bewijzen van de bevoegdheid van een
douanevertegenwoordiger om diensten te verlenen in een andere Lidstaat dan deze waar
hij is gevestigd, nader te bepalen
 De procedureregels inzake de indiening en de aanvaarding van een aanvraag voor een
beschikking betreffende de toepassing van de douanewetgeving, en inzake de vaststelling
van een beschikking en het toezicht erop nader te bepalen
 Besluiten waarbij lidstaten wordt verzocht beschikkingen aangaande bindende inlichtingen
in te trekken, vast te stellen

11

© 2015 Deloitte Belgium

Impact van het UCC op uw onderneming
Inleiding
Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

•

De uitvoeringsbevoegdheden die aan de Commissie worden verleend zijn heel
uitgebreid en omvatten onder meer (vervolg):
 De nadere bepalingen voor het toepassen van de criteria voor de toekenning van de status
van geautoriseerde marktdeelnemer vast te stellen
 De procedureregels voor het leveren en verifiëren van het bewijs van niet-preferentiële
oorsprong nader te bepalen
 De procedureregels voor terugbetaling en kwijtschelding van een bedrag aan invoerrechten
en voor de informatie die aan de Commissie moeten worden verstrekt, te bepalen
 De procedureregels voor de gecentraliseerde douaneafhandeling en voor de vrijstelling van
de verplichting om goederen in die context aan te geven, te bepalen
 De procedureregels voor de douaneformaliteiten en controles die door de
vergunninghouder moeten worden uitgevoerd in de context van zelfevaluatie, te bepalen
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 Besluiten vast te stellen waarbij aan lidstaten wordt toegestaan vereenvoudigingen bij de
toepassing van de douanewetgeving te beproeven met name wanneer ze verband houden
met IT
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Impact van het UCC op uw onderneming
Inleiding
Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

•

De uitvoeringsbevoegdheden die aan de Commissie worden verleend zijn heel
uitgebreid:
 Noodzaak om de wetgeving constant op te volgen
 Bijsturing door implementatie van IT-systemen?
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Impact van het UCC op uw onderneming
Inleiding
Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

•

Volledige inwerkingtreding van het UCC voorzien op 1 mei 2016

•

In maart 2015 laatste drafts van de gedelegeerde en uitvoeringshandelingen
verspreid door de Commissie naar de lidstaten

•

Bespreking in het Parlement en de Raad – eind april / begin mei 2015

•

Tegen juli 2015 afronding van het goedkeuringsproces

•

Overgangsbepalingen: voorwerp van een aparte uitvoeringshandeling – Commissie
is er volop mee bezig

•

Doel van het UCC:
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Facilitering van de legale handel
Safety & security
Informatisering van de douane
Harmonisering van de werking van de douane
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Algemene principes en
douaneschuld
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Nieuwe bepalingen

• Douanewetgeving (Art. 5, 2 UCC): het geheel van wetgeving bestaande uit de
volgende elementen:
 Het wetboek en de op niveau van de Unie of op nationaal niveau vastgestelde bepalingen
ter aanvulling of uitvoering ervan;

 Het gemeenschappelijk douanetarief;
 De wetgeving betreffende instelling van een Unieregeling inzake douanevrijstellingen;
 Internationale overeenkomsten houdende douanevoorschriften, voor zover deze van
toepassing zijn in de Unie.
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Nieuwe bepalingen

• Uniegoederen en niet-Unie-goederen i.p.v. communautaire en niet-communautaire
goederen (Art. 5, 23 en 24 UCC)
• Vaste Inrichting: een vaste vestiging voor bedrijfsuitoefening waar de nodige
menselijke en technische hulpbronnen permanent voorhanden zijn en waarmee de
douanetransacties van een persoon volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd (art. 5,
32 UCC)
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Nieuwe bepalingen

• Alle uitwisselingen van informatie, zoals aangiften, aanvragen of beschikkingen
tussen
douaneautoriteiten
onderling
en
tussen
marktdeelnemers
en
douaneautoriteiten, alsmede de door de douanewetgeving vereiste opslag van die
informatie, geschieden met behulp van gegevensverwerkende technieken (art. 6
UCC)
 Tot en met 31 december 2020 mogen andere middelen worden gebruikt indien de
benodigde elektronische systemen nog niet operationeel zijn (art. 278 UCC)

•
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Zie in dit verband ook het Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 29 april 2014 tot
vaststelling van het werkprogramma voor het douanewetboek van de Unie
(2014/255/EU – Pub. L. 134 dd. 7 mei 2014)
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Nieuwe bepalingen

• Meer algemene bepalingen omtrent
douaneautoriteiten (Art. 22 – 32 DWU)

beslissingen

/

beschikkingen

van

de

 Beschikkingen kunnen worden aangevraagd door en gericht tot meerdere personen
 Binnen 30 dagen dienen de douaneautoriteiten na te gaan of de aanvraag alle inlichtingen
bevat voor een beschikking te kunnen nemen / nagaan of aan alle voorwaarden is
voldaan
 Binnen 120 dagen dient een beschikking te worden verleend nadat de aanvraag is
aanvaard

 Indien er ongunstige beschikking zal worden genomen, dient men op voorhand de
gronden hieromtrent meedelen
 In principe onbeperkte geldig
 Vervaltermijnen?
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Nieuwe bepalingen

• Beschikkingen betreffende bindende inlichtingen
• BOI
• Een beschikking voor BOI voor 3 jaar geldig
• Beschikkingen betreffende bindende inlichtingen in verband met overige factoren die
ten grondslag liggen aan de toepassing van invoer – of uitvoerrechten en andere
maatregelen waaraan het goederenverkeer is onderworpen (Art. 35 DWU)
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Nieuwe bepalingen

