1 WANNEER SPREEKT MEN VAN UITVOER*?

5

WAT IS DE TARIEFINDELING VAN EEN GOED?

Meer informatie: douane.gouv.fr > Professionnel >
Déclaration en douane - Fondamentaux

Uitvoerformaliteiten zijn enkel nodig voor goederen
bestemd voor derde landen* buiten de Europese Unie
(EU) of overzeese departementen.

Een goed heeft een handelsbenaming en wordt voor de
douane ingedeeld volgens een tariefpost (Geharmoniseerd
Systeem of GS), dat internationaal erkend wordt.

Het uitgaan* van goederen naar een andere
EU-lidstaat worden aangeduid als «intracommunautair
goederenverkeer», welke niet zijn onderworpen aan
douaneformaliteiten voor uitvoer.

Deze indeling is essentieel voor uw onderneming, omdat
deze bepalend is voor bijvoorbeeld de vaststelling
van de douanerechten, de toepasbare politieke
handelsmaatregelen, de technische voorschriften waaraan
moet worden voldaan, etc.

In de meeste gevallen kunnen de expediteur, het
koeriersbedrijf, La Poste, of andere dienstverleners alle
inklaringsformaliteiten op zich nemen: een douaneaangifte
indienen en benodigde exportdocumenten.

GS-code: tarifaire codificatie van het goed. De eerste
6 cijfers zijn in alle landen geldig.

Sommige producten (wijn, alcohol..) zijn
onderworpen aan bijzondere formaliteiten.
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WELKE RECHTSVORM MOET IK KIEZEN VOOR
MIJN ONDERNEMING?

Als u kiest voor de rechtsvorm van EURL, SARL,
SAS: U ontvangt een fiscaal identificatienummer en kunt
belastingvrij uitvoeren.
Als u kiest voor de rechtsvorm van «auto-entreprise»:
U draagt BTW af over de uitngevoerde goederen.
Meer informatie: - lautoentrepreneur.fr
- cci.fr
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WAT IS HET EORI-NUMMER?
(Economic Operator Registration and Identification)

Het betreft een VERPLICHT uniek communautair
identificatienummer, welke voor al uw internationale
handelsverkeer gebruikt dient te worden. Het is binnen
de hele EU geldig.
Om een EORI te verkrijgen, kunt u terecht bij de
handelsafdeling van de regionale directie van de
douane in uw regio.
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HOE BTW-VRIJ UITVOEREN?

De douane controleert bij uitvoer onder andere de
daadwerkelijke uitgang van de bij de douane aangegeven
goederen en geeft een bewijs van uitvoer af, waarmee in
dat geval vrijstelling van BTW wordt verleend.
Als uw onderneming beschikt over een fiscaal
identificatienummer, kunt u belastingvrij exporteren. Dit is
niet het geval als u «auto-entrepreneur» bent.

Vraag aan uw leverancier wat de eerste 6 cijfers zijn van de
GS-code van uw goed.
RITA: de douane-encyclopedie waarmee de GS-code kan
worden vastgesteld en aanvullende specifieke vereisten en
regelgeving kunnen worden geraadpleegd.
Waar kunt u RITA raadplegen? douane.gouv.fr > Pro.
douane > Accueil > RITA Encyclopédie
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WAAROM IS DE OORSPRONG VAN HET GOED
VAN BELANG?

De oorsprong van een goed moet worden onderscheiden
van de herkomst. De oorsprong hangt af van de
vervaardigingswijze van een goed, terwijl de herkomst een
geografische aanduiding betreft.
Wanneer de EU een vrijhandelsakkoord heeft gesloten
met een derde land, kan uw klant in dat land mogelijk
in aanmerking komen voor vrijstelling of verlaging van
douanerechten als uw goed voldoet aan de geldende
oorsprongsregel en uw klant een geldig bewijs van
oorsprong kan overleggen
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WAAROM IS DE KEUZE VAN DE INCOTERMS
BEPALEND?

