Verkennende openbare raadpleging over de
invoering van beschikkingen betreffende
bindende inlichtingen over de vaststelling van
de douanewaarde in de EU
Velden met een * zijn verphcht

1 Achtergrond
De tariefindeling van goederen, hun oorsprong en hun waarde zijn de belangrijkste elementen van de
internationale handel in goederen en vormen de basis voor de douaneaangiften. Deze drie elementen zijn
essentieel voor de berekening van douanerechten.
Er zijn reeds voorafgaande besluiten ingevoerd (in de Europese Unie worden dit douanebeschikkingen of
bindende inlichtingen genoemd) met betrekking tot de belangrijkste elementen van dergelijke
handelsverrichtingen. De bestaande beschikkingen hebben betrekking op de vaststelling van de
tariefindeling en de oorsprong van goederen.
Momenteel bestaan er in de EU echter geen voorafgaande besluiten met betrekking tot de vaststelling van
de douanewaarde.
Doel van deze verkennende openbare raadpleging
In deze raadpleging wordt uw mening gevraagd over voorafgaande besluiten met betrekking tot de
vaststelling van de douanewaarde. Wij willen graag weten wat u denkt over:

•

•

de mate van belangstelling in en de behoefte aan een mogelijk initiatief van de Commissie op basis
van het douanewetboek van de Unie om een rechtsgrondslag voor bindende waarde-inlichtingen
vast te leggen;
het potentible toepassingsgebied van bindende waarde-inlichtingen, namelijk de elementen
(componenten) van de douanewaarde van goederen waarop dergelijke beschikkingen betrekking
zouden hebben.

De resultaten zullen worden meegenomen in het bredere project van de Europese Commissie waarbij
wordt nagegaan of er behoefte is aan een mogelijk initiatief met betrekking tot bindende waardeinlichtingen op EU-niveau, en waarbij de relevantie, het toepassingsgebied, de haalbaarheid en de
gevolgen hiervan wordt geanalyseerd.
Het duurt ongeveer 20 minuten om alle vragen te beantwoorden. De vragenlijst is beschikbaar in alle
officiele EU-talen, maar versies in andere talen dan het Engels moeten worden vertaald en zijn daarom
1

pas twee weken na het begin van de raadpleging beschikbaar. U kunt uw antwoorden indienen in een
van de officiele EU-talen.

2 Persoonsgegevens
Om de raadpleging zo eerlijk en transparant mogelijk te houden, wordt alleen rekening gehouden met
online ingediende vragenlijsten.
Let op: de Europese Commissie stelt een verslag op met een samenvatting van de antwoorden en het is
de bedoeling dat de ontvangen bijdragen op de website van de Commissie worden gepubliceerd.
*2.1 Gelieve een van de volgende twee mogelijkheden te kiezen:
111 Mijn antwoord kan worden gepubliceerd onder vermelding van mijn naam/de naam van de organisatie
namens welke ik antwoord: ik ga akkoord met de publicatie van alle gegevens in mijn bijdrage, geheel of
gedeeltelijk, inclusief mijn naam of de naam van mijn organisatie. lk verklaar dat niets in mijn antwoord
onwettig is of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij op een wijze die publicatie in de weg staat.
C Mijn antwoord kan worden gepubliceerd op voorwaarde dat mijn naam/de naam van de organisatie
namens welke ik antwoord anoniem blijft: ik ga akkoord met de publicatie van alle gegevens in mijn
bijdrage, geheel of gedeeltelijk (inclusief eventuele citaten en standpunten), mits dit anoniem gebeurt. Ik
verklaar dat niets in mijn antwoord onwettig is of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij op een
wijze die publicatie in de weg staat.
* 2.2 Geef aistublieft aan of u aan deze raadpleging deelneemt als of namens:
O Burger
•

Een bedrijf

•

Een branchevereniging

•

Een douane-expediteur

•

Een overheidsinstantie

C Wetenschapper
C avenge

2.3 Overige, licht alstublieft toe:
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2.4 Is uw organisatie ingeschreven in het transparantieregister?
indien uw organisatie niet is ingeschreven, kunt u zich der registreren. U kunt der meer informatie vinden over het
transparantieregisler.