• Opleggen van sancties (art. 42 DWU):
 De Lidstaten moeten de sancties mededelen aan de Commissie m.b.t. het niet-naleven
van de douanewetgeving
 Als de sancties bestuurlijk zijn kunnen zij hetzij de vorm van een geldboete aannemen
(m.i.v. een schikking die in de plaats komt van een strafrechtelijke sanctie) hetzij de
intrekking, schorsing of wijziging van een vergunning aannemen

• Bewaren van bescheiden en overige gegevens (art. 51 DWU)
 Ten minste 3 jaar te bewaren
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Nieuwe bepalingen

• Voor de tijdelijke opslag is een vergunning nodig tenzij de ruimten voor tijdelijke
opslag worden beheerd door de Douane zelf (art. 148 DWU)
• De Tijdelijke Opslag moet binnen de 90 dagen worden aangezuiverd door een
wederuitvoer of een plaatsing onder een douaneregeling (art. 149 DWU)
 In CDW: 45 dagen (zee) en 20 dagen (lucht)
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Nieuwe bepalingen

•

Beoordeling door de marktdeelnemer zelf (self-assessment) (art. 185 DWU):
 vergunning om bepaalde douaneformaliteiten te vervullen die door de douaneautoriteiten
moeten worden vervuld, het verschuldigde bedrag aan invoerrechten vast te stellen en
bepaalde controles uit te voeren onder douanetoezicht

 Enkel voor AEO
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AEO
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
AEO

• Vergunningen (Art. 38, 1 DWU)
 Douanevereenvoudigingen
 Veiligheid
 Douanevereenvoudigingen en veiligheid

• Voordelen (Art. 38, 2 – 7 DWU)
 Erkenning doorheen de EU
 Gunstiger behandeling bij douanecontroles
 Toekenning van vereenvoudigingen bij loutere aanvraag
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
AEO

• Criteria (Art. 39 DWU)
 Duidelijke en precieze criteria
 Voor vereenvoudigingen: vereiste van praktische vakbekwaamheid en
beroepskwalificaties
 Voor veiligheid: waarborgen inzake fysieke integriteit, toegangscontroles, logistieke
processen, behandeling van specifieke soorten goederen, personeel, identificatie
van zakenpartners
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
AEO

• Vereenvoudigingen uitsluitend voor AEO-gecertificeerden
 Gecentraliseerde vrijmaking (Art. 179 DWU)
 Inschrijving in de administratie van de aangever (Art. 182 DWU)
 Beoordeling door de marktdeelnemer zelf (Art. 185 DWU)
 Verminderde doorlopende zekerheid voor bestaande douaneschulden (Art. 95, 3 DWU)
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Douaneschuld
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Douaneschuld

• Art. 201 CDW: invoer
• Art. 202 CDW: onregelmatig binnenbrengen in de Gemeenschap
• Art. 203 CDW: onttrekking aan het douanetoezicht
• Art. 204 CDW: niet voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit een
douaneregeling

• Art. 77 DWU: in het vrije verkeer brengen en tijdelijke invoer

• Art. 79 DWU: niet-naleving
29
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Douaneschuld

• Elke (na)vordering dient gebaseerd te zijn op een rechtsgrond
• Precieze aanduiding en motivering is noodzakelijk
• Geen vrijgeleide om louter art. 79 DWU aan te duiden als rechtsgrond
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Mededeling van de douaneschuld

•

Art. 102 DWU: De douaneschuld wordt meegedeeld aan de schuldenaar in de vorm
die is voorgeschreven op de plaats waar de douaneschuld is ontstaan

•

Art. 221 CDW: Het bedrag van de rechten dient onmiddellijk na de boeking op een
daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar te worden medegedeeld.

•

In de Belgische wetgeving is geen vorm voorgeschreven hoe de douaneschuld
moet worden meegedeeld:
 Wijziging van het AWDA noodzakelijk?

 Huidige rechtspraak houdbaar?
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Mededeling van de douaneschuld
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•

Mededeling van een douaneschuld moet gebeuren binnen 3 jaar nadat de
douaneschuld is ontstaan

•

Wanneer een douaneschuld is ontstaan ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare
handeling wordt de termijn verlengd tot minimaal vijf jaar en maximaal tien jaar

•

In België: 10 jaar – art. 2262bis B.W.
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Boeking van de douaneschuld

• De douaneautoriteiten boeken het vastgestelde verschuldigde bedrag aan
invoerrechten zoals door de nationale wetgeving wordt voorgeschreven
• Art. 217, 2 CDW: De Lid-Staten stellen nadere voorschriften vast voor de boeking van
de bedragen aan rechten
• Quid nadere voorschriften?
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Transport Maatschappij Traffic – C-247/04 – 20 Oktober 2005
Molenbergnatie – C-201/04 – 23 Februari 2006
Gerlach – C-477/07 – 9 Juli 2008
Snauwaert – C-124/08 & 125/08 – 16 Juli 2009
Distellerie Smeets – C-126/08 – 16 Juli 2009
Direct Parcel Distribution Belgium – C/264/08 – 28 Januari 2010
KGH Belgium – C-351/11 – 8 November 2012
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Boeking van de douaneschuld

• Het Hof van Cassatie heeft herhaaldelijk een bijzondere brede invulling gegeven aan de
mogelijkheden van boeking en mededeling van een douaneschuld:





Cass. 16 January 2014 – Gerlach (F.12.0183.N)
Cass. 16 January 2014 – Manet Import (F.13.0003.N)
Cass. 26 February 2014 – K.B. (P.13.1744.F)
Cass. 17 June 2014 – Sacom Aussenhandel GmbH (P.13.0959.N)

• Is het proces-verbaal een geldig boekingstuk?
Cassatie oordeelt van wel, verwijzend naar artikel 267 AWDA. Volgens het Hof zijn Lidstaten niet
verplicht om de boeking en de mededeling van een douaneschuld te regelen in hun nationale
wetgeving. Instructies zouden voldoende zijn.

