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Omdeling door de gewestelijke directeurs aan :
- elke dienst belast met het bijhouden van een collectie;
- alle personeelsleden.

A. INLEIDING
1. Op 1 juli 2013 sluit Kroatië (1) zich aan bij de Europese
Unie van zevenentwintig (27) om een Unie van achtentwintig (28) te
vormen.
2. Er is geen overgangsperiode voorzien zoals dat reeds het
geval is geweest bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië op
1 januari 2007.
_____________________________

(1) Landencode (ISO alfa-2 – ISO 3166): HR.
Muntencode: HRK (ISO alfa-3 – ISO 4217): HRK.
Bon O.S.D. nr. A/I 328/13
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3. Er dienen evenwel specifieke maatregelen genomen te
worden voor de goederen in last genomen in een douaneprocedure
die aanvangt vóór 1 juli 2013 en eindigt na deze datum.
4. Het gebied van de nieuwe lidstaat maakt deel uit :
van het douanegebied
en
van het BTW-gebied
en
van het accijnsgebied
5. Dit houdt in dat er geen extra moeilijkheid komt bovenop
de bijzondere gevallen van de Canarische eilanden, de Ålandeilanden, enz…

B. WIJZIGINGEN VAN DE WETTELIJKE
BEPALINGEN

COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK

6. In afwachting van de bijwerking van het boekdeel dat het
Communautair douanewetboek (CBW) bevat, wordt gewezen op de
wijziging van artikel 3 dat het voorwerp van de toetreding tot de
Europese Unie bepaalt.
* Aan artikel 3, lid 1, is volgende tekst toegevoegd :
- het grondgebied van de Republiek Kroatië.
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TOEPASSINGSBEPALINGEN VAN HET WETBOEK
7. Eveneens in afwachting van de bijwerking van het boekdeel dat de toepassingsbepalingen van het Communautair douanewetboek (CTW) bevat, wordt gewezen op de volgende wijzigingen
om beter de betekenis te verstaan van de vermeldingen die omwille
van de toetredingsakte in de verschillende artikelen zijn opgenomen :
* Aan artikel 62, derde alinea van het CTW, is de volgende
tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Afgegeven a
posteriori ») toegevoegd :
- Izdano naknadno.
* Aan artikel 113, lid 3 van het CTW, is de volgende tekst
(die overeenkomt met de Nederlandse tekst « AFGEGEVEN A
POSTERIORI ») toegevoegd :
- IZDANO NAKNADNO.
* Aan artikel 114, lid 2 van het CTW, is de volgende tekst
(die overeenkomt met de Nederlandse tekst « DUPLICAAT »)
toegevoegd :
- DUPLIKAT.
* Artikel 163, lid 2 van het CTW, is vervangen door de
volgende tekst :
“2. Voor goederen welke het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen en naar een plaats van bestemming in een
ander gedeelte van dit gebied worden vervoerd over het grondgebied
van Belarus, Rusland, Zwitserland, Bosnië en Herzegovina, de Federale Republiek Joegoslavië of de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië wordt bij de bepaling van de douanewaarde de
eerste plaats van binnenkomst in het douanegebied van de Gemeenschap in aanmerking genomen, voor zover de goederen rechtstreeks over het grondgebied van die landen worden vervoerd en het
vervoer over deze grondgebieden een normale weg naar de plaats
van bestemming vormt.”
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* Artikel 163, lid 4, van het CTW is vervangen door de
volgende tekst :
“4. De leden 2 en 3 blijven eveneens van toepassing indien de
goederen om vervoertechnische redenen in Belarus, Rusland,
Zwitserland, Bosnië en Herzegovina, de Federale Republiek
Joegoslavië of de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
werden gelost, overgeladen of tijdelijk opgehouden.”
* Aan artikel 296, lid 2), punt b), achtste deelstreepje van het
CTW, is de volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse
tekst « BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER WORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,
ARTIKEL 296) ») toegevoegd :
- POSEBNA UPORABA: ROBA ZA KOJU SU OBVEZE
PRENESENE NA PRIMATELJA (UREDBA (EEZ) BR. 2454/93,
ČLANAK 296.)
* Aan artikel 297, lid 3 van het CTW, is de volgende tekst
(die overeenkomt met de Nederlandse tekst « BIJZONDERE BESTEMMING ») toegevoegd :
- POSEBNA UPORABA.
* Aan artikel 298, lid 2 van het CTW, is de volgende tekst (die
overeenkomt met de Nederlandse tekst « ARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING :
VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN – LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSING ») toegevoegd :
- ČLANAK 298. UREDBE (EEZ) BR. 2454/93, POSEBNA
UPORABA: ROBA NAMIJENJENA IZVOZU — POLJOPRIVREDNE NAKNADE SE NE PRIMJENJUJU.
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* Aan artikel 314 quater, lid 2 van het CTW, is de volgende
tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « N-verpakkingsmiddelen ») toegevoegd :
- N pakiranje.
* Aan artikel 314 quater, lid 3 van het CTW, is de volgende
tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Achteraf
afgegeven ») toegevoegd :
- Izdano naknadno,
* Aan artikel 324 quater, lid 3 van het CTW, is de volgende
tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Toegelaten
afzender ») toegevoegd :
- Ovlašteni pošiljatelj.
* Aan artikel 324 quinquies, lid 2 van het CTW, is de
volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Van
ondertekening vrijgesteld ») toegevoegd :
- Oslobođeno potpisa.
* Aan artikel 333, lid 1, punt b) van het CTW, is de volgende
tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Uittreksel »)
toegevoegd :
- Izvod.
* Aan artikel 423, lid 3, eerste alinea van het CTW, is de volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Vrijgemaakt ») toegevoegd :
- Ocarinjeno.
* Aan artikel 438, lid 3 van het CTW, is de volgende tekst
(die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Vrijgemaakt ») toegevoegd :
- Ocarinjeno.
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* Aan artikel 549, lid 1 van het CTW, is de volgende tekst
(die overeenkomt met de Nederlandse tekst « AV/S - goederen »)
toegevoegd :
- UP/O roba.
* Aan artikel 549, lid 2 van het CTW, is de volgende tekst
(die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Handelspolitiek ») toegevoegd :
- Trgovinska politika.
* Aan artikel 550 van het CTW is de volgende tekst (die
overeenkomt met de Nederlandse tekst « AV/T - goederen ») toegevoegd :
- UP/P roba.
* Aan artikel 583 van het CTW is de volgende tekst (die
overeenkomt met de Nederlandse tekst « TI - goederen ») toegevoegd :
- PU roba.
* Aan artikel 849, lid 2 van het CTW, is de volgende tekst
(die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Geen restituties of
andere bij de uitvoer verleende bedragen ») toegevoegd :
- Bez izvoznih naknada ili drugih iznosa pri izvozu.
* Aan artikel 849, lid 3 van het CTW, is de volgende tekst
(die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Restituties en andere
bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid) terugbetaald »)
toegevoegd :
- Izvozna naknada ili drugi iznos pri izvozu isplaćeni za …
(količina),
* Aan artikel 849, lid 3 van het CTW, is de volgende tekst
(die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Aanspraak op
restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor …
(hoeveelheid) ») toegevoegd na het woord « of » :
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- Pravo na izvoznu naknadu ili drugi iznos pri izvozu
poništeno za … (količina),
* Aan artikel 855, eerste alinea van het CTW, is de volgende
tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « DUPLIKAAT »)
toegevoegd :
- DUPLIKAT,
* Aan artikel 882, lid 1, punt b) van het CTW, is de volgende
tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Goederen die met
toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van het Wetboek kunnen
worden toegelaten als terugkerende goederen ») toegevoegd :
- Roba se ponovno uvozi u skladu s člankom 185. stavkom 2.
točkom (b) Kodeksa;
* Aan artikel 912 ter, lid 2, tweede alinea van het CTW, is de
volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Zekerheid voor … euro ») toegevoegd :
- Položeno osiguranje u visini … EUR.
* Aan artikel 912 ter, lid 5, tweede alinea van het CTW, is de
volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Geen
douaneregeling ») toegevoegd :
- Roba nije obuhvaćena carinskim postupkom.
* Aan artikel 912 sexies, lid 2, tweede alinea van het CTW, is
de volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst
« Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5
(registratienummer, datum, kantoor en land van afgifte): ... »)
toegevoegd :
- Izvod prvobitnog kontrolnog primjerka T5 (registracijski
broj, datum, ispostava i zemlja izdavanja) : …
* Aan artikel 912 sexies, lid 2, vierde alinea van het CTW, is
de volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « ...
(aantal) uittreksels afgegeven – kopieën bijgevoegd ») toegevoegd :
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- … (broj) izdanih izvadaka — preslike u prilogu.
* Aan artikel 912 septies, lid 1, tweede alinea van het CTW,
is de volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst
« Achteraf afgegeven ») toegevoegd :
- Izdano naknadno,
* Aan artikel 912 septies, lid 2 van het CTW, is de volgende
tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « DUPLICAAT »)
toegevoegd :
- DUPLIKAT,
* Aan artikel 912 octies, lid 2, punt c) van het CTW, is de
volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Vrijstelling van ondertekening - artikel 912octies van Verordening
(EEG) nr. 2454/93 ») toegevoegd :
- Oslobođeno
br. 2454/93.

