
Impact van de nieuwe 
douanewetgeving (1 mei 2016)

Vijf vragen die een CFO zich moet stellen over het nieuwe 
Douanewetboek van de Unie
Bereid u optimaal voor op de toekomst die begint op 1 mei 2016

1
Zal ik meer invoerrechten moeten betalen vanaf 1 mei 2016? 

Wijziging
 - Nieuwe definitie transactiewaarde;
 - Royalty’s en licentierechten worden belastbaar;
 - ‘First Sale for Export’ principe wordt afgeschaft.

Impact Een mogelijke verhoging van de douanewaarde leidt tot hogere invoerrechten en btw bij invoer.

2
Zullen mijn douaneborgen verhogen? 

Wijziging Volledige hertekening van het systeem van zekerheidsstelling.

Impact Een mogelijke verhoging van uw douaneborgen tot wel 1000%!

3
Zullen mijn douanevergunningen wijzigen? 

Wijziging Bijna alle douanevergunningen ondergaan wijzigingen en worden gekoppeld aan de AEO-C vereisten.

Impact Wijzigingen en verdwijnen van douanevergunningen kunnen zowel een financiële als een logistieke 
impact hebben.

4
Wat is de impact van de nieuwe definitie “exporteur”?

Wijziging De “exporteur” is voortaan de persoon die een overeenkomst met de bestemmeling buiten de EU heeft 
en de beslissingsmacht om de goederen buiten de EU te verzenden.

Impact Indien u niet langer als “exporteur” kan optreden, kan dit een impact hebben op uw bewijsvoering inzake 
btw-vrijstelling bij uitvoer en uw douanevergunningen.

5
Wordt AEO een must?

Wijziging AEO loopt als een rode draad doorheen de nieuwe douanewetgeving.

Impact AEO-C wordt een must voor bedrijven die douanevergunningen en/of douaneborgen hebben.
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