•
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Standpunt DWU bestendig?
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Boeking van de douaneschuld

• Art. 104 DWU stelt expliciet dat de boeking dient te gebeuren in overeenstemming met
de nationale wetgeving
• Art. 3/1 AWDA: De boeking van het bedrag aan rechten en accijns gebeurt door
opname in de elektronische databank van het Enig kantoor der douane en accijnzen of
in de boeken van de administratie
• Relevantie? Is er sprake van een boeking overeenkomstig art. 3/1 AWDA bij een
navordering? Zonder rechtsgeldige boeking en mededeling is een navordering niet
mogelijk.
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Boeking van de douaneschuld

• Art. 104 DWU stelt expliciet dat de boeking dient te gebeuren in overeenstemming met
de nationale wetgeving
• Art. 3/1 AWDA: De boeking van het bedrag aan rechten en accijns gebeurt door
opname in de elektronische databank van het Enig kantoor der douane en accijnzen of
in de boeken van de administratie
• Relevantie? Is er sprake van een boeking overeenkomstig art. 3/1 AWDA bij een
navordering? Zonder rechtsgeldige boeking en mededeling is een navordering niet
mogelijk.
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Zekerheid
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Doorlopende zekerheid

•

Voorwaarden:
 Gevestigd in de EU

 Geen ernstige of herhaalde overtredingen van de douanewetgeving en
belastingvoorschriften en geen strafblad met zware misdrijven in verband met de
economische activiteit van de aanvrager
 Praktische vakbekwaamheid en beroepskwalificaties die samenhangen met de verrichte
activiteiten
 AEO
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Doorlopende zekerheid

•

Vermindering van de doorlopende zekerheid – gedetailleerde en strikte voorwaarden
(DA-III-2-04):
 Vermindering van 50%
 Gedegen boekhouding
 Gedegen organisatie met interne controles teneinde onregelmatigheden te kunnen
opmerken
 Solvabiliteit
 Vermindering van 30%
 Zelfde voorwaarden als bij 50% reductie
 Goede contacten met de douaneautoriteiten bij problemen
 Vrijstelling van zekerheid
 Douaneautoriteiten hebben toegang tot de systemen
 Adequate procedures en (IT)-systemen om douaneprocessen te beheren, te sturen,…
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Heffingsgrondslagen:
douanewaarde,
oorsprong en
classificatie
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Douanewaarde
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Douanewaarde

• Bronnen:
 Art. 69 tot 76 UCC
 Art. DA-II-3-01 Delegating Act
 Art. IA-II-3-01 tot IA-II-3-19 Implementing Act

• Basis blijft de transactiewaarde zijnde “de voor de goederen werkelijk betaalde of te
betalen prijs bij verkoop voor uitvoer naar het douanegebied van de Unie, waar nodig
aangepast
• Het principe dat uit het feit dat goederen die het voorwerp van een verkoop uitmaken
voor het vrije verkeer worden aangegeven wordt vermoed dat ze werden verkocht
(indien meerdere verkopen bij de laatste verkoop) voor uitvoer naar het
douanegebied van de Unie, wordt niet langer uitdrukkelijk weerhouden
 Case by case te bepalen?

• Ook wordt niet langer bepaald dat de prijs van een voorafgaande verkoop gebruikt
kan worden mits aangetoond wordt dat de eerdere verkoop met het oog op uitvoer
naar de Unie werd afgesloten (first sale principe).
42
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Douanewaarde

• Nieuwe bepaling: de transactiewaarde van de goederen zal worden bepaald ten tijde
van de aanvaarding van de douaneaangifte op basis van de verkoop die plaatsvond
onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de Unie werden
binnengebracht.
• Ook: Wanneer goederen niet werden verkocht voor uitvoer naar de Unie vooraleer ze
het douanegebied van de Unie werden binnengebracht, zal de transactiewaarde
worden bepaald aan de hand van hun verkoop ten tijde van hun verblijf onder de
regeling tijdelijke opslag / entrepot / AV
 Intentie om zo veel mogelijk de transactiewaarde-methode toe te passen
 Wat wordt bedoeld met “onmiddellijk voordat”?
 Welke verkoopprijs indien meerdere verkopen in entrepot / tijdelijke opslag?
 First sale niet meer mogelijk?
43
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Douanewaarde

• Tijdelijke alternatieve regeling voorzien:
 Transactiewaarde mag worden bepaald aan de hand van een verkoop voorafgaand aan
de hierboven omschreven verkoop, indien:
 De aangever gebonden is door een contract dat werd afgesloten voor de
inwerkingtreding van de Implementing Act
 Dit contract verwijst naar het gebruik van deze verkoop als basis voor de bepaling
van de betaalde of te betalen prijs
 Bovenstaande tot voldoening van de Administratie aangetoond kan worden
 Het alternatief blijft geldig tot 31 december 2017

• Bemerkingen
 Niet noodzakelijk een verkoop voor uitvoer naar het douanegebied van de Unie (itt
vroegere first sale principe) => eender welke eerdere verkoop komt in aanmerking
 Belang om contracten af te sluiten / correct te (her)formuleren voor de inwerkingtreding
van de Implementing Act
44
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Douanewaarde

• De werkelijk betaalde of te betalen prijs wordt nu gedefinieerd als:
De totale betaling die door de koper aan de verkoper of door de koper aan een derde ten
behoeve van de verkoper voor de ingevoerde goederen is of moet worden verricht, en
omvattende alle betalingen die als voorwaarde voor de verkoop van de ingevoerde goederen
zijn of moeten worden verricht

• Zijn (onder meer?) uitdrukkelijk inbegrepen: betalingen van de koper aan:





De verkoper
Een persoon ten voordele van de verkoper
Een persoon die is gerelateerd aan de verkoper
Een derde partij ter voldoening van een verplichting van de verkoper

