Classificatie in 2018; wat u al had kunnen weten
2018 is al weer enkele maanden onderweg en zorgt in douaneland op classificatiegebied traditiegetrouw voor gefronste
wenkbrauwen. Standaard wijzigen tweemaal per jaar - op 1 januari en 1 juli - de goederencodes uit de Gecombineerde
Nomenclatuur. Het niet juist doorvoeren van deze wijzigingen in de interne systemen heeft een onjuiste aangifte tot
gevolg. Maar ook zijn er andere interessante aanvullingen, wijzigingen en aanpassingen op het gebied van classificatie
voor het jaar 2018. In dit artikel werpen we een blik op ITA2, de Gecombineerde Nomenclatuur 2018, mogelijke
indelingsverordeningen en een korte vooruitblik op schorsingen ingaande per 1 juli 2018.

Gecombineerde Nomenclatuur 2018
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het douanerecht op 65 procent van 201 aangewezen
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Enkele voorbeelden van goederen waarover nu wordt
gediscussieerd en in 2018 wellicht een classificatie-besluit
(bijvoorbeeld in de vorm van een indelingsverordening)
voor zal komen zijn:
•
•
•
•
•
•

GPS trackers
Fidget spinners
Samengestelde panelen
Glasvezelstof
Balletschoenen
Telefoonhoesjes

Schorsing
Dat geldt ook voor tariefschorsingen. Weliswaar worden
de schorsingen vaak pas kort voorafgaand aan het
moment van ingang gepubliceerd, maar verzoeken voor
schorsing worden wel altijd vroegtijdig gepubliceerd.
De definitieve “schorsingsverordening” wordt halfjaarlijks
gepubliceerd en de wijzigingen zijn, evenals de
Gecombineerde Nomenclatuur, meestal van toepassing
vanaf 1 januari of 1 juli. De meest recente verordening is
van 21 december 2017, terwijl de schorsingen al ingingen
op 1 januari 2018. Deze verordening ziet overigens op een
nultarief van 420 verschillende TARIC codes.
Om te voorkomen dat u wordt verrast, kunt u kijken of er
verzoeken zijn ingediend die voor u relevant zijn. Zo laat
‘een blik in de toekomst’ zien dat er 134 verzoeken zijn
ingediend voor 1 juli 2018. In de meeste gevallen wordt
positief geoordeeld door de Europese Commissie, dus de
verzoeken geven een goede indicatie.
Hierna volgen enkele voorbeelden waarvoor vanaf 1 juli
2018 het tarief van nul procent geldt:
•
•
•
•
•

Furfuryl alcohol (2932 1300 00)
Plastic spiegel cover (3926 3000 10)
Luidspreker vibratie demper (5911 9099 00)
LCD module touch screen (8529 9092 00)
Parkeer system (8537 1091 00)

Customs Compliance Platform
Indelingsverordeningen, wijzigingen in de Gecombineerde
Nomenclatuur of ITA2 zijn enkele voorbeelden waar u proactief op kunt acteren. Door hier tijdig en zorgvuldig mee
om te gaan, kan in een vroeg stadium rekening worden
gehouden met deze wijzigingen. Dat levert uiteraard grote
financiële voordelen op en kan grote problemen
voorkomen.
Maar naast de classificatie-voorbeelden zoals hiervoor
behandeld, zijn er nog allerlei andere onderwerpen
waarvoor dit geldt. Bent u bijvoorbeeld vroegtijdig op de
hoogte van een antidumpingheffing? Of houdt u de
jurisprudentie bij op het gebied van waarde, oorsprong en
– natuurlijk – classificatie?
Wij doen dat in ieder geval wel en wij informeren u daar
ook graag over. We hebben namelijk speciaal hiervoor het
Customs Compliance Platform opgezet. Met dit platform
wordt u volledig op de hoogte gehouden van alle
relevante ontwikkelingen en nieuwsitems. Daarbij is het
ook mogelijk dat wij specifiek voor uw bedrijf bijhouden
wat wijzigt en welke impact dit heeft.
Meer informatie
Wilt u meer informatie en inzicht in de goederencodes die
wijzigen in 2018, neem dan contact op met Theo Jonker
(theo.jonker@douaneadvies.nl) of iemand anders van
Customs Knowledge. Customs Knowledge adviseert en
helpt u graag en professioneel om de kans op
onregelmatigheden te verminderen.
Voor vragen of opmerkingen over het Customs
Compliance Platform kunt u ook kijken op de website
www.douaneadvies.nl/ccp of een gratis webinar
aanvragen.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele
fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene
Voorwaarden van Customs Knowledge BV.
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