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Wijziging douanewetgeving: overgangswetgeving 1 mei 2016 in zicht

Mr. E.H. Mennes en mr. A. Wolkers, actueel tot 02-06-2015

De ingrijpende wijzigingen in de douanewetgeving per 1 mei 2016 maken overgangsmaatregelen
noodzakelijk. In dit artikel willen wij een aantal overgangsmaatregelen bespreken. Allereerst de
maatregelen die moeten voorkomen dat per 1 mei 2016 massaal nieuwe vergunningen voor
schorsingsregelingen moeten worden aangevraagd. Daarna belichten wij de concept
overgangsmaatregelen over twee onderwerpen die te maken hebben met het berekenen van de hoogte
van de douaneschuld, namelijk de douanewaarde en de bindende tariefinlichting (BTI).

Iedere importeur zal per 1 mei 2016 worden geconfronteerd met de ingrijpende wijziging van de
douanewetgeving. Het nieuwe douanewetboek van de Unie is reeds vastgesteld. Voor de
toepassingsverordeningen zijn er nog geen definitieve wetteksten, maar de contouren worden steeds
duidelijker. De gevolgen blijven niet beperkt tot hogere afdracht van douanerechten bij invoer, met name
door de verandering van de bepalingen die betrekking hebben op de vaststelling van de douanewaarde,
maar ook de toepassing van douanevergunningen verandert.
Het vaststellen van overgangsbepalingen door Brussel is noodzakelijk. Zou dat niet gebeuren dan
worden alle goederen die voor 1 mei 2016 met een schorsing van douanerechten onder een
douanevergunning zijn gebracht, per die datum aan de douaneregeling onttrokken. Omdat het
onttrekken aan een douaneregeling kwalificeert als een belastbaar feit zou voor al deze goederen een
douaneschuld ontstaan. Dat is uiteraard niet de bedoeling van de Europese wetgever.

Hoofdregels overgangsmaatregelen voor
douanevergunningen

De concept overgangsmaatregelen maken voor de geldigheid van douanevergunningen die zijn
aangevraagd voor 1 mei 2016 onderscheid tussen vergunningen met een einddatum en vergunningen
voor onbepaalde tijd.
De eerste hoofdregel is dat een vergunning waarin een einddatum wordt genoemd die na 1 mei 2016
ligt, ook na 1 mei 2016 geldig blijft en eindigt op de genoemde einddatum. Ligt die einddatum echter na
31 december 2018, dan vervalt de geldigheid per 1 januari 2019.
Als voorbeeld nemen wij een vergunning voor tijdelijke invoer. Met deze vergunning kunnen goederen
onder schorsing van douanerechten tijdelijk op het grondgebied van de Europese Unie worden gebracht
om daarna weer uitgevoerd te worden. In deze vergunningen is altijd een datum genoemd waarop de
goederen weer uitgevoerd moeten zijn en zij hebben daarmee een einddatum. Zo zal een vergunning
voor tijdelijke invoer die op 12 april 2016 wordt afgegeven en waarin is bepaald dat de tijdelijk
ingevoerde goederen uiterlijk op 12 juli 2016 het grondgebied van de Europese Unie moeten hebben
verlaten, ook na 1 mei 2016 geldig blijven en eindigen op de oorspronkelijke einddatum (12 juli 2016).
Een ander voorbeeld is de vergunning voor actieve veredeling (schorsingssysteem). Kern van deze
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vergunning is dat goederen zonder betaling van douanerechten binnen het douanegebied van de
Europese Unie worden gebracht, worden be- of verwerkt om daarna – als veredelingsproduct – weer te
worden (weder)uitgevoerd. Stel dat zo’n vergunning op 12 april 2016 door de douane wordt afgegeven.
In de regel heeft een vergunning actieve veredeling (schorsingssysteem) een geldigheid van drie jaar, te
rekenen vanaf de datum van afgifte. Een dergelijke vergunning blijft op grond van de concept
overgangsmaatregelen ook na 1 mei 2016 geldig. Echter, de geldigheid vervalt niet na het verstrijken
van de driejaarstermijn op 12 april 2019, maar, op basis van de eerste hoofdregel, op 31 december
2018.
De tweede hoofdregel bepaalt dat vergunningen zonder einddatum geldig blijven tot 1 mei 2019.
Er zijn verschillende douanevergunningen die voor onbepaalde tijd worden afgegeven. De vergunning
voor de regeling douane-entrepots is er daar een van. Juist voor de regeling douane-entrepots is in de
concept overgangsmaatregelen een extra bepaling opgenomen. Kort gezegd komt die erop neer dat
vanaf 1 mei 2016 de vergunningen voor douane-entrepots type C, D en E, die zijn afgegeven voor die
datum, beschouwd worden als vergunningen voor een particulier entrepot in de zin van de nieuwe
wetgeving die vanaf 1 mei 2016 in werking treedt. Die nieuwe wetgeving bepaalt, net zoals de huidige
wetgeving dat voor een douane-entrepot doet, dat de vergunning particulier entrepot een onbeperkte
geldigheidsduur heeft. Dit betekent naar onze mening dat de einddatum van 1 mei 2019, zoals genoemd
in de tweede hoofdregel, niet van toepassing is op de vergunningen douane-entrepot. Wat hier ook van
zij, voor deze vergunningen hoeft voor 1 mei 2016 geen nieuwe aanvraag ingediend te worden.
Voor andere vergunningen zonder einddatum is de tweede hoofdregel uiteraard wel van toepassing.