potpisa

—

članak 912.g

Uredbe

(EEZ)

* Aan artikel 912 octies, lid 3 van het CTW, is de volgende
tekst (die overeenkomt met de Nederlandse tekst « Vereenvoudigde
procedure, artikel 912octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 »)
toegevoegd :
- Pojednostavnjeni postupak — članak 912.g Uredbe (EEZ)
br. 2454/93.
* Bijlage 1 van het CTW (bindende tariefinlichting) is als
volgt gewijzigd :
In vak «13. Taal» van document 4/5 van het formulier
«Bindende tariefinlichting», is de volgende code ingevoegd :
“HR”.
* Bijlage 1 bis van het CTW (bindende oorsprongsinlichting)
is als volgt gewijzigd :
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In vak «15. Taal» van het formulier «Bindende oorsprongsinlichting» is de volgende code ingevoegd :
“HR”.
* Bijlage 22 van het CTW (factuurverklaring) is als volgt gewijzigd :
Kroatische versie
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko
ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito
navedeno, ovi proizvodi … (2 ) preferencijalnog podrijetla.
* In bijlage 25 (IN DE DOUANEWAARDE OP TE NEMEN
LUCHTVRACHTKOSTEN) wordt „Kroatië” uit de eerste kolom
van de rubriek „Zone Q” van de tabel geschrapt.
* In bijlage 38 van het CTW (Bij het invullen van de formulieren te gebruiken codes) wordt het volgende toegevoegd in de
linkerkolom van de tabel van TITEL III — VERWIJZINGEN IN DE
VERSCHILLENDE TALEN MET BIJBEHORENDE CODE :
a) De volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse
tekst « NL Beperkte geldigheid » :
- HR Ograničena valjanost
b) De volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse
tekst « NL Vrijstelling »:
- HR Oslobođeno
c) De volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse
tekst « NL Alternatief bewijs » :
- HR Alternativni dokaz
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d) De volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse
tekst « NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)» :
- HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena (naziv i
.............................zemlja)
e) De volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse
tekst « NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of
heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing » :
- HR
Izlaz iz podliježe ................................................
ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/Direktive/Odluke
br. …
f) De volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse
tekst « NL Geen verplichte route » :
- HR Oslobođeno od propisanog plana puta
g) De volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse
tekst « NL Toegelaten afzender » :
- HR Ovlašteni pošiljatelj
h) De volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse
tekst « NL Van ondertekening vrijgesteld » :
- HR Oslobođeno potpisa
i) De volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse
tekst « NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN » :
- HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO
j) De volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse
tekst « NL GEBRUIK ONBEPERKT » :
- HR NEOGRANIČENA UPORABA
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k) De volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse
tekst « NL Diverse » :
- HR Razni
l) De volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse
tekst « NL Los gestort » :
- HR Rasuto
m) De volgende tekst (die overeenkomt met de Nederlandse
tekst « NL Afzender » :
- HR Pošiljatelj
* In bijlage 48 van het CTW (communautair of gemeenschappelijk douanevervoer - akte van borgtocht - doorlopende zekerheid)
is punt I.1 vervangen door de volgende tekst :
“1. Ondergetekende (1) ............................................................
woonachtig te (2) ................................................................
stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor
van zekerheidstelling van ....................................................................
tot een maximumbedrag van ...............................................
hetgeen overeenstemt met 100/50/30 procent (3) van het
referentiebedrag,

_____________________________

(1) Naam en voornaam, of handelsnaam.
(2) Volledig adres.
(3) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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tegenover de Europese Unie (bestaande uit het Koninkrijk
België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het
Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek
Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de
Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de
Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het
Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het
Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek
Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de
Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden
en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland)
en tegenover de Republiek IJsland, het Koninkrijk
Noorwegen, de Zwitserse Bondsstaat, de Republiek Turkije, het
Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino (1), voor al
hetgeen (2) ……………………………………………………. aan de
voornoemde landen verschuldigd is of kan worden, zowel voor
hoofd- en bijsommen als voor kosten en bijkomende bedragen, met
uitsluiting van boeten, uit hoofde van de rechten en andere heffingen
die van toepassing zijn op de onder de regeling communautair of
gemeenschappelijk douanevervoer geplaatste goederen.
* In bijlage 49 van het CTW (communautair of gemeenschappelijk douanevervoer - akte van borgtocht - zekerheidstelling
per aangifte) is punt I.1 vervangen door de volgende tekst :

_____________________________

(1) De naam doorhalen van de overeenkomstsluitende partij(en) of staten (Andorra of San Marino) over het grondgebied
waarvan het douanevervoer niet zal plaatsvinden. De verwijzingen
naar het Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino hebben
uitsluitend op communautair douanevervoer betrekking.
(2) Naam en voornaam, of handelsnaam, en volledig adres
van de aangever.”
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“1. Ondergetekende (1) ............................................................
woonachtig te (2) ................................................................
stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor
van zekerheidstelling van ....................................................................
tot een maximumbedrag van ...............................................
tegenover de Europese Unie (bestaande uit het Koninkrijk
België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het
Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek
Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de
Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de
Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het
Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het
Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek
Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de
Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden
en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland)
en tegenover de Republiek IJsland, het Koninkrijk
Noorwegen, de Zwitserse Bondsstaat, de Republiek Turkije, het
Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino (3), voor al hetgeen (4) ………………………………… aan de voornoemde landen
verschuldigd is of kan worden, zowel voor hoofd- en bijsommen als
voor kosten en bijkomende bedragen, met uitsluiting van boeten, uit
hoofde van de rechten en andere heffingen die van toepassing zijn op
de hieronder omschreven goederen die onder de regeling communautair of gemeenschappelijk douanevervoer zijn geplaatst bij het
kantoor van vertrek .............................................................................
_____________________________

(1) Naam en voornaam, of handelsnaam.
(2) Volledig adres.
(3) De naam doorhalen van de overeenkomstsluitende partij(en) of staten (Andorra of San Marino) over het grondgebied
waarvan het douanevervoer niet zal plaatsvinden. De verwijzingen
naar het Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino hebben
uitsluitend op communautair douanevervoer betrekking.
(4) Naam en voornaam, of handelsnaam, en volledig adres
van de aangever.”
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en die bestemd zijn voor het kantoor van bestemming .......
............................................................................................
Omschrijving van de goederen : ........................................
* In bijlage 50 van het CTW (communautair of gemeenschappelijk douanevervoer - akte van borgtocht – zekerheidstelling per
aangifte door middel van de afgifte van bewijzen van zekerheidstelling) is punt I.1 vervangen door de volgende tekst :
“1. Ondergetekende (1) ............................................................
woonachtig te (2) ...............................................................
stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor
van zekerheidstelling ..........................................................................
tegenover de Europese Unie (bestaande uit het Koninkrijk
België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het
Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek
Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de
Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de
Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het
Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het
Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek
Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de
Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden
en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland),

_____________________________

(1) Naam en voornaam, of handelsnaam.
(2) Volledig adres.
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en tegenover de Republiek IJsland, het Koninkrijk
Noorwegen, de Zwitserse Bondsstaat, de Republiek Turkije, het
Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino (1), voor al hetgeen een aangever aan de voornoemde landen, zowel voor hoofd- en
bijsommen als voor kosten en bijkomende bedragen, met uitsluiting
van boeten, uit hoofde van rechten en andere heffingen verschuldigd
is of kan worden voor de onder de regeling communautair of gemeenschappelijk douanevervoer geplaatste goederen, ten aanzien
waarvan de ondergetekende de aansprakelijkheid op zich heeft genomen door de afgifte van bewijzen van zekerheidstelling per
aangifte ten belope van ten hoogste 7 000 EUR per bewijs.
* Bijlage 60 van het CTW (vaststellingsformulier – carnet ATA) is als volgt gewijzigd :
Onder de titel « AANWIJZINGEN BIJ HET INVULLEN
VAN HET VASTSTELLINGSFORMULIER », in de rubriek
«I. Algemene opmerkingen» :
a) in de kolom die volgt op de zin beginnend met «Het
vaststellingsformulier is van een volgnummer voorzien», is de
volgende vermelding ingevoegd :
- “HR voor Kroatië”
b) in de kolom die volgt op de zinsnede beginnend met
«Vak 16:» is de volgende vermelding ingevoegd :
- “HRK = Kroatische kuna”
* Bijlage 63 van het CTW (formulier controle-exemplaar T5)
is als volgt gewijzigd :
_____________________________