(International Commercial
verkoopvoorwaarden)

Terms

of

8

WIE KAN MIJN GOEDEREN INKLAREN?
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HOE KOMT U TE WETEN WELKE
DOUANERECHTEN IN EEN ANDER LAND
GELDEN?
Voor informatie over de geldende douanerechten in het
land van bestemming van uw goederen, kunt u terecht bij
de Economische Dienst van de Ambassade van Frankrijk
in het betreffende land of bij Business France, het
openbare nationale agentschap voor internationalisering
van de Franse economie (businessfrance.fr).
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WAARUIT BESTAAT DE
AANGIFTEVERPLICHTING BIJ VERKOOP
BINNEN DE EU?

Bij handelsverkeer binnen de EU zijn er geen
douaneformaliteiten meer van toepassing.
U heeft enkel de verplichting om boven een bepaalde
drempel statistische gegevens te verstrekken: de
«Déclaration d’Echange de Biens» (DEB - opgaaf
goederenverkeer)
Meer informatie: douane.gouv.fr > Professionnel >
Opérations au sein de l’UE – Déclaration d’échange de
biens (DEB)

Internationale

Ze bepalen de wederzijdse verplichtingen van de koper en
de verkoper binnen het kader van een internationaal (ver)
koopcontract.
Wat douaneformaliteiten betreft, geeft de incoterm de
respectievelijke verantwoordelijkheden tussen de
leverancier en de afnemer weer.

* zie lexicon.

LEXICON

VAN DOUANEBEGRIPPEN

Derde landen: landen die niet lid zijn van de EU, waarbij de

tarifaire en reglementaire bepalingen t.a.v. invoer en uitvoer
volledig van toepassing zijn. Er bestaan echter afwijkende
regimes voor «geassocieerde» derde landen of derde
landen die een preferentieel regime genieten.

Douanerecht: belasting welke geheven wordt over een
ingevoerd goed bij binnenkomst van het douanegebied.
Deze kan forfaitair zijn, of een percentage van de prijs
uitmaken.

Intracommunautair goederenverkeer: het vrije verkeer van
goederen binnen een interne markt en met name binnen
de EU.

Niet-preferentiële oorsprong: oorsprongsregels die bij
invoer bepalend zijn voor de oorsprongsaanduiding en de
toepassing van diverse politieke handelsmaatregelen.

VOOR

+

INFO
lD
 e tele-adviseurs van

Infos Douane Service, allen
douanebeambten, geven antwoord op uw algemene
douanevragen:
— Per telefoon:
0,06 €/p.m. + gebruikelijke
0 811 20 44 44 kosten

belkosten

+33 1 72 40 78 50

Buiten Europees Frankrijk of in het

buitenland

VRAGEN

DIE U UZELF MOET STELLEN
VOOR U

UITVOERT

— Per e-mail: ids@douane.finances.gouv.fr
— Op Twitter : #IDS
l I n uw regio: gratis persoonlijk advies gegeven door het

contactpunt bedrijfsadvies van de handelsafdeling bij de
regionale directie van de douane in uw regio:

Preferentiële oorsprong: oorsprongsregels die een

preferentiële regeling van douanerechten verlenen binnen
het kader van vrijhandelsakkoorden met, of unilaterale
concessies aan bepaalde derde landen buiten de EU.
Voor meer informatie over oorsprongsaanduiding bij uitvoer:
neem contact op met de Economische Diensten van de
Ambassades van Frankrijk in de betreffende landen.

Uitgaan: verkeer van goederen of diensten tussen
EU-lidstaten (zie intracommunautair goederenverkeer)

Uitvoer: verkeer van goederen of diensten naar een derde
land buiten de EU.

lL
 ocatiegebaseerde gids van de douanediensten

http://bit.ly/Annuaire-Géolocalisé

lW
 ebsite van partneroverheidsinstanties

(voor specifieke kwesties omtrent regelgeving)
—D
 irectoraat-generaal ondernemingen:
entreprises.gouv.fr
— Ministerie van sociale zaken, gezondheid en
vrouwenrechten: sante.gouv.fr
— Ministerie van landbouw: agriculture.gouv.fr

lO
 m uw douaneformaliteiten te

vereenvoudigen

lU
 w risico’s te beheersen en te anticiperen

op uw handelsactiviteiten

lU
 w bedrijf te ontwikkelen en uw

concurrentievermogen te vergroten

Het complete lexicon van douanebegrippen
vindt u online:

douane.gouv.fr > Missions et organisation >
Lexique des termes douaniers

www.douane.gouv.fr
@douane_france

Op iPhone et Android :
douanefrance.mobi
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