•

Ja

PA Nee
2.5 Vermeld aistublieft het identificatienummer waaronder uw organisatie is ingeschreven.

2.6 Vermeld aistublieft uw naam of de naam van het bedrijf, de organisatie of de instelling namens
welke u op deze raadpleging reageert.
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2.7 Waar woont u, waar is uw organisatie (of het hoofdkantoor in het geval van een multinational) of uw
overheidsinstantie gevestigd?
•

Oostenrijk
Be'gib

•

Bulgarije

•

Kroatia

O Cyprus
O Tsjechia
Denemarken
•

Estland

O Finland
•

Frankrijk

•

Duitsland

•

Griekenland

•

Hongarije

•

lerland

O Italia
O Letland
•

Utouwen

O Luxemburg
O Malta
O Nederland
O Polen
O Portugal
Roemenia

•

Slowakije
O

Slovenia

•

Spanje

•

Zweden

O

Verenigd Koninkrijk

O Overige
2.8 Overige, licht aistublieft toe:

2.9 Hoe groot is uw bedrijf?
O Zelfstandige
•

Micro-ondememing (1-9 werknemers)

O Kleine ondememing (10-49 werknemers)
O Middelgrote ondememing (50-249 werknemers)
O Grote ondememing (meer dan 249 werknemers)
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2.10 Is uw bedrijf een multinational?
Ja
C Nee
2.11 Wat is de jaaromzet van uw bedrijf?
•

Minder dan 500 000 EUR

•

Tussen 500 001 en 5 000 000 EUR

C Tussen 5 000 001 en 10 000 000 EUR
•

Tussen 10 000 001 en 50 000 000 EUR
Meer dan 50 000 000 EUR

2.12 Wat is uw belangrijkste activiteit?
Meerdere antwoorden mogehjk

Productie van goederen
Koop en wederverkoop van goederen op EU-niveau
Koop en wederverkoop van goederen op nationaal niveau
Koop en wederverkoop van goederen op regionaal niveau
Invoer van goederen
Douane-expediteur

ED Overige
2 13 Overige, licht alstublieft toe:

2.14 Voert u vanuit derde landen goederen in naar de EU?
•

Ja

C Nee
2.15 Hoeveel invoeraangiften (aangiften voor het vrije verkeer) hebt u ingediend (of zijn namens u
ingediend) in 2016?
•

Minder dan 100

•

Tussen 101 en 500

e

Tussen 501 en 1000
Meer dan 1 000

C

Weet ik niet

2.16 Worden uw douaneaangiften in meer dan ben Iidstaat ingediend?
Ja
C Nee
2.17 Vermeld het aantal Iidstaten

2.18 Wat was naar schatting de waarde van uw invoer in 2016?
4

el Minder dan 100 000 EUR

(El)

Tussen 100 001 en 1 000 000 EUR
Tussen 1 000 001 en 10 000 000 EUR

•

Meer dan 10 000 000 EUR

2.19 Hoeveel invoerrechten hebt u naar schatting betaald in 2016?
Minder dan 50 000 EUR
•

Tussen 50 001 en 200 000 EUR
Tussen 200 001 en 500 000 EUR
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Tussen 500 001 en 1 000 000 EUR

k) Meer dan 1 000 000 EUR
2.20 Bent u een geautoriseerde marktdeelnemer?
Geautoriseerde marktdeelnemer overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 tot en met 41 van het douanewetboek van de Unie

