Ga je importeren of exporteren dan krijg je te maken met
incoterms. Je maakt met de exporteur afspraken over het vervoer
van de goederen. Dit doe je door een Incoterm af te spreken. Op
deze manier weet je wie er verantwoordelijk is voor het
organiseren van het transport en wie verantwoordelijk is voor de
kosten. Maar ook spreek je hiermee af bij wie het risico ligt van
schade, of verlies van de goederen tijdens het transport. Er zijn
verschillende soorten Incoterms elk heeft andere verplichtingen
voor verkoper (exporteur) en koper (importeur).

EXW

Ex Works
Te gebruiken voor

Te gebruiken voor

FCA

Free Carrier
Te gebruiken voor

Te gebruiken voor

De Incoterms (International Commercial Terms) zijn
gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden. Ze
dienen dus als contract tussen verkoper en koper.

Te gebruiken voor

Te gebruiken voor

Feitje
De Internationale Kamer van Koophandel ook wel afgekort als de
ICC ontwikkelde in 1936 voor het eerste Incoterms. Dit om de
afspraken tussen verkoper en kloper internationaal transport
duidelijk te maken en misverstanden te kunnen voorkomen. De
International Chamber of Commerce (ICC) heeft Incoterms
opgesteld. Deze worden iedere 10 jaar herzien. De laatste versie is
van 2020 en telt 11 Incoterms.

Te gebruiken voor

Alles wat je moet weten over
Te gebruiken voor

Douane & HS codes

De incoterms 2010 zijn nog steeds geldig. De al eerder gebruikte
incoterms kun je blijven gebruiken. Dat betekent bij het afsluiten
van het contract je kan blijven werken op basis van de
voorwaarden uit Incoterms 2010. Geef op je contact altijd aan om
DIY
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Te gebruiken voor

EXPORT ACADEMIE

Te gebruiken voor

Douane

Innen en heffen van belastingen.

Als goederen worden ingevoerd van buiten de EU moeten
er heffingen en belastingen betaald worden, zoals

Wat doet de douane voor jou?

invoerrechten. De hoogte van de invoerrechten is
afhankelijk van de douanewaarde, het soort producten en
het land van oorsprong. De douane waarde is een
optelsom van de aankoopprijs, verzendkosten en

Omdat Nederland een distributieland bij uitstek is, door de dagelijkse
miljoenen goederen die in-, door-, en uitgevoerd worden zal er voor gezorgd
moeten worden dat de producten die Nederland en Europa in worden

verzekeringspremie tot aan de grens van Nederland. Ook
zorgt de douane voor de heffing en inning van accijnzen en
verbruiksbelasting.

gevoerd worden voldoen aan de wetten en regels, is er de douane.

één van de taken van de douane is het controleren of goederen die worden

Controle bij uitvoeren.

in-, door,- en uitgevoerd wel aan de wet- en regelgeving voldoen, of het al
dan niet verboden is, maar of het op de juiste manier is in-, door,- en
uitgevoerd.

De douane wil over het algeneem 1% van de
exportgoederen fysiek controleren. Het land van
bestemming speelt daarbij een rol, maar ook het soort

Goederen die binnen de EU worden vervoerd zijn in principe vrij van douane
controle, maar bij het invoeren van goederen uit landen buiten de EU moet
er een aangifte van invoer gedaan worden. Bij de uitvoer van goederen

product. Wil je bijvoorbeeld iets naar Iran exporteren dan is
er een grote kans dat jouw producten gecontroleerd zullen
worden.

moet de douane controleren of de goederen ook voldoen aan de regels,
een aangifte van uitvoer doen en controleren of de goederen ook
daadwerkelijk de EU verlaten.

Fiscaal en niet-fiscaal.

In Nederland hebben we te maken met een douane die
zowel fiscale als niet-fiscale taken. De douane kom je
bijvoorbeeld tegen op een vliegveld zoals Schiphol, waar

"Er is een constante verandering van in de wet- en regelgeving, nieuwe

het er oor zorgt dat bepaalde goederen, zoals wapens,

producten zorgen voor nieuwe wetten en regels rondom het invoeren"

drugs, nep-merkartikelen maar ook koraal of dieren, het
land in- of uitgaan.

Gelijke Rechten

Verandering invoerrechten
Invoerrechten zijn belastingen die je moet betalen als je

producten of grondstoffen invoert.

Importeer je uit een lidstaat van de EU? Dan hoef je geen

invoerrechten te betalen. Je betaalt alleen invoerrechten

postpakketten.

De Btw-vrijstelling import tot

€

22,- verdwijnt. Bij het invoeren

van producten in de EU geldt nu een btw-vrijstelling voor
invoer-btw op pakketten met een waarde tot

als je vanuit een land buiten de Europese Unie importeert

€

22,-, vanaf 1

juli 2021 zijn bij invoer van producten de EU in, invoer-btw
verschuldigd. Zendingen met een waarde tot
blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

Gelijke rechten

de invoerrechten die je moet betalen voor producten uit

bijvoorbeeld Amerika of China zijn voor elk EU land

hetzelfde.