(1) Uitsluitend voor communautair douanevervoer.”
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Aan vak B van exemplaar 1 is de volgende tekst (die
overeenkomt met de Nederlandse tekst « Terugzenden aan »)
toegevoegd :
- “Vratiti”
* Bijlage 71 van het CTW (inlichtingenbladen – artikel 523)
is als volgt gewijzigd :
a) de volgende vermelding is ingevoegd in :
- aanwijzing B.9. op de keerzijde van inlichtingenblad INF 1;
- aanwijzing B.15 op de keerzijde van inlichtingenblad INF 9;
- aanwijzing B.14 op de keerzijde van inlichtingenblad INF 5;
- aanwijzing B.13 op de keerzijde van inlichtingenblad INF 6,
alsmede
- aanwijzing B.15 op de keerzijde van inlichtingenblad INF 2:
- “HRK voor Kroatische kuna”
b) het volgende deelstreepje (dat overeenkomt met de
Nederlandse tekst « DUPLICAAT ») is ingevoegd in punt 2.1.f) van
het aanhangsel :
- DUPLIKAT,
* Bijlage 111 van het CTW (verzoek tot terugbetaling/kwijtschelding) is als volgt gewijzigd :
In punt B.12. van de aantekeningen op de keerzijde van het
formulier « Verzoek tot terugbetaling / kwijtschelding », is de
volgende vermelding ingevoegd :
- “HRK: Kroatische kunas”
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TOEPASSINGSVERORDENINGEN VAN VERORDENING
NR. 1186/2009 INZAKE VRIJSTELLINGEN
8. In afwachting van de bijwerking van de Instructie
Definitieve vrijstellingen (D.I.510.0) wordt gewezen op de volgende
wijzigingen om te beschikken over de vertaling van de vermeldingen
van de door de toetredingsakte gewijzigde artikelen.

a) Uitvoeringsverordening nr. 1224/2011
9. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1224/2011 van de
Commissie van 28 november 2011 voor de toepassing van de artikelen 66 tot en met 73 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de
Raad betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen is als volgt gewijzigd :
- in bijlage I wordt de lijst van de in "artikel 3, lid 2, bedoelde
vermeldingen" vervangen door de volgende tekst :
- “Артикул за лицата с увреждания: продължаването
на митническите освобождавания подлежи на
спазване на член 72, параграф 2, втора алинея от
Регламент (ЕО) № 1186/2009”;
- “Objeto para personas minusválidas: se mantiene la
franquicia subordinada al respeto del artículo 72, apartado
2, segundo párrafo, del Reglamento (CE) n o 1186/2009”;
- “ Zboží pro postižené osoby: zachování osvobození za
předpokladu splnění podmínek čl. 72 odst. 2 druhého
pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009”;
- “Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse
betinget af overholdelse af artikel 72, stk. 2, andet afsnit, i
forordning (EF) nr. 1186/2009”;
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- “Gegenstand für Behinderte : Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 72
Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr.
1186/2009”;
- “Kaubaartiklid puuetega inimestele: impordimaksudest
vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse
(EÜ) nr 1186/2009 artikli 72 lõike 2 teist lõiku”;
- “Αντικείμενα προοριζόμενα για μειονεκτούντα άτομα:
Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του
άρθρου 72 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1186/2009”;
- “Article for the handicapped: continuation of relief subject
to compliance with the second subparagraph of Article
72(2) of Regulation (EC) No 1186/2009”;
- “Objet pour personnes handicapées: maintien de la
franchise subordonné au respect de l’article 72,
paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n°
1186/2009”;
- “Predmet za osobe s invaliditetom: nastavak oslobođenja
od plaćanja carine u skladu s uvjetima iz članka 72.
stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EEZ) br. 1186/2009”;
- “Oggetto per persone disabili: la franchigia è mantenuta a
condizione che venga rispettato l’articolo 72, paragrafo 2,
secondo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009”;
- “Invalīdiem paredzētas preces: atbrīvojuma turpmāka
piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr.
1186/2009 72. panta 2. punkta otrajai daļai”;
- “Neįgaliesiems skirtas daiktas: atleidimo nuo muitų
taikymo
pratęsimas
laikantis
Reglamento
(EB)
Nr. 1186/2009 72 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos
nuostatų”;
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- “Áru behozatala fogyatékos személyek számára: a
vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 72.
cikke (2) bekezdésének második albekezdésében foglalt
feltételek teljesítése esetén”;
- “Oġġett għal nies b’xi diżabilita’: tkomplija ta’ ħelsien
mid-dazju suġġett għal osservanza tat-tieni subparagrafu
ta’ l-Artiklu 72(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009”;
- “Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de
vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 72,
lid 2, tweede alinea van Verordening (EG) nr. 1186/2009”;
- “Artykuł przeznaczony dla osób niepełnosprawnych:
kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania
warunków określonych w article 72 ust. 2 akapit drugi
rozporządzenia (WE) nr 1186/2009”;
- “Objectos destinados à pessoas deficientes: é mantida a
fraquia desde que seja respeitatdo o n. o 2, segundo
parágrafo do artigo 72. o do Regulamento (CE) n. o
1186/2009”;
- “Articole pentru persoane cu handicap: menţinerea scutirii
este condiţionată de respectarea dispoziţiilor articolului 72
alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE)
Nr. 1186/2009”;
- “Tovar pre postihnuté osoby: naďalej oslobodený, ak spĺňa
podmienky ustanovené v článku 72 odseku 2 druhom
pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009”;
- “Predmet za invalide: ohranitev oprostitve v skladu z
drugim pododstavkom člena 72(2) uUredbe (ES)
št. 1186/2009”;
- “Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu,
edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 72 artiklan 2
kohdan toisen alakohdan ehtoja noudatetaan”;
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- “Föremål för funktionshindrade: Fortsatt tullfrihet under
förutsättning att villkoren i artikel 72.2 andra stycket i
förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls”.

b) Uitvoeringsverordening nr. 1225/2011
10. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1225/2011 van de
Commissie van 28 november 2011 voor de toepassing van de artikelen 42 tot en met 52 en de artikelen 57 en 58 van Verordening
(EG) nr. 1186/2009 van de Raad betreffende de instelling van een
communautaire regeling inzake douanevrijstellingen is als volgt gewijzigd :
- in bijlage I wordt de lijst van de in "artikel 3, lid 2, bedoelde
vermeldingen" vervangen door de volgende tekst :
- “Стоки
на
ЮНЕСКО:
продължаването
на
митническите освобождавания подлежи на спазване
на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент
(ЕО) № 1186/2009”;
- “Objeto Unesco: se mantiene la franquicia subordinada al
respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del
Reglamento (CE) n. 1186/2009”;
- “Zboží Unesco: zachování osvobození za předpokladu
splnění podmínek čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce
nařízení (ES) č. 1186/2009”;
- “Unesco-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse
af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr.
1186/2009”;
- “Unesco-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung
abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2
erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009”;
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- “Unesco kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine,
tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli
48 lõike 2 esimest lõiku”;
- “Αντικείμενο Unesco: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη
από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009”;
- “Unesco goods: continuation of relief subject to
compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of
Regulation (EC) No 1186/2009”;
- “Objet Unesco: maintien de la franchise subordonné au
respect de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du
règlement (CE) n o 1186/2009”;
- “Unesco robe: nastavak oslobođenja od plaćanja carine u
skladu s uvjetima iz članka 48. stavka 2. prvog podstavka
Uredbe (EEZ) br. 1186/2009”;
- “Oggetto Unesco: è mantenuta la franchigia a condizione
che venga rispettato l’articolo 48, paragrafo 2, primo
comma del regolamento (CE) n. 1186/2009”;
- “Unesco preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana
atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 48.
panta 2. punkta pirmajai daļai”;
- “Unesco prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas
laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2
dalies pirmosios pastraipos nuostatų”;
- “Unesco-áruk:
a
vámmentesség
fenntartása
az
1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első
albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén”;
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- “Oġġetti tal-Unesco: tkomplija ta’ ħelsien mid-dazju
suġġetta għal osservanza ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ lArtikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009”;
- “Unesco-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is
afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste
alinea, van Verordening (EG) nr. 1186/2009”;
- “Towary Unesco: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem
zachowania warunków określonych w artikel 48 ust. 2
akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009”;
- “Objectos Unesco: é mantida a franquia desde que seja
respeitado o n. o 2, primeiro parágrafo do artigo 48. o do
Regulamento (CE) n. o 1186/2009”;
- “Articole Unesco: menținerea scutirii este condiționată de
respectarea prevederilor articolului 48 alineatul (2) primul
paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009”;
- “Tovar Unesco: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa
podmienky ustanovené v článku 48 odseku 2 prvom
pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009”;
- “Blago Unesco: ohranitev oprostitve v skladu s prvim
pododstavkom člena 48(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009”;
- “Unesco-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että
asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan”;
- “Unesco-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att
villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG)
nr 1186/2009 uppfylls”.”
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VERORDENING INTELLECTUELEEIGENDOMSRECHTEN NR. 1891/2004