Aanzuivering douanevergunningen na 1 mei 2016

Hiervoor hebben we behandeld of en wanneer nieuwe vergunningen moeten worden aangevraagd in
verband met de overgang op 1 mei 2016 naar de nieuwe douaneregels. Als gevolg van de concept
overgangsmaatregelen hoeven niet halsoverkop nieuwe aanvragen voor douanevergunningen
ingediend te worden.
De volgende vraag is wat er gebeurt met goederen die vóór 1 mei 2016 onder een vergunning voor een
douaneregeling zijn gebracht en waarvan de douaneregeling op 1 mei 2016 nog niet is beëindigd.
Bijvoorbeeld goederen die nog in verwerking zijn onder het regime van de regeling actieve veredeling en
dus nog niet (weder)uitgevoerd zijn. De regeling actieve veredeling is dan nog niet beëindigd.
Aangezien de vergunning geldig blijft na 1 mei 2016 lijkt het voor de hand te liggen dat de oude regels
worden toegepast voor de aanzuivering. De concept overgangsmaatregelen zijn echter complexer.
Voor de vergunningen douane-entrepot type C en type E en de vergunning voor in het vrije verkeer
brengen met een bijzondere bestemming geldt dat – voor wat betreft de aanzuivering – per 1 mei 2016
direct de nieuwe wetgeving van toepassing is.
Voor de vergunning tijdelijke invoer en de vergunning passieve veredeling geldt dat goederen die
voorafgaand aan 1 mei 2016 onder deze douaneregelingen zijn gebracht, de oude wetgeving van
toepassing blijft.
Tot nu toe redelijk eenvoudig. Maar het wordt complexer.

Douane-entrepot type D

Een douane-entrepot type D biedt de mogelijkheid om de douanewaarde van goederen te baseren op
de waarde die de goederen hebben op het moment dat zij worden ingeslagen in het douane-entrepot.
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Deze waarde is in de regel lager dan de waarde bij uitslag. Deze ‘type D faciliteit’ is per 1 mei 2016 niet
meer in de wetgeving opgenomen. Vanaf 1 mei 2016 moet de douanewaarde dus bepaald worden op
basis van de waarde bij uitslag uit het entrepot. De voorgestelde bepalingen voor de douanewaarde
laten met enige creativiteit in voorkomende gevallen wel toe dat de waarde bij inslag wordt gebruikt voor
het bepalen van de douanewaarde. Voor de eenvoud laten wij dit hier onbesproken. Echter, voor
goederen die voorafgaand aan 1 mei 2016 in het entrepot type D waren opgeslagen, kan tot 1 januari
2019 de waarde bij inslag worden gebruikt voor het bepalen van de douanewaarde.

Behandeling onder douanetoezicht

Deze douaneregeling maakt het mogelijk om goederen onder schorsing van douanerechten op het
grondgebied van de Europese Unie te brengen, te be- of verwerken en vervolgens in het vrije verkeer te
brengen met de douanewaarde en het douanetarief van het eindproduct. Dit is uiteraard van belang
indien de invoergoederen vallen onder een hoog douanetarief en de veredelde producten onder een
laag douanetarief. Voor de douaneregeling behandeling onder douanetoezicht geldt dat deze regeling
onder deze naam niet meer terugkomt in de bepalingen die vanaf 1 mei 2016 gelden. Echter, effectief
blijft de regeling van kracht. Op basis van de concept overgangsmaatregelen zal een vergunning
behandeling onder douanetoezicht per 1 mei 2016 beschouwd worden als een vergunning actieve
veredeling. Per 1 mei 2016 zal het voor de regeling actieve veredeling niet meer vereist zijn dat
goederen worden uitgevoerd. Als de veredelingsproducten in de Europese Unie in het vrije verkeer
worden gebracht, mag de importeur kiezen of hij het douanetarief en de douanewaarde van de
invoergoederen of van de veredelingsproducten gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van de
douaneschuld. Kortom, de douaneregeling behandeling onder douanetoezicht is overbodig geworden en
komt dan ook te vervallen.