• Het is in de definitie geen voorwaarde meer dat de betalingen door de koper aan de
verkoper, of door de koper aan een derde ter nakoming van een verplichting van de
verkoper, worden verricht
 Potentieel komen dus tot dusver buiten schot blijvende betalingen in het vizier
45
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Customs & Global Trade updates
De Union Customs Code
Douanewaarde

• Verbonden personen
 Geen gedetailleerde omschrijving meer van wat als ‘behoren tot dezelfde familie’ moet
worden beschouwd
 Nieuwe definitie van wat als rechtstreekse of zijdelingse controle wordt beschouwd:
wanneer men zich juridisch of feitelijk in een positie bevind waarin men dwang of directie
over de andere kan uitoefenen
 Betere bescherming van de gerelateerde personen, waarbij bij het beoordelen van het
beïnvloed zijn van de transactiewaarde o.m. rekening gehouden moet worden met:
 De manier waarop de commerciële relatie is georganiseerd
 De manier waarop de gecontesteerde prijs bekomen werd

• De alternatieve waardebepalingsmethodes blijven bestaan. Berekening op basis van
transactiewaarde voor identieke of soortgelijke goederen vereist niet langer een
verkoop voor uitvoer naar de Unie.
 Mogelijk ruimer toepassingsgebied
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•

Vereenvoudigingen (bepaling van bijtel- en aftrekelementen op grond van passende
en specifieke criteria)
 Nieuwe vergunningsvoorwaarden:
 Geen bijzondere omstandigheden voor niet-toepassing alternatieve
waardebepalingsmethodes meer nodig
 Potentiële verstoring concurrentievoorwaarden geen criterium meer
 Wel goede track record kunnen voorleggen, over een goede administratieve organisatie
beschikken en een aan de normen voldoende boekhouding voeren

•

Hoewel royalty's en licentierechten nog steeds in de douanewaarde moeten worden
begrepen, wordt nu uitdrukkelijk uitsluiting gemaakt van door de koper verrichte
betalingen ter verkrijging van het recht tot distributie of wederverkoop van de
ingevoerde goederen (mits de betaling ervan geen voorwaarde is voor de initiële
verkoop voor uitvoer)
 Planningsmogelijkheden?
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• Verder grondige wijziging van systeem rond royalty's en licentierechten:
 Berekeningsmethode voor de royalty's is niet doorslaggevend, maar weerlegbaar
vermoeden dat de betaling gerelateerd is aan de verkoop van de goederen indien
berekend op basis van de prijs van de goederen
 Verder steeds gerelateerd aan verkoop indien:
 De verkoper of een gerelateerd persoon van de koper eist dat deze worden betaald; of
 De betaling door de koper plaatsvind om een contractuele verplichting van de verkoper
te voldoen; of
 De goederen niet verkocht kunnen worden aan, of gekocht worden door de koper
zonder betaling van royalty's of licentierechten aan een licentiehouder
 Zeer ruime invulling – moeilijk om nog royalty's of licentierechten uit te sluiten
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Douanewaarde

•

Plaats van binnenkomst
 Bijzondere regeling voor Franse overzeese gebieden (geen bevestiging douane van
overlading of lossing meer nodig)
 Niet meer nodig om bijkomende kosten aan te tonen om eerste mogelijke losplaats in geval
van binnenvaart toe te passen
 Bijzondere regels doorvoer derde landen uitgebreid (geen beperking mbt betrokken landen
meer)

•
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Vrachtkosten


Voortaal alle postkosten in de douanewaarde (ook voor particuliere zendingen)



Bijzondere bepaling uniforme prijs franco plaats van bestemming is verwijderd

© 2015 Deloitte Belgium

Oorsprong
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Oorsprong – Niet preferentieel

• Bronnen:
 Art. 59 tot 63 UCC
 Art. DA-II-2-01 tot DA-II-2-05 Delegating Act
 Art. IA-II-2-01 tot IA-II-2-03 Implementing Act

• Goederen kunnen nu van oorsprong uit een land of gebied zijn (art. 60 UCC)
• Geheel en al verkregen goederen: geen wijzigingen
• Ontoereikende behandelingen (die op zichzelf of gecombineerd nooit tot oorsprong
leiden)
 Lijst nu van toepassing voor alle producten (niet enkel textiel)
 Lijst uitgebreid met ‘demontage of verandering van gebruik’, ‘handelingen om de

verscheping of het transport mogelijk te maken’
• Vervangingsonderdelen: Uitzonderingsregel geldt enkel nog bij invoer ervan
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• Andere goederen:
 Algemene regel blijft gelden
 (oorsprong van het land of gebied waar, in een daartoe ingerichte onderneming, de
laatste ingrijpende, economisch verantwoorde verwerking of bewerking heeft
plaatsgevonden die hetzij tot de fabricage van een nieuw product heeft geleid, hetzij
een belangrijk fabricagestadium vertegenwoordigt)
 maar: uitgebreide lijst met product-specifieke regels (‘primary rules’) (vroeger enkel voor
textiel en bepaalde andere producten) wordt basis
 Nieuwe posten (met nieuwe regels)
 Bestaande posten met nieuwe regels
 Bestaande posten met bestaande regels
 Posten geschrapt
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• Andere goederen:
 Product-specifieke regels
 Vaak postverspringingsregel van toepassing, maar ook andere mogelijk
 Introductie aantal “Residual Rules” om de oorsprong te bepalen wanneer de
voorwaarden voor de “Primary Rules” niet voldaan zijn:
o Wanneer alle componenten werden vervaardigd in een enkel (derde) land: van
oorsprong uit dat land
o Indien er een specifieke “residual rule” is voorzien voor het product, is deze van
toepassing
o Wanneer componenten werden vervaardigd in verschillende landen: van
oorsprong uit het land waar het voornaamste deel van de componenten uit
afkomstig is (waarde criterium, maar afwijkingen mogelijk)
 Regels in lijn met EU onderhandelingspositie in het Harmonization Work Programme,
maar nu bindend
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•