11. De bijlage II van Verordening (EG) nr. 1891/2004 van de
Commissie van 21 oktober 2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad inzake
het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen
waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van
goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke
rechten (zie Instructie Intellectuele-eigendomsrechten (IER)
(D.I. 593.80)) is als volgt gewijzigd :
- in vak 6 wordt, na de vermelding voor Frankrijk (FR), het
volgende ingevoegd :
“

HR”;

- in vak 11 wordt, na de vermelding voor Frankrijk (FR), het
volgende ingevoegd :
“

HR

Naam :
Adres :
Tel. :
Mobiel :
Fax :
E-mail :
zie bijgevoegde lijst”;
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- in vak 12 wordt, na de vermelding voor Frankrijk (FR), het
volgende ingevoegd :
“

HR

Naam :
Adres :
Tel. :
Mobiel :
Fax :
E-mail :
zie bijgevoegde lijst”;
- in het laatste vak wordt, na de vermelding voor
Frankrijk (FR), het volgende ingevoegd :
“

HR”.

RICHTLIJN 2006/112/EG (BTW)

12. Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting
over de toegevoegde waarde is als volgt gewijzigd :
* Artikel 13, lid 2, wordt vervangen door :
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“2. De lidstaten kunnen werkzaamheden van publiekrechtelijke lichamen die uit hoofde van de artikelen 132, 135, 136 en 371,
de artikelen 374 tot en met 377, artikel 378, lid 2, artikel 379, lid 2,
en de artikelen 380 tot en met 390 quater zijn vrijgesteld, als werkzaamheden van de overheid beschouwen.”
* Artikel 80, lid 1, onder b), wordt vervangen door :
“b) wanneer de tegenprestatie lager is dan de normale waarde, degene die de handeling verricht geen volledig recht op aftrek uit
hoofde van de artikelen 167 tot en met 171 en 173 tot en met 177
heeft en de handeling uit hoofde van de artikelen 132, 135, 136, 371,
375, 376 en 377, artikel 378, lid 2, artikel 379, lid 2, en de artikelen 380 tot en met 390 quater, is vrijgesteld;”
* Artikel 136, onder a), wordt vervangen door :
“a) leveringen van goederen die uitsluitend zijn gebruikt voor
een activiteit die krachtens de artikelen 132, 135, 371, 375, 376 en
377, artikel 378, lid 2, artikel 379, lid 2, en de artikelen 380 tot en
met 390 quater is vrijgesteld, wanneer voor deze goederen geen
recht op aftrek is genoten;”
* Artikel 221, lid 3, wordt vervangen door :
“3. De lidstaten kunnen de belastingplichtige van de in artikel 220, lid 1, of in artikel 220 bis vastgestelde factureringsplicht
ontheffen voor de op hun grondgebied verrichte goederenleveringen
of diensten die, al dan niet met recht op aftrek van voorbelasting,
overeenkomstig de artikelen 110 en 111, artikel 125, lid 1, artikel 127, artikel 128, lid 1, de artikelen 132, punten h) tot en met l),
artikel 135, lid 1, de artikelen 136, 371, 375, 376 en 377, artikel 378,
lid 2, en artikel 379, lid 2, en de artikelen 380 tot en met 390 quater
vrijgesteld zijn.”
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* In artikel 287 wordt het volgende punt toegevoegd:
“19) Kroatië : 35 000 EUR.”
* Het volgende artikel wordt ingevoegd :
“Artikel 390 quater
Kroatië mag, onder de voorwaarden die in deze lidstaat op de
datum van zijn toetreding bestonden, vrijstelling blijven verlenen
voor de volgende handelingen :
a) de levering van bebouwde of onbebouwde bouwterreinen
als omschreven in artikel 135, lid 1, punt j), en bijlage X, deel B,
punt 9, tot en met 31 december 2014, niet verlengbaar;
b) internationaal personenvervoer omschreven in bijlage X,
deel B, punt 10, zolang dezelfde vrijstelling wordt toegepast in één
van de lidstaten die voor de toetreding van Kroatië lid van de Unie
waren.”
* Artikel 391 wordt vervangen door :
“Artikel 391
De lidstaten die vrijstelling verlenen voor de in de artikelen 371, 375, 376 en 377, artikel 378, lid 2, artikel 379, lid 2, en de
artikelen 380 tot en met 390 quater bedoelde handelingen, mogen de
belastingplichtigen het recht verlenen voor belastingheffing ter zake
van deze handelingen te kiezen.”
* De titel van bijlage X wordt (ook in de inhoudstafel) vervangen door :
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“LIJST VAN HANDELINGEN WAARVOOR DE IN DE
ARTIKELEN 370 EN 371 EN DE ARTIKELEN 375 TOT EN
MET 390 QUATER BEDOELDE AFWIJKINGEN GELDEN”.

RICHTLIJN 2008/118/EG (ACCIJNZEN)

13. De Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG is als volgt gewijzigd :

- artikel 46, lid 3, wordt vervangen door :

"3. Onverminderd artikel 32 kunnen de niet in artikel 2, lid 2,
derde en vierde alinea, van Richtlijn 92/79/EEG genoemde lidstaten
vanaf 1 januari 2014 een maximum van ten minste 300 sigaretten
opleggen ten aanzien van sigaretten die zonder verdere betaling van
accijns hun grondgebied mogen worden binnengebracht vanuit een
lidstaat welke overeenkomstig artikel 2, lid 2, derde en vierde alinea,
van die richtlijn lagere accijnzen toepast dan die welke voortvloeien
uit artikel 2, lid 2, eerste alinea, van die richtlijn.

In artikel 2, lid 2, derde en vierde alinea, van Richtlijn 92/79/EEG genoemde lidstaten die ongeacht de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs een accijns van ten minste 77 EUR per
1 000 sigaretten heffen, kunnen vanaf 1 januari 2014 een maximum
van ten minste 300 sigaretten opleggen ten aanzien van sigaretten
die zonder verdere betaling van accijns hun grondgebied worden
binnengebracht vanuit een lidstaat welke overeenkomstig artikel 2,
lid 2, derde alinea, van die richtlijn een lagere accijns toepast.
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De lidstaten die overeenkomstig de eerste en de tweede alinea
van dit lid een maximum opleggen, stellen de Commissie daarvan in
kennis. Zij kunnen de nodige controles verrichten mits deze de goede
werking van de interne markt niet in het gedrang brengen."
VERORDENING NR. 684/2009 (ACCIJNZEN)
14. Verordening (EG) nr. 684/2009 van de Commissie van
24 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad
wat betreft de geautomatiseerde procedures voor de overbrenging
van accijnsgoederen onder schorsing van accijns is als volgt gewijzigd :
- in bijlage II, codelijst 1, wordt tussen de vermeldingen voor
het Bulgaars en het Tsjechisch het volgende ingevoegd :
Code
hr

Omschrijving
Kroatisch

C. PRAKTISCHE MODALITEITEN (1)

Inleiding – Definities
15. Onder deze titel zijn enkel de praktische modaliteiten
opgenomen die enkel betrekking hebben op de douane in de Belgische context.
_____________________________

(1) Zie het document TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN, te
raadplegen op de website van de Europese Commissie :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/international_affairs
/enlargement/index_en.htm
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Om het lezen van de volgende tekst te vereenvoudigen,
worden volgende afkortingen gebruikt :
- VEG : Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;
- VWEU : Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie;
- Status van de Unie : communautaire status;
- EU 27 : de Europese Unie vóór de uitbreiding van
1 juli 2013;
- EU 28 : de Europese Unie na de uitbreiding van 1 juli 2013;
- LS – EU 27 : een lidstaat van de Europese Unie vóór
1 juli 2013 ;