Actieve veredeling (schorsingssysteem/teruggaaf systeem)

De huidige douaneregeling actieve veredeling kent twee varianten: het schorsingssysteem en het
teruggaafsysteem. In veel gevallen wordt het schorsingssysteem toegepast. Dit houdt in dat bij invoer
geen douanerecht verschuldigd wordt. Voorwaarde is wel dat de goederen na de veredeling weer
worden uitgevoerd. Vindt geen uitvoer plaats, dan ontstaat alsnog de douaneschuld. Uitgangspunt
daarbij is dat de douanerechten worden geheven over de invoergoederen en niet over de
veredelingsproducten. Indien het bedrag aan douanerechten over de veredelingsproducten lager is dan
het bedrag aan douanerechten over de invoergoederen, dan is er een mogelijkheid om het tarief en de
douanewaarde toe te passen die gelden voor de veredelingsproducten.
Het terugbetalingssysteem werkt anders. Over de invoergoederen wordt bij de invoer en voorafgaand
aan de be- of verwerking douanerecht verschuldigd. Worden de goederen daarna weer uitgevoerd, dan
heeft de importeur/exporteur recht op teruggaaf van de betaalde douanerechten. Aan dit systeem zijn
minder strikte (administratieve) voorwaarden verbonden dan aan het schorsingssysteem.
Per 1 mei 2016 vervalt het teruggaafsysteem. Het schorsingssysteem blijft van toepassing. Goederen
die in de Europese Unie een be- of verwerking ondergaan kunnen dus enkel onder het
schorsingssysteem worden gebracht.
Voor goederen die voorafgaand aan 1 mei 2016 onder de douaneregeling actieve veredeling met
teruggaafsysteem zijn gebracht, blijven op basis van de concept overgangsmaatregelen de oude regels
van toepassing. Importeurs hoeven dus niet bang te zijn dat teruggaaf van betaalde douanerechten na 1
mei 2016 niet meer mogelijk is.
Voor goederen die voorafgaand aan 1 mei 2016 onder de regeling actieve veredeling

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C9D376&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden
uitdrukkelijk voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 16-06-2016. Kijk voor meer informatie over de diensten van
Wolters Kluwer op www.wolterskluwer.nl

Pagina 3/5

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C9D376&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl


(schorsingssysteem) zijn gebracht, zijn na die datum de nieuwe regels van toepassing. De producten
hoeven dus niet uitgevoerd te worden en bij de eventuele invoer mag gekozen worden tussen de
grondslagen (douanewaarde, douanetarief) van de invoergoederen of de grondslagen van de
veredelingsproducten.