•

Ja

•

Nee

•

Weet ik niet

2.21 Bent u houder van een van de volgende vergunningen voor douanevereenvoudigingen?
Meer dan een antwoord mogelijk

Vereenvoudigde aangifte
111 Inschrijving in de administratie van de aangever
•

Gecentraliseerde vrijmaking

•

Vereenvoudigingen van het douanevervoer

El Overige
•

Weet ik niet

2.22 Bent u houder van een van de vergunningen voor bijzondere douaneregelingen overeenkomstig artik
el 211 van het douanewetboek van de Unie?
Meer dan een antwoord mogelijk

Regeling actieve veredeling
•

Regeling passieve veredeling
Regeling tijdelijke invoer

0 Regeling bijzondere bestemming
•

Douane-entrepot

•

Geen
Weet ik niet

2.23 Bent u houder van een vergunning voor de vereenvoudigde vaststelling van bepaalde elementen
van de douanewaarde overeenkomstig artikel 73 van het douanewetboek van de Unie?
•

Ja

O Nee
O

Weet ik niet

2.24 Wilt u aanvullende informatie geven over het toepassingsgebied van de vergunning?
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3 De voorschriften voor de vaststelling van de douanewaarde
3.1 Hoe zou u uw kennis van de EU-voorschriften voor de vaststelling van de douanewaarde
omschrijven?
O Uitstekend
Goed
Toereikend
kJ Gering
c Weet ik niet
3.2 Zijn er omstandigheden of situaties die het moeilijk maken om de douanewaarde correct vast te
stellen (duid maximaal drie van de volgende elementen aan)?
•

Complexiteit van de EU-wetgeving
Complexe of ongewone commerciele situaties
Veranderende commerciele situaties
Behoefte aan deskundigheid op ondernemingsniveau

1:1 Behoefte aan richtsnoeren van overheidsinstanties
• Met-uniforme uitvoering van de wettelijke bepalingen
IM Overige
Er zijn geen grote obstakels
3.3 Licht alstublieft toe
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3.4 Geef alstublieft aan hoe moeilijk het is om de bepalingen inzake de vaststelling van de douanewaarde
toe te passen op basis van de transactiewaardemethode

•

Moeilijk
Gemiddeld
Makkelijk

•

Geen mening

•

3.5 Geef alstublieft aan hoe moeilijk het is om de bepalingen inzake de vaststelling van de douanewaarde
toe te passen op basis van andere waarderingsmethoden
•

Moeilijk
Gemiddeld

or, Makkelijk
e

Geen mening

3.6 Welke bepalingen inzake de transactiewaarde zijn moeilijker toe te passen in de praktijk?
Meer dan elan antwoord mogeliik

•

Betaalde of te betalen prijs
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Verkoop met het oog op de transactiewaarde
Voorwaarden en prestaties

•

Kortingen en prijsaanpassingen
Verrekenprijzen
Andere elementen met betrekking tot de prijs

•

ig1 Royalty's en licentierechten
Toeleveringen (goederen en diensten die worden gebruikt bij de productie van de ingevoerde goederen en
gratis of tegen verminderde prijs worden aangeboden door de importeur)
El Opbrengst (verdere betalingen aan de verkoper uit de latere wederverkoop van de goederen)
Andere aan de prijs toe te voegen elementen
kl Met in de transactiewaarde te begrijpen elementen
3.7 Licht alstublieft toe

4 Advies en informatie
4.1 Bent u vertrouwd met de EU-wetgeving op het gebied van de vaststelling van de douanewaarde (via
bronnen zoals het wetgevingspakket inzake het douanewetboek van de Unie, EUR-Lex, het
Publicatieblad)?
Ja
Nee
4.2 Hoe vaak vraagt u de douaneautoriteiten om informatie en/of advies over de vaststelling van de
douanewaarde in de EU?
•

Vaak (meer dan vijf keer per jaar)