Nieuwe bepalingen inzake neutrale elementen en verpakking
 De oorsprong van de energie en brandstof, fabriek, werktuigen, machines, etc. die geen
deel van de goederen uitmaken worden niet in acht genomen bij de bepaling van de
oorsprong ervan
 Standaard of speciaal gevormd verpakkingsmateriaal dat wordt ingedeeld samen met het
product wordt ook niet meegeteld; tenzij een waarde-regel van toepassing is
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•

(Nog) geen gedetailleerde bepalingen inzake bewijs van oorsprong (certificaten)
behalve wat betreft de aan bijzondere invoerregelingen onderhevige producten)

•

Duidelijke focus op oorsprongsbepaling bij invoer
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Oorsprong – preferentieel / specifieke goederen

•

Bronnen
 Art. 64 tot 68 UCC en Art. 285 UCC (verwijzing naar Vo (EU) Nr. 182/2011)
 Art. DA-II-2-07 tot DA-II-2-94 Delegating Act
 Art. IA-II-2-04 tot IA-II-2-15 Implementing Act

•

Regels blijven over het algemeen ongewijzigd

•

‘Nieuwe’ GSP-regels (Verordeningen 1063/2010 en 978/2012 - ingegaan op
1/1/2014) blijven van toepassing





55

Aantal landen worden uitgesloten
Aantal producten toegevoegd aan en uitgesloten van ASP
Regels toegang GSP+ gewijzigd
Nieuwe lijsten geldig voor 10 jaar ipv 3 jaar

•

Invoering Registered Exporter Database blijft voorzien voor 1 January 2017

•

Procedure voorzien om de oorsprong van specifieke goederen te bepalen, in kader
van comité douanewetboek of bij hoogdringendheid (cfr. classificatie)
© 2015 Deloitte Belgium

Classificatie
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Classificatie – BTI’s

• Bronnen:
 Art. 33 tot 37 UCC
 Art. DA-I-2-19 tot DA-I-2-23 Delegating Act
 Art. IA-I-2-17 tot IA-I-2-23 Implementing Act

• BTI kan enkel aangevraagd worden door in de EU gevestigde operatoren (Artikel DAI-2-19)
• Een BTI is bindend voor de houder ervan en voor de douaneautoriteiten (art. 33
UCC)
• Een beschikking voor BTI en BOI is slechts voor 3 jaar geldig (nu: 6 jaar)
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• De gronden voor vroegtijdige intrekking van BTI’s worden verduidelijkt:





Nieuwe EU toelichting op de nomenclatuur
Nieuwe indelingsverordening
Nieuwe indelingsopinie, toelichting, etc. ikv geharmoniseerd systeem
Andere specifieke gevallen (richtlijnen vanwege de Commissie)

• De verlengde geldigheid (meestal 6 maanden) van BTI’s in geval van vroegtijdige
ongeldigheid of intrekking dient voortaan aangevraagd te worden, met vermelding
van de hoeveelheden en lidstaat van inklaring – beslissing binnen maximaal 30
dagen (Artikel 34 UCC)

 Mag in principe enkel nog worden gebruikt in het kader van bindende, op de beschikking
gebaseerde contracten die al waren gesloten voordat deze haar geldigheid verloor of werd
ingetrokken (cfr. vroeger)

• Duur en hoeveelheid verlengde geldigheid wordt bepaald door lidstaten
• Verlengd gebruik geldt niet meer voor uitvoer (restituties)
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• De houder van een BTI moet deze vermelden op de aangifte (via BTIreferentienummer) (Artikel IA-I-2-19)
• Wanneer een BTI wordt aangevraagd in een andere lidstaat dan diegene waar de
aanvrager gevestigd is, zal de lidstaat van vestiging hiervan op de hoogte gebracht
worden, en kan deze relevante informatie overmaken (Artikel IA-I-2-17)

• Verdere uitwerking en opname in wetgeving van de procedures ter vermijding van
tegenstrijdige indeling tussen lidstaten
• Een BTI aanvraag kan slechts betrekking hebben op één type goederen, hetgeen
betekent dat ze gelijkaardige eigenschappen dienen te hebben en dat hun
onderscheidende kenmerken totaal irrelevant zijn voor hun tariefindeling (Artikel IA-I2-17)
• Wat met bestaande BTI’s?
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• Bronnen:
 Art. 56 tot 58 UCC en Art. 285 UCC (verwijzing naar Vo (EU) Nr. 182/2011)
 Geen bepalingen in Delegating Act
 Art. IA-II-1-01 tot IA-II-1-04a Implementing Act

• Uitdrukkelijke vermelding van de gunstige tariefbehandeling voor bepaalde goederen
op grond van hun aard of bijzondere bestemming als deel uitmakend van het
gemeenschappelijke douanetarief
• Bepaling dat tariefcontingenten ook bij uitvoer ten einde komen zodra het
vastgestelde uitvoervolume is bereikt
• De beëindiging van tariefplafonds hangt nu af van een besluit van de Unie, en niet
langer van een Verordening van de Commissie
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• Nieuwe bepalingen:
 De vastgestelde onderverdeling of verdere indeling wordt gebruikt voor de toepassing van
de aan die onderverdeling gekoppelde maatregelen.
 De Commissie kan maatregelen aannemen tot vaststelling van de tariefindeling van
goederen
 Voorlegging aan het Comité Nomenclatuur via de reguliere procedure uiteindelijk
resulterend in ‘indelingsverordening’
 Hoogdringende procedure waarbij de Commissie onmiddellijk een 6 maanden van
kracht zijnde indelingsverordening kan uitvaardigen

• Regels voor toekenning tariefquota blijven ongewijzigd (wel opname bepalingen rond
elektronische gegevensuitwisseling tussen lidstaten en de Commissie)
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Impact van het UCC op uw onderneming
Vereenvoudigingen
Vereenvoudigde aangiften