Douanewaarde

De douanewaarde is de maatstaf van heffing voor de berekening van de verschuldigde douanerechten.
Tot 1 mei 2016 kan voor de vaststelling van de douanewaarde onder meer gebruik worden gemaakt van
het zogenoemde ‘first sale for export principe’. Met name in situaties waarin goederen meerdere keren
worden verkocht voor het moment van invoer, biedt de toepassing van dit principe voordelen. Elke
verkoop die plaatsvindt voorafgaand aan de invoer kan – op basis van het ‘first sale for export principe’
en onder de voorwaarde dat de verkoop is gericht op uitvoer naar de EU – als grondslag dienen voor de
douanewaarde. Op basis van het genoemde principe kan dus worden gekozen voor de laagste
verkoopprijs. Dit leidt tot een lagere douanewaarde en dus ook tot een lagere douaneschuld.
Uit de concepten van de nieuwe regelgeving wordt duidelijk dat er een streep gaat door het ‘first sale for
export principe’. Importeurs die nu gebruikmaken van het principe zullen dus per 1 mei 2016 worden
geconfronteerd met een aanzienlijk hogere douaneschuld.
De wetgever lijkt in te zien dat een zodanig drastische en ingrijpende wijziging voor het bepalen van de
douanewaarde niet ineens kan ingaan. In de concept wetgeving is daarom de zogenoemde ‘sunset
clausule’ opgenomen. Door de toepassing van de ‘sunset clausule’ zal het ‘first sale for export principe’
langzaam achter de horizon verdwijnen. Men kan in dit verband overigens van mening verschillen over
het begrip ‘langzaam’. Onder een aantal voorwaarden kan tot 1 januari 2018 bij invoer nog gebruik
worden gemaakt van het ‘first sale for export principe’. Althans, als de ‘sunset clausule’ in ongewijzigde
vorm de eindstreep haalt.
Overigens is de afschaffing van het ‘first sale for export principe’ niet geregeld in de nieuwe bepalingen
van de basisverordening, maar in een van de twee toepassingsverordeningen. Omdat de relevante
bepalingen omtrent de douanewaarde in de basisverordening ongewijzigd blijven, vragen wij ons af of er
geen haken en ogen aan de afschaffing zitten. De basisverordening lijkt ons van een hogere juridische
orde en lijkt het ‘first sale for export principe’ niet uit te sluiten. In een volgende bijdrage in dit bulletin
zullen wij hierop terugkomen.
Een ander aspect van de douanewaarde waarvoor vrijwel zeker geen overgangsrecht wordt vastgesteld,
betreft de royaltybetalingen. Indien een koper royalty’s betaalt, dan leidt dat onder de huidige wetgeving
slechts in enkele gevallen tot een bijtelling voor de douanewaarde. Vanaf 1 mei 2016 zal dat
veranderen. De concept wetgeving is zodanig opgesteld dat royaltybetalingen tot de douanewaarde
zullen gaan behoren. Reden om nog eens goed naar de IP-structuur en de daaruit vloeiende royalty’s
van de onderneming te kijken.

Bindende tariefinlichtingen

Bindende tariefinlichtingen (BTI’s) bieden een importeur zekerheid over de tariefindeling – en de
daaraan verbonden hoogte van het douanetarief – van de goederen die hij invoert. Een BTI is zes jaar
geldig. De importeur kan de tariefindeling die is vermeld in een BTI gebruiken in de aangifte voor het
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vrije verkeer, maar is daar niet toe verplicht. Hij kan het immers oneens zijn met de BTI. Het is uiteraard
wel aannemelijk dat de douane de aangifte zal corrigeren als een andere tariefindeling wordt
aangegeven dan in de BTI is vermeld.
Per 1 mei 2016 wordt de geldigheidsduur van een BTI teruggebracht naar drie jaar en is de importeur
gehouden in de aangifte de tariefindeling toe te passen die is vermeld in de BTI. Aan BTI’s verkregen
vanaf 1 mei 2016 is dus niet alleen de douane gebonden, maar ook de importeur.
De vraag is wat er na 1 mei 2016 met de BTI’s gaat gebeuren die voor die datum zijn afgegeven. De
geldigheidsduur zal volgens de concept overgangsmaatregelen intact blijven, dat wil zeggen dat de
einddatum genoemd in de BTI van kracht blijft. Zodoende is een BTI afgegeven op 12 april 2016, geldig
tot 12 april 2022. Een BTI van 12 mei 2016 zal echter maar geldig zijn tot 12 mei 2019.
Of de BTI’s afgegeven voor 1 mei 2016 na die datum verbindend worden voor de importeur is niet in de
concept overgangsmaatregelen opgenomen. Wij menen dat het rechtszekerheidsbeginsel met zich
meebrengt dat een importeur zich niet hoeft te houden aan de tariefindeling van een dergelijke BTI. Het
gevolg hiervan is dan wel dat er vanaf 1 mei 2016 twee naast elkaar werkende BTI-regimes bestaan.

Tot slot

De verwachting is dat in mei 2015 dit jaar de teksten van de toepassingsverordeningen definitief zijn
vastgesteld. Definitieve overgangsmaatregelen worden pas aan het eind van het jaar verwacht. De
hierboven genoemde onderwerpen zijn slechts een kleine greep uit de talloze zaken die bij de overgang
van de huidige regels naar het nieuwe douanerecht vragen oproepen. Om op 1 mei 2016 niet voor
onaangename verrassingen te komen staan, lijkt het raadzaam om nu vast te inventariseren welke
douaneprocessen in uw onderneming tot problemen kunnen leiden.

Voetnoten

[1]
Mr. E.H. Mennes en mr. A. Wolkers zijn beiden verbonden aan KPMG Meijburg & Co.
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