Je betaalt in principe dezelfde invoerrechten wanneer je

een pakket naar Nederland laat sturen, als voor een

pakket dat naar bij voorbeeld Frankrijk of Duitsland wordt

gestuurd.

Invoerrechten berekenen

De hoeveelheid invoerrechten je moet betalen hangt af

van de HS-code van het product. Dit is een code wat de

douane gebruikt om producten in te delen. een ander

woordt voor HS-code is goederencode.

é
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€
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Dit heeft Explect van jou nodig

Om al deze taken voor jou te kunnen zal jij als importeur of

exporteur te kunnen uitvoeren zal jij wel documenten bij de

Wat doet Explect als expediteur voor jou?
expediteur moeten aanleveren.

In het overzicht hier onder hebben wij een overzicht

Veel importeurs en exporteur maken gebruik van de diensten van een
geplaatst over welke documenten jij moet aanleveren.

expediteur zoals Explect. Wij als Explect zorgen voor jou dat jouw producten

van bij voorbeeld Shenzhen naar bijvoorbeeld Rotterdam komen. Daarnaast

zorgt Explect ook voor de afhandelingen van de administratieve

formaliteiten zoals het aanvragen van de nodige vergunningen,

prijsaanvragen en -vergelijkingen, het onderhandelen van prijzen en het

boeken van ladingen bij rederijen, organisaties voor wegvervoer, het opslag

van goederen en de co

ö

De documenten die jij moet aanleveren

rdinatie tussen alle betrokken partijen.

De documenten die jExplect van jou nodig heeft voor de

Wij nemen ook voor jou de douane formaliteiten uit jouw handen, zodat jij

douane afhandelingen zijn :

- Commercial invoice

meer handen vrij hebt voor jouw bedrijf.

- Paklijst

EORI-nummer

Als bedrijf moet je ook in het bezit zijn van een eori-nummer. Dit nummer geeft

de bevoegdheid om goederen te kunnen invoeren/uitvoeren. Mocht je deze niet

hebben dan kan je deze via de onderstaande stappen verkrijgen.

Via de website van de belastingdienst. www.belastingdienst.nl kan je via

programma's en formulieren zoeken naar EORI documenten. Kies voor jou de

Als je als bedrijf importeert/exporteert dan moet je ook de

juiste optie en volg de stappen die op het formulier staan op.

volgende documenten aanleveren :

- Een ingevulde directe vertegenwoordiging

Het formulier kan je tekenen, scannen en mailen naar

<nhd.vergunningen@belastingdienst.nl> meestal krijg je al binnen

éé

- KVK uittreksel. LET OP : de persoon die de directe

n dag als
vertegenwoordiging tekent dient ook op de KVK-uittreksel

een eori-nummer van de belasting toegewezen.
vermeld te staan.

Mochten er nog vragen zijn dan kan je altijd contact met ons op nemen via

www.expelct.nl/contact of via onze chat.

HS-Code
Je wilt als importeur of als exporteur achter de
informatie over invoerrechten of andere
importbelastingen zoals BTW komen?
Dan gebruik je daar een HS-code van producten
voor.
Goederencodes, HS-, GN- en Taric codes worden
veel door elkaar gebruikt, maar wat is het verschil
en wanneer gebruik je welke code?
Nog belangrijkere hoe kan je deze codes vinden en
douanefacturen maken?

Uitvoeren
In de EU kennen we de 8-cijferige code voor producten die je
uitvoert uit de EU, dat is de HS-code aangevuld met 2 cijfers. Bij
het uitvoeren van jouw producten naar een land buiten de EU
heb je dus de 8-cijferige goederencode nodig voor de
uitvoeraangifte bij de douane. De 8-cijferige code wordt ook

Een goederencode is onderdeel van
het Harmonized Systeem
Een HS-code wordt ook wel een goederencode
genoemd. De Wereld Douane Organisatie heeft het
Geharmoniseerd Systeem (GS) ontwikkelt dit is de

wel een ‘GN-code’ genoemd. (GN staat voor Gecombineerde
Nomenclatuur.)

Invoeren

basis van alle douanecodes, deze bestaat altijd uit 6

Importeer je goederen van buiten de EU, bijvoorbeeld uit

cijfers. Dit systeem is wereldwijd bekent als de

Amerika of China? Dan wordt je HS-code van 6 cijfers

Harmonsized Systeem en daar komt de term HScode vandaan. De eerste 6cijfers zijn werelwijd altijd
geljk, alleen de laatste 2 tot 4 cijfers kunnen per land
verschillen.

uitgebreid naar een code met 2 of 4 cijfers extra achter de
bestaande 6 cijfers.
Deze code noemen we in de EU ook wel een Taric.
Bij sommige producten kunnen meerderen maatregelen
gelden, in dat geval kan de Taric code uitgebreid worden naar
een 18-cijferige code.