• Valt onder Titel V, Afdeling 3, UCC
• Vereenvoudigde aangifte = aangifte waaruit bepaalde gegevens zijn weggelaten of
waarbij bepaalde bewijsstukken niet moeten worden voorgelegd (Artikel 166, UCC)
 Opmerking: de vereenvoudigde aangifte van art. 76, 1, b CDW (handels- of administratief
document) is niet meer voorzien

• Een vergunning is nodig hiervoor, afgegeven onder bepaalde voorwaarden
 Een aantal voorwaarden is sowieso voldaan als aanvrager AEOC of AEOF is (art. DA-V-213)

• De bewijsstukken moeten binnen een bepaalde periode ter beschikking zijn en ten
laatste op het ogenblik van de indiening van de aanvullende aangifte (zie hieronder)
 Als bewijsstukken moeten worden voorgelegd ingevolge de Uniewetgeving dan moet dat
altijd vóór de vrijgave van de goederen (IA-V-2-10a)
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Vereenvoudigde aangiften

• Specifieke bepalingen over tarief quota: art. IA-V2-10
• In principe moet een aanvullende aangifte worden voorgelegd – soms vrijstelling van
aanvullende aangifte
 Binnen 10 dagen na de vrijgave van de goederen (art. DA-V-2-14)
 Als globalisatie wordt toegepast dan zal de aanvullende aangifte moeten voorgelegd ten
laatste 10 dagen na het einde van de globalisatieperiode

• Vereenvoudigde aangifte + aanvullende aangifte zijn één en ondeelbaar
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Overige vereenvoudigingen – toepassing hoogste tarief

• Opstelling van douaneaangiften voor goederen die onder verschillende
tariefonderverdelingen vallen (art. 177 UCC)
 Als kosten voor berekening van de juiste rechten te hoog zouden oplopen in vergelijking
met het bedrag dat moet worden betaald
 Berekening van de verschuldigdheden volgens het hoogste tarief dat gelinkt is aan de
classificatiecode die van toepassing is op een bepaald gedeelte van de goederen en dit
dan voor de ganse zending
 Toegestaan op aanvraag aangever
 Wordt geweigerd bij verboden of beperkingen of bij accijnsgoederen in het geval de juiste
classificatie nodig om de maatregel te kunnen toepassen

• Als er goederen in de zending zitten die enerzijds onder ad valorem rechten vallen en
anderzijds onder specifieke rechten of enkel onder specifieke rechten: speciale regels
van toepassing (art. IA-V-2-13)

66

© 2015 Deloitte Belgium

Impact van het UCC op uw onderneming
Vereenvoudigingen
Overige vereenvoudigingen - Centralised Clearance

• Gecentraliseerde vrijmaking (art. 179 UCC): vergunning om bij het douanekantoor
dat verantwoordelijk is voor de plaats waar hij is gevestigd, een douaneaangifte in te
dienen voor goederen die bij een andere douanekantoor bij de douane worden
aangebracht
 Ontheffing van vergunning kan worden verleend als kantoor van de vestigingsplaats en
kantoor van aanbrenging onder dezelfde autoriteit valt
 Enkel voor AEO’s

• Consultatie tussen de autoriteiten m.b.t. afgifte van de vergunning (IA-V-2-14):
 Autoriteit die beslissing moet nemen zal ten laatste na 45 dagen na aanvaarding van de
aanvraag het voorstel tot vergunning mededelen aan de andere autoriteit
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Overige vereenvoudigingen - Centralised Clearance

•

De geconsulteerde autoriteit moet antwoorden binnen 45 dagen
 Geen antwoord binnen die periode: akkoord met de vergunning wordt geacht te zijn
gegeven
 Opmerkingen binnen die periode: er zijn nog 90 dagen voor beide autoriteiten om
een overeenkomst te bereiken. Ingeval geen overeenkomst: vergunning wordt
afgegeven behalve voor die punten waarvoor geen overeenkomst

•
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De verschillende autoriteiten die betrokken zijn houden elkaar op de hoogte
indien elementen zouden kenbaar worden die een invloed hebben op de
afgegeven vergunning
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Impact van het UCC op uw onderneming
Vereenvoudigingen
Overige vereenvoudigingen - Centralised Clearance

• Het douanekantoor van de douaneaangifte:
 Toezicht op het plaatsen van de goederen onder de douaneregeling
 Controle op de documenten die bij de aangifte worden gevoegd
 Verzoek à kantoor van aanbrenging om controles te doen op goederen en eventueel
nemen van monsters
 Zorgt voor de invordering van de verschuldigdheden
 Geeft de goederen vrij na verificatie door het kantoor van aanbrenging

• Het douanekantoor van aanbrenging:
 Verzorgt de verificatie van de goederen en eventueel de monsterneming

• Beide douanekantoren wisselen gegevens uit m.b.t. verificatie en vrijgave van de
goederen
• Verdere toelichting op de activiteiten van de beide kantoren: IA-V-2- 16a
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Entry into the Records (EIR)

• Inschrijving in de administratie van de aangever (art. 182 UCC):
 Vergunning om
 een douaneaangifte, waaronder een vereenvoudigde aangifte, in te dienen onder
vorm van een inschrijving in de administratie van de aangever
 op voorwaarde dat de gegevens van die aangifte ter beschikking staan in het
elektronisch systeem van de aangever op het tijdstip van de inschrijving in de
administratie (= douaneaangifte)
 Er moet worden voldaan aan de sommige voorwaarden die ook gelden voor AEO:
o Geen ernstige of herhaalde overtredingen en geen strafblad
o Handels-en vervoersadministratie moet aantonen dat hij handelingen en
goederenstroom onder controle heeft
o Aantonen dat hij de praktische vakbekwaamheid en beroepskwalificaties heeft
 Aanvaarding aangifte = tijdstip van inschrijving in administratie
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Entry into the Records (EIR)