O

So ms

▪

Nooit

4.3 Vermeld de thema's die het vaakst worden aangekaart bij de douaneautoriteiten:
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4.4 Welke bronnen gebruikt u voor richtsnoeren en advies over de vaststelling van de douanewaarde?
Meer dan een antwoord mogelijk
• EU-richtsnoeren (d.w.z. de website van DG TAXUD, TAXUD INFO)
Richtsnoeren van de lidstaten

ER

Bronnen van de Werelddouaneorganisatie (met inbegrip van het compendium over de vaststelling van de
douanewaarde van de WDO)
lk gebruik geen bronnen

•

Overige

4 5 Licht aistublieft toe
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4.6 Vraagt u een van de volgende personen om advies of informatie over de vaststelling van de
douanewaarde in de EU?
Gespecialiseerde juristen
O Douane- en belastingadviseurs

tE

Douane-expediteurs

•

lk raadpleeg geen deskundigen
Overige

4.7 Licht alstublieft toe
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4.8 Wat vindt u van de kwaliteit en bruikbaarheid van het advies/de informatie?
Zeer
goed

Toereikend

Ontoereikend

Weet
ik niet

Douaneautoriteiten
Bronnen van richtsnoeren (zoals de richtsnoeren
van de EU of de WDO)
Gespecialiseerde juristen/douanespecialisten

5 Kennis
5.1 Weet u dat u beschikkingen betreffende bindende inlichtingen kunt verkrijgen over bepaalde
douanezaken in de EU (bindende tariefinlichtingen en bindende oorsprongsinlichtingen)?
•

Ja

©

Nee

5.2 Kent u het toepassingsgebied van de algemene wettelijke voorschriften op dit gebied (bijvoorbeeld de
voorschriften voor de afgifte en werking van bindende tariefinlichtingen en bindende
oorsprongsinlichtingen)?
•

Ja

•

Nee

5.3 Bent u houder van beschikkingen betreffende bindende inlichtingen over bepaalde douanezaken in
de EU?
Ja, van beschikkingen inzake bindende tariefinlichtingen (tariefindeling van goederen)
•

Ja, van beschikkingen inzake bindende oorsprongsinlichtingen (land van oorsprong van de goederen)
Ja, van zowel beschikkingen inzake bindende tariefinlichtingen als beschikkingen inzake bindende
oorsprongsinlichtingen

NJ

Nee

•

Weet ik niet
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6 Belang, toepassingsgebied, functies en doel van bindende waardeinlichtingen
6.1 Zou u genteresseerd zijn in beschikkingen betreffende bindende inlichtingen over de vaststelling van
de douanewaarde in de EU?
•
•

Ja
Nee

6.2 Geef alstublieft aan in welke mate beschikkingen betreffende bindende inlichtingen over de
vaststelling van de douanewaarde in de EU belangrijk zijn.
e Essentieel
Nodig
C Nuttig
6.3 Licht alstublieft toe:
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6.4 Heeft het ontbreken van bindende waarde-inlichtingen in de EU gevolgen voor uw
handeistransacties?
•
e
•

Ja
Nee
Weet ik niet

6.5 Licht alstublieft toe:
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6.6 Welke voordelen zouden bindende waarde-inlichtingen opleveren voor uw bedrijf?
Meer dan ben antwoord mogeliik

•
•

Rechtszekerheid
Voorkoming van geschillen
Gewaarborgde naleving
Gelijk speelveld in de hele EU
Uniforme toepassing van het recht in de EU

E] Overige
6.7 Licht alstublieft toe:

6.8 Zou een systeem van bindende waarde-inlichtingen in de EU tot uitdagingen of problemen voor uw
activiteit leiden?
itc Ja
C.) Nee
9

•

Dit hangt of van de toepasselijke voorwaarden

6.9 Licht alstublieft toe:
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6.10 Op welke elementen van de douanewaarde moeten bindende waarde-inlichtingen betrekking
hebben?
Meer dan ben antwoord rnogelijk

