Stap voor stap uw importplan
voorbereiden en uitwerken? Het kan...
met het e-book ‘Importeren volgens

de regels van de kunst’

EEN HANDIG E-BOOK
DAT U WEGWIJS MAAKT

VRAGEN WAAROP U EEN ANTWOORD
VINDT IN DIT E-BOOK:
>

Hoe bereid ik mijn importproject voor?

>

Hoe bereken ik mijn importkosten?

>

Welke documenten en formaliteiten zijn vereist?

>

Waar vind ik de goederencode van mijn product?

>

Hoe vind ik een partner in het buitenland?

>

Welke internationale betalingsmodaliteiten bestaan er?

EEN HANDIG E-BOOK
DAT U WEGWIJS MAAKT

EEN DUIDELIJK OVERZICHT
VAN ALLE ASPECTEN DIE KOMEN
KIJKEN BIJ IMPORTEREN.
>

Van voorbereiding tot praktische uitwerking
van uw importplan

>

Boordevol handige links

>

Op maat van de startende én van de ervaren importeur

EEN HANDIG E-BOOK
DAT U WEGWIJS MAAKT

EEN E-BOOK DAT DUIDELIJKHEID
BRENGT BIJ TWIJFEL:
>
>
>

>

Stap voor stap berekening van uw importkosten
Het vinden van goederencodes, import- en btw-tarieven
Achtergrondinformatie, verklarende woordenlijst
en contactgegevens
Handige tips & tricks die u veel geld besparen!
44

70
Wie is wie in internationale handel en
wat mag u van hen verwachten

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Douaneformaliteiten
• Inklaring: De inklaring van goederen is het vervullen van douaneformaliteiten die nodig zijn om goederen in het vrije verkeer te brengen (of onder een
andere douaneregeling te plaatsen) in een land of
douane-unie.
• Aangifte: De aangifte is het aangeven van de import
of de export van goederen bij de douane. In Europa
gebeurt de aangifte zowel voor de invoer als voor de
uitvoer met het Enig Document.
• Invoeraangifte: De invoeraangifte is onderdeel van
de douaneformaliteiten bij het binnenbrengen van
goederen in een bepaald land, of gebied. Om goederen in te voeren binnen de Europese Unie gebruikt
u het Enig Document.
• PLDA: PLDA staat voor Paperless Douane en Accijnzen. Deze elektronische toepassing is speciaal
ontwikkeld voor het indienen en verwerken van aangiftes en geeft de douane online toegang tot het Enig
Document.

•

•

•

•

Tenzij u voor uw import zelf voor alle formaliteiten
zorgt en de goederen tot op hun bestemming brengt,
zal u voor uw transactie beroep moeten doen op een
aantal professionelen. Maar wie doet nu wat, en wat
mag u van deze tussenpersonen verwachten?
We zetten een aantal tussenpersonen op een rijtje,
maar u raadt het al: soms is de rolverdeling niet erg
munautaire' en is een databank van de Europese
afgelijnd. Zoals bijvoorbeeld de grote transportbedrijUnie waarin de douanemaatregelen van ven,
goederen
die zowel instaan voor het transport van de pakworden gespecificeerd. Elk product valt onder
ketjeseen
die de leverancier aan hen toevertrouwt, als
TARIC-code (10 cijfers).
ook voor de douaneformaliteiten die nodig zijn om ze
Gebruikstarief: Het gebruikstarief is een in
verzamehet land van bestemming te krijgen. Wij trekken in
ling van fiscale en niet-fiscale maatregelendit
bijoverzicht
de inde rollen uit elkaar, zodat u een heldere
en uitvoer van goederen, gekoppeld aan een goedekijk krijgt op de rolverdeling voor uw internationale
rencode, de TARIC-code.
transactie.
Niet-tarifaire maatregelen: Niet-tarifaire maatregelen zijn alle maatregelen die niet met tarieven te maDe importeur
ken hebben, maar toch een handelsbarrière vormen
Dat bent u! Een importeur is een persoon (of bedrijf)
bij het binnenbrengen van goederen in een bepaald
die goederen invoert, afkomstig uit een ander land
land of gebied. Meestal zijn dit allerlei voorschriften
naar het eigen land. De invoeraangifte van de goeen administratieve handelingen.
deren wordt dan ook in naam van de importeur ingeTarifaire maatregelen: Tarifaire maatregelen zijn
diend. De importeur maakt dat aan de nodige formaalle maatregelen bij het binnenbrengen van goedeliteiten van invoer is voldaan: hij zorgt er dus voor dat
ren in een bepaald land of gebied met betrekking tot
de goederen van de nodige documenten zijn voorzien
een belasting. Tot de tarifaire maatregelen behoren
bij invoer. Een groot aantal van deze documenten
invoerrechten, accijnzen en btw.
worden door de afzender (de leverancier of exporteur
Invoerrechten: Invoerrechten zijn de indirecte be– zie hieronder) van de goederen opgemaakt. De imlastingen die geheven worden op de invoer van goe-

inzake de douanewetgeving zijn vervuld. Hij zorgt ook
voor de veilige levering van de goederen aan de vervoerder of de expediteur. Daarnaast heeft de exporteur er belang bij dat de koper van zijn goederen de
goederen zonder problemen in het land van bestemming kan invoeren: hij zorgt er met andere woorden
dat alle nodige documenten beschikbaar zijn.
De douane-agent
Een douane-agent verzorgt het administratieve proces van de douaneaangifte en neemt hiervoor aansprakelijkheden en betalingsverplichtingen naar de
douane op zich. Een douane-agent – niet te verwarren
met een douanebeambte! – is met andere woorden
gespecialiseerd in het verzorgen van alle mogelijke
douaneformaliteiten. Tevens moet hij met de douane
communiceren door middel van een goedgekeurd
softwarepakket en moet hij borgstellingen bij de douane neerleggen. Importeurs, expediteurs en transporteurs, geven meestal opdracht aan een douane-agent
om een douaneaangifte (ook wel 'aangifte ten invoer'
genoemd) te verzorgen. Voor de douane heeft dit het
grote voordeel dat ze in de dagelijkse praktijk niet met
kleine en onervaren partijen te maken heeft, maar
met professionele partners waarmee ze dezelfde taal
kunnen spreken. De douane-agenten werken dan ook
zeer nauw samen met de douane.
De expediteur
Een expediteur organiseert het vervoer van goederen
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Verlies geen tijd meer en bestel
vandaag nog het handige e-book
’Importeren volgens de regels
van de kunst’.
www.unizo.be/publicaties