• De EIR kan gepaard gaan met een vergunning voor ontheffing van de verplichting om
de goederen aan te brengen (vroeger: domiciliëring). Deze vergunning kan nog
 enkel voor AEOC

• EIR kan voor (DA-V-2-20):
 In het vrije verkeer brengen (behalve als de goederen vrijgesteld zijn van BTW wegens
levering naar het niet-BTW-gebied of geschorst zijn van accijnzen wegens doorlevering
naar andere lidstaat)
 Inslag in douane-entrepot
 Tijdelijke invoer
 Bijzondere bestemming
 Actieve veredeling
 Passiever veredeling
 Uitvoer en wederuitvoer
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Self-assessment

•

Beoordeling door de marktdeelnemer zelf (self-assessment) (art. 185 UCC):
 vergunning om bepaalde douaneformaliteiten te vervullen die door de douaneautoriteiten
moeten worden vervuld, het verschuldigde bedrag aan invoerrechten vast te stellen en
bepaalde controles uit te voeren onder douanetoezicht
 Enkel voor AEO’s douanevereenvoudigingen
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•

Als een standaard of vereenvoudigde aangifte wordt ingediend: de self-assessment
kan worden toegestaan voor elke douaneregeling en voor wederuitvoer (inclusief
douanevervoer)

•

Als EiR wordt gebruikt om de aangifte in te dienen kan vergunning worden gegeven
voor alle douaneregelingen, behalve douanevervoer, en voor wederuitvoer
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Vereenvoudigingen
Self-assessment

•

Self-asssesment die is vergund voor het bepalen van de te betalen invoerrechten:
 op het einde van de globalisatieperiode (niet meer dan 1 kalendermaand) zal de
vergunninghouder de te betalen rechten berekenen, in overeenstemming met de in de
vergunning voorziene regels (art. IA-V-2-26)
 Binnen de 10 dagen na einde globalisatieperiode moeten de details worden ingediend bij
het controlekantoor. De douaneschuld wordt geacht op dat ogenblik te zijn medegedeeld
 De vergunninghouder moet effectief betalen binnen de periode zoals bepaald in de
vergunning
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Uniedouanevervoer

•

Toegelaten Afzender (art. 233, 4, a UCC)

•

Toegelaten Geadresseerde (idem, b)

•

Gebruik van zegels van een speciaal soort (idem, c)

•

Gebruik van douaneaangifte met beperkte gegevensvereisten om goederen onder
de regeling Uniedouanevervoer te plaatsen (idem, d)

•

Gebruik van elektronisch vervoersdocument als douaneaangifte voor plaatsing
onder Uniedouanevervoer (idem, e)
 Een vergunning is vereist voor al deze vereenvoudigingen
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Impact van het UCC op uw onderneming
Bijzondere regelingen
Overzicht

• Naast de aangifte voor het vrije verkeer brengen van de goederen zijn er een aantal
bijzondere regelingen (art 210 UCC):
 Douanevervoer: extern en intern douanevervoer
 Communautair douanevervoer heet voortaan Uniedouanevervoer
 Opslag: douane-entrepots en vrije zones
o Opmerking: tijdelijke opslag is geen bijzondere regeling
 Specifieke bestemmingen: tijdelijke invoer en bijzondere bestemming
 Veredeling: actieve en passieve

• Opmerking: bijzondere regelingen vallen, naast het in het vrije verkeer brengen en de
uitvoer, onder de douaneregelingen
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Algemene bepalingen

• Vergunning kan enkel worden verleend aan personen die:
 In het douanegebied van de Unie zijn gevestigd
 De nodige waarborgen voor het goede gebruik van de regeling verstrekken
o Opmerking: houders van AEO douanevereenvoudigingen voldoen hier in principe
aan

• Behalve voor de regeling douanevervoer, moet een Administratie worden gehouden
in een door de Autoriteiten goedgekeurde vorm
 Een AEO douanevereenvoudigingen voldoet in principe aan deze voorwaarde
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Algemene bepalingen

• In specifieke gevallen mogen goederen onder een bijzondere regeling, andere dan
douanevervoer, worden vervoerd (DA-VII-1-17):
 Onder actieve veredeling, tijdelijke invoer of bijzondere bestemming: zonder formaliteiten
 Onder passieve veredeling: van het kantoor van plaatsing naar het kantoor van uitgang
 Douane-entrepot:
 Tussen verschillende opslagplaatsen vermeld in vergunning
 Van kantoor van plaatsing naar de opslagmagazijnen
 Van de opslagmagazijnen tot het kantoor van aanzuivering of het kantoor van
uitgang
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Bijzondere regelingen
Douane-entrepots

• Kunnen worden gebruikt ofwel door iedereen (publiek entrepot) ofwel door de
houders van een vergunning (particulier entrepot)
• Er kan worden toegestaan dat goederen onder actieve veredeling of onder
bijzondere bestemming in een douane-entrepot worden veredeld
 Deze goederen bevinden zich dan niet onder de regeling douane-entrepot

• De houder van de vergunning en de houder van de regeling (hij die douaneaangifte
doet) zijn verantwoordelijk dat:
 Goederen niet aan het douanetoezicht worden onttrokken
 De verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit de opslag van de goederen

• De houder van de regeling is gehouden tot de verplichtingen die voortvloeien uit de
plaatsing van de goederen

79

© 2015 Deloitte Belgium

Impact van het UCC op uw onderneming
Bijzondere regelingen
Douane-entrepots

• De opslagruimten worden gedefinieerd in de vergunning als volgt (DA-VII-3-04):
 Publiek entrepot type I
 Publiek entrepot type II
 Particulier entrepot

• Publiek entrepot type I: de verantwoordelijkheid voor het niet-wegnemen van de
goederen onder douanetoezicht ligt bij de houder van de vergunning en bij de houder
van de regeling (hij die de douaneaangifte doet) (DA-I-1-01 (50))
• Publiek entrepot type II: de verantwoordelijkheid voor het vervullen van de
verplichtingen voortkomend uit de opslag van de goederen ligt bij de houder van de
regeling (idem –(51))
• Publiek entrepot type III: een entrepot dat wordt beheerd door de douaneautoriteiten
(IA-1-1-01-(13))
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Bijzondere regelingen
Veredeling - Actieve

