Samenvatting Handleiding export niet-EU bestemming
Algemene informatie:
Voor zendingen met een bestemming buiten de EU en
uitzonderings-gebieden dient altijd een douaneaangifte
gemaakt te worden.
Dit gebeurt a.d.h.v. een factuur waar de benodigde informatie
op moet staan voor de uitvoer in Nederland en de invoer in
het land van bestemming.

Dit is een samenvatting van de Handleiding export niet-EU
bestemming.

Oorsprong:
Vaak volstaat een vermelding van het land van oorsprong op de
factuur. Als men aanspraak wil maken op preferentie / 0%
invoerrechten in het land van bestemming dan is een
oorsprongsverklaring vereist.
Goederen uit een EU- of EVA-land / landen met
handelsovereenkomst komen in aanmerking voor preferentie.
Alléén van toepassing bij waarde lager dan €6000 / CHF 10.500.
Origineel ondertekend – naam, datum, plaats en handtekening!
Bij een waarde hoger dan €6000 / CHF 10.500 én oorsprong in
EU- of EVA-landen / landen met handelsovereenkomst kan men
een EUR1-certificaat aanvragen bij de Kamer van Koophandel.
EUR1-certificaat toevoegen bij factuur!
GLS legaliseert het EUR1-certificaat via de Douane.

Minimale vereisten / voorwaarden op factuur:
- NAW afzender & geadresseerde
(Factuuradres anders dan afleveradres?
Vermeld beide op factuur!)
- Telefoonnummer van geadresseerde
- EORI-nummer & BTW-nummer van afzender
- Land van oorsprong of oorsprongsverklaring
- Waarde per product & totaalwaarde factuur
(Let op: mag geen nulwaarde zijn!)
- Duidelijke omschrijving producten (bij voorkeur in Engels!)
- Goederencode per product (indien bekend!)
- Valuta
- Incoterms (vermeld duidelijk op factuur!)
- Aantal colli en/of pakketnummer(s)
- Hoeveelheid per product
Incoterms:
Incoterms = vaststelling wie, welke kosten draagt bij de invoer
van goederen.
Géén vermelding incoterm:
- Altijd incoterm 40
- Uitzondering: GlobalBusinessParcel = incoterm 20

Kosten voor het opmaken van uitvoerdocumenten zijn altijd
voor de afzender:
Van toepassing op: Zwitserland, Noorwegen, Servië & overige
uitzonderingsgebieden

Oorsprong buiten EU- of EVA-landen / landen met
handelsovereenkomst country of origin volstaat!
Let op het verschil tussen land van herkomst en oorsprong:
- Herkomst = land van waaruit de goederen worden verstuurd
- Oorsprong = land van fabricage / productie
Oorsprongsverklaring:
Engels:
‘’The exporter of the products, covered by this document,
declares that, except where otherwise clearly indicated, the
products are of ___*___ Preferential origin.’’

Duits:
‘’Der Ausführer der Waren, auf die sich diese Handelspapier
bezieht, erklärt dass diese Waren, soweit nicht anders
angegeben, präferenzbegünstigte ___*___ Ursprungswaren
sind.’’
Nederlandse vertaling:
‘’De exporteur van de goederen waarop dit document van
toepassing is, verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke
anderluidende vermelding, deze goederen van preferentiële
___*___ oorsprong zijn.’’

* land van oorsprong op streep vermelden
Landen kunnen voorschotprovisie in rekening brengen voor
voorgeschoten invoerrechten / BTW
Er zijn wat betreft de incoterm 2 overeenkomsten voor de
afzender:
- overeenkomst tussen afzender en ontvanger
- overeenkomst tussen afzender en vervoerder
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Aanvullende aspecten:
Zendingen zonder factuur of een onjuiste / onvolledige factuur
of een incomplete zending worden na 5 werkdagen retour
gestuurd naar de afzender.
Servië-zendingen:
Zendingen met de bestemming Servië worden tegenwoordig
verstuurd als global business parcel.
(zie pag. 5 - GLS tariefbrochure)
Maximale waarde per pakket = €5000!

