IMPORT ALS CONCURRENTIEVOORDEEL
Wanneer goederen van buiten de EU arriveren in Nederland of in een andere EU-lidstaat, dan zijn er
douaneformaliteiten van toepassing. Dit betekent dat voor iedere zending - onafhankelijk van welk
vervoersmiddel - een elektronische douaneaangifte moet worden ingediend. Dit is hoogstwaarschijnlijk
ook het geval voor zendingen die na 29 maart 2019 uit het Verenigd Koninkrijk komen. Het goede
nieuws is dat ondernemingen die het importproces het beste organiseren een concurrentievoordeel
kunnen creëren.
Vanwege de douaneformaliteiten moet een aanzienlijke hoeveelheid informatie op tijd bij de
aangewezen douaneagent worden aangeleverd. Denk bijvoorbeeld aan het registratienummer voor
importeurs & exporteurs, goederen classificatiecode, douanewaarde berekening op basis van
verkoopprijs, land van oorsprong, leveringsconditie en vele andere data elementen. De douaneagent
gebruikt deze gegevens voor de douaneaangifte. De importeur kan ook besluiten de aangifte zelf te
verzorgen.
De douaneaangifte is onderhevig aan een veelheid van checks en controles afhankelijk van onder
meer de aard van de goederen (voorbeeld: bloemen hebben een fytosanitair certificaat nodig) en het
risicoprofiel dat de douane bepaalt. Als iets niet correct of volledig wordt bevonden, kan dit
vertragingen in de supply chain veroorzaken en direct effect hebben op de financiële resultaten van
een ondernemer. Hoe dan ook resulteert een douaneaangifte in een douaneschuld: afhankelijk van
het soort goed is een bepaald invoerrechten tarief van toepassing (tenzij vrij van invoerrechten).
Daarnaast zijn ook btw, eventuele accijnzen en andere belastingen verschuldigd bij import.
De uitdaging voor een ondernemer is om het importproces op de meest efficiënte en effectieve manier
te organiseren. Dit betekent onder meer dat bedrijven die importeren bij voorkeur alle vereiste
informatie in hun IT-systeem vastleggen of het op een andere eenvoudige wijze beschikbaar hebben.
Er horen ook Standard Operating Procedures (SOP) te zijn die de data integriteit en proceskwaliteit
kunnen waarborgen. Daarnaast is het aan te bevelen om te onderzoeken of het zinvol is om
Authorised Economic Operator (AEO) te worden. Deze status zorgt ervoor dat er minder fysieke
controles worden uitgevoerd op de geïmporteerde goederen en dat een lagere bankgarantie mogelijk
is.
Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is het belangrijk na te gaan of invoerrechten besparingen en cash
flow optimalisatie kunnen worden gerealiseerd. Invoerrechten besparingen kunnen worden
bewerkstelligd door onder meer gebruik te maken van economische douaneregelingen,
vrijhandelsakkoorden en tariefschorsingen. De cash flow kan positief worden beïnvloed door een
import btw-vergunning aan te vragen.
Als u als ondernemer een beter inzicht wil krijgen in de huidige stand van zaken met betrekking tot
import neem dan graag contact op met Trade Facilitation B.V. voor een grondige QuickScan. De
uitvoering hiervan geeft u een strategisch inzicht dat u kunt vertalen in een concurrentievoordeel.
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