C.I. DOUANE

C.I.1. Principe
16. Onverminderd de specifieke overgangsmaatregelen die
kunnen worden toegepast of zijn toegepast voor landbouwgoederen,
zullen de goederen die zich in het vrije verkeer bevinden in een LS –
EU 27 of in Kroatië zich eveneens in het vrije verkeer in de gehele
EU 28 bevinden. Dit principe is eveneens van toepassing op de goederen die zich vóór de toetreding onder een douaneregeling (bijvoorbeeld doorvoer, tijdelijke invoer), die aangezuiverd wordt na de
toetreding, geplaatst zijn. In een dergelijk geval moet de status van
de Unie van de goederen echter worden aangetoond om de mogelijkheid uit te sluiten dat de goederen waarvoor geen van toepassing
zijnde douanerechten zijn betaald, ten onrechte van de toetreding
zouden genieten.
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De toetredingsakte staat toe dat bepaalde douaneregelingen
die vóór de toetreding zijn begonnen en na de toetreding worden
beëindigd, worden geregeld met de vroegere douanewetgeving van
Kroatië.
Vanaf de toetreding zal Kroatië worden geïntegreerd in het
douanegebied van de Unie en bijgevolg zullen bij invoer van
goederen uit derde landen in het grondgebied van Kroatië voortaan
de maatregelen van toepassing zijn die in de EU 27 van kracht zijn
ter bescherming van de handel (antidumpingmaatregelen, antistaatssteunmaatregelen en vrijwaringsmaatregelen). Tezelfdertijd
zullen dit soort maatregelen die Kroatië vóór toetreding toepaste,
komen te vervallen.
C.I.2. Corridor van Neum
17. Een bijzondere situatie wordt gedekt door artikel 43 van
de Toetredingsakte dat voorziet dat de Raad, op basis van een voorstel van de Commissie, de voorwaarden bepaalt waaronder vrijstelling kan worden verleend van de vereiste om een summiere
aangifte bij binnenkomst of uitgang in te dienen voor de producten
als bedoeld in artikel 28, lid 2, van het VWEU die :
- het grondgebied van Kroatië verlaten voor doorreis over het
grondgebied van Bosnië en Herzegovina bij Neum (“corridor van
Neum”)
of
- het grondgebied van Kroatië binnenkomen na doorreis over
het grondgebied van Bosnië en Herzegovina bij Neum (“corridor van
Neum”)
De voorwaarden voor het verlenen van een vrijstelling van de
vereiste om een summiere aangifte bij binnenkomst of uitgang in te
dienen, werden vastgelegd in de Verordening (EU) nr. 479/2013 van
de Raad van 13 mei 2013 betreffende de vrijstelling van de vereiste
om summiere aangiften bij binnenkomst en uitgang in te dienen voor
Uniegoederen die via de corridor van Neum worden vervoerd
(PBEU L 139 van 25 mei 2013, blz. 1 t/m 3).
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C.I.3. Bewijs van status van de Unie (binnen de EU 28)

18. Het bewijs van status van de Unie wordt als volgt
geleverd :
a) Het bewijs van preferentiële oorsprong, correct afgegeven
of opgesteld vóór de datum van toetreding tot de Stabilisatie- en
Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, zal
aanvaard worden als bewijs van status (niet als bewijs van
oorsprong) in de EU 28 na toetreding, voor zover de goederen op de
datum van toetreding zich in tijdelijke opslag, onder de regeling
actieve veredeling (schorsingssysteem), in een vrije zone of vrij
entrepot, onder de regeling douanevervoer, in douane-entrepot, onder
de regeling behandeling onder douanetoezicht, tijdelijke invoer of
passieve veredeling bevinden, of werden aangegeven en vrijgegeven
voor de uitvoer en worden vervoerd binnen de EU 28.
Hieruit volgt dat als het bewijs van preferentiële oorsprong
voor bovengenoemde goederen na toetreding wordt ingediend bij de
douaneautoriteiten, de goederen vrijgesteld zijn van douanerechten
en andere douanemaatregelen wanneer zij voor het vrije verkeer
worden aangegeven binnen de EU 28. Opgemerkt wordt dat het
gevolg niet de toepassing van een preferentieel douanerecht is, maar
dat er geen douanerechten worden toegepast op basis van het bewijs
van de status van de Unie.
b) De goederen die zich op datum van de toetreding in
tijdelijke opslag, in een vrije zone of vrij entrepot, in doorvoer of
onder de regeling douane-entrepot bevinden, dan wel onder de
regeling actieve veredeling (schorsingssysteem), behandeling onder
douanetoezicht, tijdelijke invoer of passieve veredeling bevinden,
zijn aangegeven en werden vrijgegeven voor uitvoer en worden
vervoerd binnen de EU 28, worden behandeld als Uniegoederen in
de EU 28, indien, bijvoorbeeld op basis van de betaling van de in het
betreffende douanegebied van toepassing zijnde douanerechten,
volgende bewijzen van status van de Unie worden overgelegd :
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• een T2L- of T2LF-document artikelen 315 tot en met 317 ter
of evenwaardig handelsdocu- van het CTW
ment
• een carnet TIR of ATA met artikel 319 van het CTW
de vermelding «T2L» of
«T2LF»
• de kentekenplaten en ken- artikel 320 van het CTW
merken van gemotoriseerde
wegvoertuigen die zijn ingeschreven in een lidstaat
• het codenummer en eigen- artikel 321 van het CTW
domsmerk van goederenwagons behorende aan een
spoorwegmaatschappij
van
een lidstaat
• een verpakking aan de hand artikel 322 van het CTW
waarvan kan worden vastgesteld dat de eigenaar een in een
lidstaat gevestigde persoon is
• bagage die als Uniegoederen artikel 323 van het CTW
worden aangegeven en er
bestaat geen twijfel over de
juistheid van de aangifte
• voor accijnsgoederen een ge- artikel 21, lid 6 van Richtlijn
drukt exemplaar van het elek- 2008/118/EG en Verordening
tronisch administratief docu- (EG) nr. 684/2009
ment (e-AD) of een handelsdocument die de unieke
administratieve referentiecode
(ARC) van de betrokken
EMCS-beweging bevat
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• het document T2M voor uit artikel 325 van het CTW
de zeevisserij afkomstige producten en andere producten
die met schepen uit zee
worden gevist
• het postetiket

artikel 462 bis, lid 2 en bijlage 42 ter van het CTW

• het formulier bestemd voor artikel 812 en bijlage 109 van
Uniegoederen geplaatst in het CTW
vrije zones van controletype I
en in vrije entrepots
• een controle-exemplaar T5

artikel 314 quater, punt g), in
combinatie met artikel 843 van
het CTW

19. In deze context dekt de term “Uniegoederen” eveneens de
goederen die :
- volledig zijn verkregen op het grondgebied van Kroatië
overeenkomstig de voorwaarden gesteld in artikel 23 van het CBW
en waarin geen goederen zijn verwerkt die uit andere landen of
gebieden zijn ingevoerd;
- zijn ingevoerd uit andere landen of gebieden dan Kroatië, en
die in Kroatië in het vrije verkeer zijn gebracht;
- in Kroatië zijn verkregen of vervaardigd uit uitsluitend de
bij het tweede streepje hiervoor bedoelde goederen dan wel uit de bij
het eerste en tweede streepje bedoelde goederen.
Uit het voorgaande volgt dat indien het bewijs van status van
de Unie voor voornoemde goederen na de toetreding wordt
overgelegd aan de douaneautoriteiten, de goederen vrij van douanerechten en andere douanemaatregelen zullen zijn wanneer zij in het
vrije verkeer worden gebracht.
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20. De goederen die gedekt zijn door een carnet ATA
uitgegeven vóór de datum van toetreding in een LS – EU 27 of in
Kroatië zijn eveneens vrijgesteld van douanerechten en andere
douanemaatregelen wanneer zij in het vrije verkeer worden gebracht.
De verzoeken om controle achteraf van bewijzen van preferentiële oorsprong afgeleverd volgens de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst zullen door de bevoegde douaneautoriteiten van de
LS – EU 27 en van Kroatië aanvaard worden tot een periode van drie
jaar na de afgifte of het opstellen van het betrokken bewijs van
oorsprong en kunnen door deze autoriteiten worden gedaan
gedurende een periode van drie jaar vanaf de aanvaarding van het
bewijs van oorsprong dat bij de aangifte voor het vrije verkeer is
gevoegd.