•

Betaalde of te betalen prijs

E1 Verkoop met het oog op de transactiewaarde
•

Voorwaarden en prestaties
Kortingen en prijsaanpassingen
Verrekenprijzen

D-4 Toeleveringen (alleen voor aanpassingen)

IM

Royalty's en Iicentierechten (alleen voor aanpassingen)

•

Niet in de douanewaarde te begrijpen elementen

121

Overige

6.11 Zijn er elementen van de douanewaarde waarop bindende waarde-inlichtingen geen betrekking
mogen hebben?
Ja
Nee
O

Weet ik niet

6.12 Licht alstublieft toe:

6.13 Moeten bindende waarde-inlichtingen openbaar worden gemaakt (met uitzondering van
vertrouwelijke gegevens)?
Ja
O

Nee

6.14 Op welke manier moeten bindende waarde-inlichtingen openbaar worden gemaakt?
Meer dan bon antwoord mogelijk

Website van de EU
•

Nationale websites

•

Openbare databank

CI Overige
6.15 Licht alstublieft toe:
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7 Toepassing, gebruik en beheer van beschikkingen inzake bindende
waarde-inlichtingen
7.1 Moet een beschikking inzake bindende waarde-inlichtingen een vooraf vastgestelde
geldigheidsperiode hebben?
Ja
•

Nee
Weet ik niet

7.2 Licht uw keuze toe:
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7.3 Wanneer moet een beschikking inzake bindende waarde-inlichtingen vervallen (meer dan ben
antwoord mogelijk)?
Bij een wijziging van de contractuele voorwaarden van de commerciele transactie waarop de beschikking
was gebaseerd
14
1 In andere specifieke gevallen
•

7.4 Licht alstublieft toe of geef voorbeelden:
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7.5 Wanneer moet een beschikking inzake bindende waarde-inlichtingen worden ingetrokken?
Meer dan een antwoord rnagellik

g9 Wanneer deze niet meer verenigbaar is met een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie
•

In andere specifieke gevallen

7.6 Licht alstublieft toe of geef voorbeelden:
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8 Verdere informatie

8.1 Mocht u nog meer informatie willen geven (bv. een nota met standpunten of een versiag) of willen
ingaan op specifieke punten die niet in de vragenlijst aan de orde zijn gekomen, dan kunt u hier uw
document uploaden.
Let op: uw geuploade document wordt samen gepubliceerd met uw antwoorden op de vragenlijst, die het
belangrijkste onderdeel van deze publieke raadpleging vormen. Het document is facultatief en dient als
achtergrondinformatie om uw standpunt beter to begrijpen.
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Bijlage bij Punt 8 van de verkennende openbare raadpleging over de invoering van
Beschikkingen betreffende bindende inlichtingen over de vaststelling van de douanewaarde in de
EU.
Het Nederlandse Ministerie van Financien en de Nederlandse douaneadministratie vragen aandacht
voor de volgende aspecten.
•
•
•
•
•
•

•

Plaats van aanvraag voor een BWI bij voorkeur in het land waar het bedrijf administratie
voert. Zie ook AEO voorwaarden
Wie kan een BWI aanvragen
Consultatieprocedure moet worden toegevoegd
BWI moet zo specifiek mogelijk zijn zodat deze in andere lidstaten dan die van afgifte kan
worden toegepast
De afgifte van een BWI vraagt naast douanekennis ook kennis van controletechnieken
De wetgeving inzake de BWI moet duidelijke kaders geven voor afgifte en duidelijk en
eenduidig zijn. BWI mogelijkheid wordt opgenomen in het DWU en een verdere uitwerking in
de UVo.DWU en GVo.DWU, zodat alle bepalingen inzake beschikkingen, bevoegdheden,
verplichtingen en bezwaar en beroep van toepassing zijn.
Waar komt budget vandaan voor opleidingen en implementatie van het door de Europese
Commissie to ontwikkelen systeem.