• De regeling waaronder één of meer veredelingen kunnen gebeuren zonder dat de
goederen onderworpen zijn aan (art. 256 UCC):
 Invoerrechten
 Andere heffingen
 Handelspolitieke maatregelen

• Andere bepalingen en vaststellingen:
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De regeling “terugbetaling” is niet meer vermeld in UCC
Wederuitvoer van goederen is geen basisverplichting meer
Goederen kunnen ook gebruikelijk behandelingen ondergaan
Termijn voor zuivering: wordt vermeld in vergunning en houdt rekening met de tijd die
nodig is om goederen te bewerken. Deze termijn kan worden verlengd met “redelijke
duur”
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Impact van het UCC op uw onderneming
Bijzondere regelingen
Veredeling - Actieve

• Andere bepalingen en vaststellingen:
 EX/IM: de voorafgaande uitvoer van veredelingsproducten verkregen van equivalente
goederen vóór dat de invoergoederen werden ingevoerd
 IM/EX: invoervoergoederen worden ingevoerd vóór de uitvoer
 Bestaande vergunningen zullen moeten worden herzien
 De regeling Behandeling onder Douanetoezicht bestaat niet meer
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Impact van het UCC op uw onderneming
Bijzondere regelingen
Veredeling - Passieve

• Tijdelijke uitvoer van goederen buiten de Unie om te worden veredeld en daarna te
worden wederingevoerd onder de vorm van veredelde producten
• IM/EX: het voorafgaandelijk invoeren van veredelde producten verkregen van
equivalente goederen voordat de uitvoergoederen werden uitgevoerd
• EX/IM: de gewone regeling waarbij eerst de uitvoergoederen worden uitgevoerd en
daarna de veredelde producten worden ingevoerd
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Impact van het UCC op uw onderneming
Bijzondere regelingen
Specifieke bestemmingen

• Tijdelijke invoer
• Bijzondere bestemming
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Goederen die het
douanegebied van de
Unie verlaten
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Impact van het UCC op uw onderneming
Goederen die de Unie verlaten
Uitvoer

• Goederen die de Unie verlaten moeten vooraf worden aangegeven (zogenaamde
pre-notificatie) d.m.v. (art. 263 UCC):
 Een uitvoeraangifte
 Een aangifte voor wederuitvoer
 Een summiere aangifte (indien geen uitvoer- of wederuitvoeraangifte)

• Exporteur betekent (DA-I-1-01):
 De persoon gevestigd in de het douanegebied van de Unie die, op het ogenblik van de
aanvaarding van de aangifte, houder is van het contract met de geadresseerde in het
derde land en de bevoegdheid heeft om te beslissen dat de goederen naar een
bestemming buiten het douanegebied moeten worden gebracht
 De particulier die de goederen die moeten worden uitgevoerd bij zich heeft in zijn
persoonlijke bagage
 In andere gevallen, de persoon gevestigd in het douanegebied van de Unie die de
bevoegdheid heeft om te beslissen dat de goederen naar een bestemming buiten het
douanegebied moeten worden gebracht
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Impact van het UCC op uw onderneming
Goederen die de Unie verlaten
Uitvoer

• Als na 150 dagen het kantoor van uitvoer nog steeds geen informatie of bewijs heeft
gekregen over het verlaten van het douanegebied van de goederen, dan mag dat
kantoor de aangifte annuleren
• Als goederen zijn uitgevoerd zonder een aangifte dan moet de exporteur alsnog een
aangifte indienen op het bevoegde kantoor van uitvoer. De aangifte zal worden
aanvaard en de uitgang wordt bevestigd als voldoende bewijs voorhanden is
 In tegenstelling tot het TCDW (art. 795) wordt geen verwijzing meer gemaakt naar het
eventueel toepassen van sancties op basis van nationale wetgeving
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Wat nemen we mee?
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Impact van het UCC op uw onderneming
Wat nemen we mee?

• Eenvoudiger wetgevingsproces voor de Commissie maar…. veel complexer voor de
gebruiker.
 Er kunnen naast de algemene IA nog specifieke IAs worden gepubliceerd (bijvoorbeeld
het IT-werkprogramma)

• Wijzigingen in definities
• Wijzigingen in vergunningen noodzakelijk
 voorwaarden zijn duidelijker maar het wordt er niet gemakkelijker op
 Het bekomen van AEO wordt meer en meer belangrijk
 Nieuwe vergunningen zullen moeten worden afgegeven – Waarschijnlijk wel met
overgangsbepalingen

• Aanpassingen inzake douaneschuld, douanewaarde, BTI’s
• Aanpassingen i.v.m. bijzondere regelingen
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Impact van het UCC op uw onderneming
Wat nemen we mee?

• Aanpassing in het kader van tijdelijke opslag
• Aanpassingen IT systemen
• Bestaande contracten moeten worden bekeken en eventueel aangepast
• Interne IT systemen zullen mogelijks moeten worden aangepast
• Herbekijk bestaande rulings, bijvoorbeeld BTI’s en waardebeslissingen

• Breng uw medewerkers tijdig op de hoogte: training?
• Overweeg externe assistentie
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Vragen en closing
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Impact van het UCC op uw onderneming
Closing
Vragen

VRAGEN?
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Impact van het UCC op uw onderneming
Closing
Uw contacten

Fernand Rutten – 0496 57 4966 – frutten@deloitte.com

Julien Pauwels – 0475 580 335 – jpauwels@deloitte.com

Alexander Baert – 0495 21 65 44– abaert@laga.be

Daan De Vlieger – 0478 908 751 – ddevlieger@deloitte.com
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