HS-code en goederencode
opzoeken?
Dat kan op de

Wil je zekerheid over jouw goederencode?

één van de volgende manieren:

Vraag dan bij de Nederlandse douane een Bindende
Tariefinlichting. (BTI) aan. Dit is een schriftelijke en

• Gebruikstarief van de Nederlandse Douane.
Het overzicht van goederencodes vind je in het Gebruikstarief. Hier klik je op het

‘

’

‘

tabblad nomenclatuur en binnen het tabblad op raadplegen via

’

bindende uitspraak. Een BTI is 3 jaar geldig in de hele EU
vanaf de datum van afgifte BTI.

nomenclatuur . Je komt bij de goederencode van een product door de
gewenste mapjes aan te klikken.

In het Gebruikstarief vind je ook de tarieven van invoerrechten. En staat per

ële maatregelen er gelden

goederencode vermeld of, en zo ja welke niet-financi

"Ga je producten

bij in- en uitvoer. Bijvoorbeeld of je een vergunning of andere documenten

importeren?

nodig hebt om je product in- of uit te voeren.

Vraag dan jouw

leverancier van buiten de EU om de

• Goederencode lijsten Centraal Bureau voor de Statiek (CBS). De EU gebruikt

goederencode van het product."

de goederencodes ook voor statistieken doeleindes. Om het handelsverkeer, de
import en export, tussen de lidstaten onderling in kaart te brengen. Daarom
beschikt het CBS ook over een overzicht in excel en pdf van de Goederencodes,
in dit verband ook wel bekend als intrastat-codes. Het gaat dan om de 8cijferige goederencode doe je ook gebruikt bij uitvoer uit de EU. Wil je graag
weten welke goederencode je nodig hebt voor het invoer in de EU? Kijk dan bij
het Gebruikstarief van de Douane.

Let wel op!

De Nederlandse douane kan een

onderzoek instellen naar de juistheid van de
goederencode. Bij een onjuiste toepassing van een
goederencode bij invoeren kan dit leiden tot een
naheffing van invoerrechten (tot 3jaar). Andersom is
het ook mogelijk, heb je door een verkeerde
goederencode te veel invoerrechten betaald? Dan
kom je in aanmerking voor teruggaaf (maximaal 3
jaar na het ontstaan van de douaneschuld).

Gefeliciteerd!

Je bent nu expert.

Je hebt de sheet Douane & Hs code afgerond.

Douane

Pakketdienst

HS-code

Bij alle vormen van transport

Vanaf 1 juli 2021 gaan er nieuwe

Dan gebruik je daar een HS-

krijg je te maken met de douane

BTW-regels geleden voor de e-

code van producten voor.

als je gaat importeren. Om jouw

commerce. Er komt een lager

Goederencodes, HS-, GN- en

goederen te kunnen importeren

drempelbedrag. Dit wordt 1

Taric codes worden veel door

heb je een akkoord nodig van

drempelbedrag van

elkaar gebruikt, maar wat is het

de douane.

drempel bedrag geldt voor alle

verschil en wanneer gebruik je

afstandsverkopen van goederen

welke code?

€

10.000,-. Dit

samen met de verkoop van digitale
diensten aan klanten in de EU

Explect Online
Do it yourself import & export. Wij maken de traditionele en complexe wereld
van transport, toegankelijk voor iedereen. Zodat voor elk bedrijf the sky the limit
is. Explect Online, is jouw gateway naar de wereld van internationaal transport.
Je krijgt toegang tot alle mogelijkheden van ons innovatieve online platform.
Zodat jij zelf, in een paar minuten, je eigen transport regelt. Wil je dat wij het
hele transport uit handen nemen? Dat doen we graag
Explect Online: Dé gateway naar de wereld van internationaal transport.
Boeken, je dossier updaten, documenten snel up- & downloaden, Explect Online
brengt al je logistiek op één plek. Krijg meer inzicht, bespaar tijd en ben in
controle. Vindt makkelijk de informatie die je nodig hebt. Van het begin tot het
einde van de reis zorgen wij ervoor dat jouw zending zorgeloos verloopt. Blijf
altijd op de hoogte en weet precies wanneer jouw goederen vertrekken en
aankomen.

Er gaan vele wegen naar de top van de
berg, maar het uitzicht is altijd hetzelfde.

Douane & HS-code
Douane & HS-code
Deze sheet is gemaakt door Explect om importeurs en exporteurs te helpen bij het
importeren en exporteren van hun producten. En de wereld van het transport en
logistiek voor iedereen toegankelijk te maken.