C.I.4. Bewijs van preferentiële oorsprong (handel met derde
landen met inbegrip van Turkije in het kader van de
preferentiële akkoorden over landbouwproducten, staalproducten en steenkool)

21. Het bewijs van preferentiële oorsprong dat is afgeleverd
door derde landen (niet door de LS – EU 27 of Kroatië) krachtens
een preferentiële overeenkomst tussen Kroatië en die derde landen
zal in Kroatië worden aanvaard voor zover :
- het verkrijgen van deze preferentiële oorsprong een preferentieel tarief toekent overeenkomstig de preferentiële tariefmaatregelen opgenomen in overeenkomsten of regelingen die de Unie
heeft afgesloten met of aangenomen ten aanzien van deze derde
landen of groepen van derde landen (met andere woorden : het door
een derde land afgegeven bewijs van preferentiële oorsprong mag
zelfs aanvaard worden indien dat bewijs van oorsprong van een
ander type is dan diegene die aanvaard worden door de EU 27 in het
kader van haar overeenkomst of regeling met datzelfde derde land);
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- het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten vóór de
datum van toetreding zijn afgegeven of opgesteld; en
- het bewijs van oorsprong vóór 1 november 2013 bij de
douaneautoriteiten wordt ingediend.
Wanneer goederen vóór 1 juli 2013 zijn aangegeven voor het
vrije verkeer in Kroatië, kan het achteraf afgegeven of opgestelde
bewijs van oorsprong krachtens in Kroatië op de datum van het in
het vrije verkeer brengen geldende preferentiële regelingen, ook in
Kroatië worden aanvaard, op voorwaarde dat dit bewijs uiterlijk vóór
1 november 2013 aan de douaneautoriteiten wordt overgelegd.
22. De vergunningen “toegelaten exporteur” verleend door
Kroatië in het kader van met derde landen (niet binnen de EU 28)
afgesloten overeenkomsten mogen behouden blijven op voorwaarde
dat :
- deze bepaling eveneens is voorzien in de overeenkomsten of
regelingen die de EU 27 heeft afgesloten met of aangenomen ten
aanzien van deze derde landen of groepen van derde landen vóór de
datum van toetreding (wat betekent dat de overeenkomsten van de
Unie gesloten met deze landen deze mogelijkheid eveneens
voorzien); en
- dat de toegelaten exporteurs de in deze overeenkomsten of
regelingen voorziene oorsprongsregels toepassen vanaf de toetreding. De bovenvernoemde vergunningen voor “toegelaten exporteur”
moeten evenwel worden vervangen door nieuwe vergunningen afgeleverd overeenkomstig de wetgeving van de Unie vóór 1 juli 2014.
Op die datum zullen de oude vergunningen niet meer geldig zijn.
23. Verzoeken om controle achteraf van het bewijs van
oorsprong als bedoeld in paragraaf 4 van bijlage IV nr. 5 bij de
Toetredingsakte, zullen gedurende een periode van drie jaar vanaf de
afgifte of het opstellen van het betrokken bewijs van oorsprong
aanvaard worden door de bevoegde douaneautoriteiten van de LS –
EU 27 en Kroatië en kunnen door die autoriteiten nog worden gedaan gedurende een periode van drie jaar vanaf de aanvaarding van
het bewijs van oorsprong dat bij de aangifte voor het vrije verkeer is
gevoegd.
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24. Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de maatregelen voortvloeiend uit de gemeenschappelijke handelspolitiek zal
het bewijs van oorsprong, achteraf afgegeven of opgesteld door
derde landen in het kader van de preferentiële overeenkomsten of
regelingen die de Unie heeft afgesloten met of aangenomen ten
aanzien van deze derde landen, aanvaard worden in Kroatië voor het
in het vrije verkeer brengen van goederen die op de datum van
toetreding onderweg zijn of in tijdelijke opslag, in douane-entrepot
of in een vrije zone in één van deze derde landen of in Kroatië, op
voorwaarde dat Kroatië geen van kracht zijnde vrijhandelsovereenkomst had met het derde land, voor de betrokken goederen, op
het tijdstip dat de vervoersdocumenten werden afgegeven en voor
zover dat :

- het verwerven van deze oorsprong een preferentiële tarifaire
behandeling toekent op basis van preferentiële tariefmaatregelen
opgenomen in de overeenkomsten of de regelingen die de Unie heeft
afgesloten met of aangenomen ten aanzien van derde landen of
groepen van derde landen, zoals bepaald in artikel 20, paragraaf 3,
onder d) en e) van Verordening (EEG) nr. 2913/92; en

- de vervoersdocumenten ten laatste de dag vóór de toetreding
zijn uitgegeven; en

- het bewijs van oorsprong, a posteriori afgegeven of opgesteld, aan de douaneautoriteiten vóór 1 november 2013 wordt overgelegd.

25. Voor de controle van de bewijzen bedoeld in § 24, zullen
de bepalingen betreffende de definitie van “oorsprongsproducten” en
de methoden voor administratieve samenwerking van de betreffende
overeenkomsten en regelingen toegepast worden.
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C.I.5. Bewijs van status onder de bepalingen van het vrije verkeer
van industriële producten binnen de douane-unie EUTurkije

C.I.5.1. Bewijs van status volgend uit de overlegging van bewijzen
van preferentiële oorsprong afgegeven in Turkije of in
Kroatië in het kader van hun vorige preferentiële handelsovereenkomst

26. De bewijzen van oorsprong correct afgegeven door ofwel
Turkije ofwel door Kroatië of opgesteld in het kader van de preferentiële handelsovereenkomsten tussen hen van toepassing en die een
verbod van terugbetaling of schorsing van douanerechten op de
betrokken goederen voorzien, zullen in de respectievelijke landen
aanvaard worden als bewijs van status onder de bepalingen van het
vrije verkeer van industriële producten, vastgesteld in de Besluit
nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije, voor zover dat :
- het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten ten
laatste op de dag vóór de datum van toetreding werden afgegeven of
opgesteld; en
- het bewijs van oorsprong binnen de periode van vier
maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten
wordt overgelegd.
Wanneer de goederen zijn aangegeven voor het vrije verkeer
in ofwel Turkije of Kroatië vóór de datum van toetreding, in het
kader van de vorengenoemde preferentiële handelsovereenkomsten,
kan het onder deze overeenkomsten a posteriori afgegeven of opgestelde bewijs van oorsprong eveneens worden aanvaard voor zover
dat het aan de douaneautoriteiten tijdens de periode van vier maanden na de datum van toetreding wordt overgelegd.
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27. Teneinde de bewijzen in § 26 te controleren, zullen de
bepalingen betreffende de definitie van “producten van oorsprong”
en de methoden van administratieve samenwerking van de desbetreffende preferentiële overeenkomsten van toepassing zijn. De
verzoeken om controle achteraf van dergelijke bewijzen zullen door
de bevoegde douaneautoriteiten van de LS – EU 27 en van Kroatië
gedurende een periode van drie jaar na de afgifte of het opstellen van
het betrokken bewijs van oorsprong aanvaard worden en kunnen
door die autoriteiten nog worden gedaan gedurende een periode van
drie jaar vanaf de aanvaarding van het bewijs van oorsprong dat bij
een aangifte voor het vrije verkeer is gevoegd.

C.I.5.2. Bewijs van status als gevolg van de overlegging in Kroatië
van certificaten inzake goederenverkeer A.TR afgegeven in
Turkije
28. Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van alle maatregelen afgeleid uit de gemeenschappelijke handelspolitiek, wordt een
certificaat inzake goederenverkeer A.TR, afgegeven onder de bepalingen van het vrije verkeer van industriële producten, vastgesteld
in het Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije van
22 december 1995, aanvaard in Kroatië voor het in het vrije verkeer
brengen van goederen, die op de datum van toetreding ofwel onderweg zijn nadat de uitvoerformaliteiten in de Unie of Turkije gedaan
zijn of die zich in tijdelijke opslag of onder een douaneregeling
bevinden als bedoeld in het artikel 4, § 16 onder b) tot h) van het
CBW in Turkije of in Kroatië, voor zover dat al de volgende
voorwaarden zijn vervuld :
- geen enkel bewijs van oorsprong zoals bedoeld in § 26 is
overgelegd voor de betrokken goederen;
- de goederen voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de bepalingen over het in het vrije verkeer brengen van
industriële producten;
- de vervoersdocumenten ten laatste de dag voorafgaand aan
de datum van toetreding werden afgegeven en
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- het certificaat inzake goederenverkeer A.TR binnen de vier
maanden vanaf de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten
wordt overgelegd.
29. Teneinde de certificaten inzake goederenverkeer A.TR,
bedoeld in vorengenoemde § 28, te controleren, zullen de bepalingen
betreffende de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer A.TR
en de methoden voor administratieve samenwerking onder Besluit
nr. 1/2006 van het Comité voor douanesamenwerking EG-Turkije
van 26 juli 2006 worden toegepast.

C.I.6. Douaneregelingen

C.I.6.1. Beëindiging of aanzuivering van douaneregelingen die
vóór toetreding zijn aangevat

30. Tijdelijke opslag, de regelingen doorvoer, douane-entrepot, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht, tijdelijke
invoer, passieve veredeling en uitvoer begonnen en niet beëindigd
vóór de toetreding moeten worden aangezuiverd onder de voorwaarden van de wetgeving van de Unie, onafgezien van het feit of deze
regelingen aangegaan zijn met een derde land of tussen een LS –
EU 27 en Kroatië. Bijgevolg, indien Kroatië bijvoorbeeld een
regeling voor extern douanevervoer aangaat met een LS – EU 27 op
30 juni 2013, moet deze in elk geval beëindigd worden. Hetzelfde
geldt eveneens voor een verzending in de omgekeerde richting.
Wanneer de beëindiging of de aanzuivering aanleiding geeft tot het
ontstaan van een douaneschuld, zal het bedrag aan te betalen rechten
bij invoer datgene zijn dat van kracht is op het moment dat de
douaneschuld ontstaan is overeenkomstig het gemeenschappelijk
douanetarief en het betaalde bedrag zal beschouwd worden als eigen
middelen van de Unie.
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31. Teneinde te vermijden dat goederen, die zich op de datum
van toetreding onder één van vorengenoemde regelingen bevinden,
het onderwerp uitmaken van douanerechten of andere douanemaatregelen wanneer zij worden aangegeven voor het vrije verkeer,
kan de marktdeelnemer aan de douaneautoriteiten het bewijs van
preferentiële oorsprong (waar dit gelijkwaardig is aan status) van de
goederen overleggen. Indien, bijvoorbeeld, preferentiële goederen
van oorsprong uit Kroatië in Slovenië worden binnengebracht vóór
de toetreding binnen het kader van tijdelijke invoer en de goederen
worden aangegeven voor het in het vrije verkeer brengen na de
datum van toetreding, dient er in dit geval geen enkel douanerecht te
worden geheven indien een certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 wordt overgelegd volgens de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst als bewijs van status van de Unie en niet als bewijs
van oorsprong (zie voorgaande § 18). Indien de aangever een document T2L in plaats van een EUR. 1 certificaat voorlegt aan de
douaneautoriteiten moet er evenmin een douanerecht geheven
worden (zie voorgaande § 18).
32. Het is belangrijk te onderstrepen dat de status van de Unie
ten gevolge van de toetreding of de preferentiële oorsprong (in het
geval van handel met derde landen) formeel moet worden bewezen
(zie voorgaande §§ 18 t/m 25). Indien geen enkel formeel bewijs kan
worden voorgelegd door de marktdeelnemer, worden de goederen
respectievelijk beschouwd als zijnde "niet-Uniegoederen" en "nietpreferentiële goederen" en zijn bijgevolg onderworpen aan douanerechten en andere douanemaatregelen overeenkomstig het recht van
de Unie (met inbegrip van de bijzondere regels van de toetredingsakte).
33. Teneinde te vermijden dat goederen die zich in het vrije
verkeer bevonden binnen de EU 27 belast worden met invoerrechten
in Kroatië, moet worden overwogen of de goederen niet als terugkerende goederen kunnen aangegeven worden (zie geval 15 hierna).
Indien vrijstelling van invoerrechten kan toegestaan worden voor de
goederen overeenkomstig de bepalingen voor terugkerende goederen, kan dit een alternatief zijn voor vrijstelling van invoerrechten op
basis van de toetredingsakte.
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C.I.6.2. Specifieke bepalingen voor bepaalde douaneregelingen

a) Douane-entrepot
34. De volgende bijzondere bepalingen zijn van toepassing
voor de aanzuivering van de regeling douane-entrepot in Kroatië na
de toetreding : wanneer het bedrag van een douaneschuld is
vastgesteld op basis van de aard van de invoergoederen en wanneer
de aangifte tot plaatsing van de goederen onder de regeling werd
aanvaard vóór de datum van toetreding, zullen de tariefindeling, de
hoeveelheid, de waarde voor douanedoeleinden en de oorsprong van
de invoergoederen, op het tijdstip dat zij onder de regeling werden
geplaatst (zie artikel 112, § 3 van het CBW (douane-entrepot van het
type D)) voortvloeien uit de in Kroatië van toepassing zijnde
wetgeving op de datum van aanvaarding van de aangifte door de
douaneautoriteiten. Evenwel zijn de toe te passen douanerechten die
van het gemeenschappelijk douanetarief op het tijdstip van het
ontstaan van de douaneschuld en die douanerechten worden
beschouwd als eigen middelen van de Unie.

b) Actieve veredeling
35. De vergunningen actieve veredeling afgeleverd in Kroatië
vóór de toetreding kunnen geldig blijven tot het einde van hun
geldigheidsduur of tot 1 jaar na de datum van toetreding. De eerste
van deze twee data wordt genomen als geldigheidsduur. Evenwel
moet de vergunninghouder vanaf de datum van toetreding de
wetgeving van de Unie naleven behalve in het geval dat de hierna
volgende uitzonderingen van toepassing zijn.
36. Overeenkomstig artikel 2 van de Toetredingsakte worden
er geen vergunningen meer geëist voor handel tussen de LS – EU 27
en Kroatië. Evenwel moeten douaneregelingen die begonnen en niet
aangezuiverd werden vóór de datum van toetreding beëindigd
worden na toetreding.
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37. Volgens de artikelen 28 en 29 van het VWEU kan er geen
douaneschuld ontstaan voor goederen die de status van de Unie
bekomen hebben ten gevolge van de toetreding. Dit betreft zowel de
goederen van oorsprong uit de LS – EU 27 of uit Kroatië als de
goederen ingevoerd uit derde landen die in het vrije verkeer werden
gebracht in de LS – EU 27 of in Kroatië vóór de toetreding (zie
eveneens artikel 4, punt 7 van het CBW).
38. De volgende bijzondere bepalingen zijn van toepassing op
de aanzuivering van de regeling actieve veredeling in Kroatië na toetreding:
- wanneer het bedrag van een douaneschuld is vastgesteld op
basis van de aard van de invoergoederen, hun tariefindeling (met
inbegrip van het douanerecht), de douanewaarde, de oorsprong, en
de hoeveelheid op het tijdstip dat zij onder de regeling zijn geplaatst
(zie artikel 121 van het CBW) en wanneer de aangifte tot plaatsing
van de goederen onder de regeling werd aanvaard vóór de datum van
toetreding, zullen die elementen voortvloeien uit de van toepassing
zijnde wetgeving in Kroatië vóór de datum van toetreding. Die
douanerechten zijn evenwel eigen middelen van de Unie;
- de compenserende interest moet betaald worden overeenkomstig artikel 519 van het CTW vanaf de datum van toetreding
teneinde het voordeel van de verdaging van de datum van betaling
van het recht te compenseren.
- indien een aangifte voor actieve veredeling aanvaard werd
onder de voorwaarden van een terugbetalingsysteem, zal de terugbetaling gebeuren onder de voorwaarden van de wetgeving van de
Unie, door en op kosten Kroatië, waar de douaneschuld, voor
dewelke de teruggave werd gevraagd, was ontstaan vóór de datum
van toetreding. Het terugbetaalde recht is uiteraard datgene dat
betaald werd vóór de toetreding.
c) Tijdelijke invoer
39. De volgende bijzondere bepalingen zijn van toepassing op
de aanzuivering van de regeling tijdelijke invoer in Kroatië na de
toetreding.
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40. Wanneer het bedrag van een douaneschuld is vastgesteld
op basis van de aard van de invoergoederen, hun tariefindeling (met
inbegrip van het douanerecht), de douanewaarde, de oorsprong en de
hoeveelheid op het tijdstip dat zij onder de regeling werden geplaatst
(zie art. 144, § 1, eerste zin van het CBW), en wanneer de aangifte
tot plaatsing van de goederen onder de regeling werd aanvaard vóór
de datum van toetreding, zullen deze elementen voortvloeien uit de
vóór de datum van toetreding in Kroatië van toepassing zijnde
wetgeving. Die douanerechten zijn evenwel eigen middelen van de
Unie.
41. De compenserende interest moet betaald worden overeenkomstig artikel 519 van het CTW vanaf de datum van toetreding
teneinde het voordeel van de verdaging van de datum van betaling
van het recht te compenseren.

d) Passieve veredeling
42. De vergunningen passieve veredeling afgeleverd in
Kroatië vóór de toetreding kunnen geldig blijven tot het einde van
hun geldigheidsduur of tot 1 jaar na de datum van toetreding. De
eerste van deze twee data wordt genomen als geldigheidsduur. De
vergunninghouder moet evenwel vanaf de datum van toetreding de
wetgeving van de Unie naleven.
43. Wanneer een regeling is begonnen vóór de datum van
toetreding en wordt aangezuiverd na toetreding, zijn de bepalingen
van de Unie (met inbegrip van het gemeenschappelijk douanetarief)
eveneens van toepassing in Kroatië. De berekening van de vrijstelling van invoerrechten op basis van de veredelingskosten (artikel 153, tweede alinea van het CBW samen met het artikel 591 van
het CTW) van de goederen die niet van oorsprong zijn uit de EU 27,
uit Kroatië of uit Turkije en die in het vrije verkeer werden gebracht
vóór de toetreding aan een nulrecht met als enige doelstelling om te
genieten van de gedeeltelijke vrijstelling, bedoeld onder artikel 591
van het CTW, is niet toegelaten, behalve voor de invoeren zonder
handelskarakter.
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e) Behandeling onder douanetoezicht
44. De vergunningen voor behandeling onder douanetoezicht,
afgeleverd in Kroatië vóór de toetreding kunnen geldig blijven tot
het einde van hun geldigheidsduur of tot 1 jaar na de datum van
toetreding. De eerste van deze twee data wordt genomen als geldigheidsduur. De vergunninghouder moet evenwel vanaf de datum van
toetreding de wetgeving van de Unie naleven.
45. Wanneer een regeling is begonnen vóór de datum van
toetreding en wordt aangezuiverd na toetreding, zijn de bepalingen
van de Unie zonder uitzonderingen eveneens van toepassing in
Kroatië.
f) Vrije zones en vrije entrepots
46. Er zijn geen overgangsmaatregelen van kracht voor wat
betreft de vrije zones en de vrije entrepots. Dit betekent dat vanaf de
dag van de toetreding de bepalingen van het CBW en het CTW
moeten worden nageleefd in Kroatië en dat alle vergunningen en
wettelijke bepalingen die niet beantwoorden aan de voorwaarden van
de Unie vanaf die dag ongeldig zijn. Anderzijds kunnen de vrije
zones en de vrije entrepots opgericht overeenkomstig identieke
voorwaarden als die van kracht in de Unie op 1 juli 2013 verder
functioneren.
C.I.7. Andere bepalingen
a) Geldigheid van het AEO-certificaat
47. De certificaten die vóór de datum van toetreding door
Kroatië zijn verleend voor het verlenen van de status van geautoriseerde marktdeelnemer (AEO) zijn geldig tot het einde van hun
geldigheidsduur of tot 1 jaar na de datum van toetreding. De eerste
van deze twee data wordt genomen als geldigheidsduur.
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b) Boeking achteraf, navordering, terugbetaling en kwijtschelding
48. Vanaf de datum van toetreding moet de boeking (met
inbegrip van navordering), de terugbetaling en de kwijtschelding van
invoerrechten gebeuren overeenkomstig het CBW (art. 201-242).
49. Evenwel, indien de douaneschuld was ontstaan vóór de
datum van toetreding, moet de invordering, de terugbetaling of de
kwijtschelding gebeuren overeenkomstig de van toepassing zijnde
verordeningen in Kroatië van vóór de toetreding.
50. Omdat dit de verbetering van een fout impliceert, die
ontstaan is vóór de toetreding, is het in te vorderen, terug te betalen
of kwijt te schelden bedrag het bedrag vastgesteld overeenkomstig
het Kroatisch recht onder de vóór de toetreding van kracht zijnde
bepalingen. Dit betekent eveneens dat alle andere van toepassing
zijnde voorwaarden van Kroatisch recht met betrekking tot invordering, terugbetaling of kwijtschelding (bijvoorbeeld de termijn voor
de invordering), van kracht zijnde vóór de toetreding, van toepassing
zijn.

c) Bindende tariefinlichtingen en bindende inlichting betreffende de oorsprong
51. De toetredingsakte bevat geen overgangsmaatregelen voor
wat betreft de bindende tariefinlichtingen en bindende inlichting
betreffende de oorsprong.
Dit betekent dat :
- voor Kroatië zulke inlichtingen, verleend op basis van het
Kroatisch recht vóór de toetreding, ophouden een bindend juridisch
karakter te hebben vanaf de dag van toetreding; vanaf deze dag kan
Kroatië bindende inlichtingen verstrekken op basis van artikel 12
van het CBW die geldig zullen zijn in gans de EU 28;
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- voor de LS – EU 27, hun bindende inlichtingen geldig
worden in Kroatië vanaf de dag van toetreding. Indien evenwel
onderdelen of handenarbeid uit Kroatië gebruikt worden bij de
vervaardiging van goederen voor dewelke bindende inlichtingen
betreffende de oorsprong zijn afgeleverd, is het aangewezen deze
inlichtingen betreffende de oorsprong aan te passen vanaf de datum
van de toetreding.
C.I.8. Summiere aangifte bij uitgang en bij binnenkomst in
samenhang met de “corridor van Neum”
52. In artikel 43 van de toetredingsakte is de volgende
bepaling opgenomen :
“De Raad bepaalt, op voorstel van de Commissie met een
gekwalificeerde meerderheid, de voorwaarden waaronder :
a) vrijstelling kan worden verleend van de vereiste inzake een
summiere aangifte bij uitgang voor de producten als bedoeld in
artikel 28, lid 2, van het VWEU die het grondgebied Kroatië verlaten
voor doorreis over het grondgebied van Bosnië en Herzegovina bij
Neum (“corridor van Neum”);
b) vrijstelling kan worden verleend van de vereiste inzake een
summiere aangifte bij binnenkomst voor de producten in de situatie
genoemd onder a) wanneer zij opnieuw het grondgebied van Kroatië
binnenkomen na doorreis over het grondgebied van Bosnië en
Herzegovina bij Neum.”
C.I.9. Enkele praktische gevallen
C.I.9.1. Afgifte en geldigheid van een vergunning
53. De vergunningen die vóór de datum van toetreding zijn
verleend voor het gebruik van de regelingen actieve veredeling,
behandeling onder douanetoezicht en passieve veredeling zullen tot
op het eind van hun geldigheidsduur of tot één jaar na de datum van
toetreding geldig blijven. De vergunninghouder moet evenwel de
wetgeving van de Unie vanaf de datum van toetreding naleven.
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Voorbeeld : Een vergunning voor het gebruik van de behandeling onder douanetoezicht (BOD) die op 1 maart 2013 met een
duur van 3 jaar (geldigheidsperiode) werd afgeleverd in een Kroatië
moet met ingang van 1 juli 2014 worden ingetrokken of gewijzigd.
Nochtans moet de vergunning worden ingetrokken (zie artikel 9 van
het CBW) vanaf 1 juli 2013 wanneer de vergunning BOD bepaalde
goederen betreft, omdat het Comité Douanewetboek heeft besloten
dat de economische voorwaarden in deze specifieke gevallen niet
zijn vervuld. De intrekking beïnvloedt niet de invoergoederen die
vóór de datum van toetreding onder BOD zijn geplaatst (zie artikel 4
van het CTW).
54. De vergunningen van Kroatië betreffende douane-entrepot, tijdelijke invoer, bijzondere bestemming, de vrije zones en de
vrije entrepots, die op of na de datum van toetreding geldig zijn,
moeten in elk geval vanaf 1 juli 2013 met het recht van de Unie
overeenstemmen.

C.I.9.2. Het van toepassing zijnde tijdstip voor de inning en de
grondslagen voor de vaststelling van de douanerechten

55. Alle douaneregelingen die vóór de toetreding zijn begonnen en die op de datum van toetreding nog niet zijn beëindigd, moeten volgens het recht van de Unie worden aangezuiverd. Bijlage IV
nr. 5 van de akte van toetreding voorziet enkele uitzonderingen op
deze regel. Deze omvatten de tariefindeling (maar niet het douanerecht), de hoeveelheid, de douanewaarde en oorsprong van de goederen en, in het geval van passieve veredeling, de methode om de
douaneschuld te bepalen. De regels betreffende de douaneschuld zijn
uiteraard niet van toepassing op goederen waarvan de status van de
Unie of de preferentiële status zijn bewezen, omdat dergelijke goederen vrijgesteld zijn van douanerechten (zie hierboven § 18 t/m 20).
Hierna worden enkele praktische gevallen uiteengezet :
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Geval 1 :

Invoergoederen worden vóór de datum van toetreding
onder de regeling douane-entrepot geplaatst in Kroatië
volgens de regels overeenkomstig artikel 112, § 3 van
het CBW. Deze goederen worden in Kroatië aangegeven voor het in het vrije verkeer brengen op
1 augustus 2013. De goederen zijn onderworpen aan
3 % MFN (1) (erga omnes) invoerrechten overeenkomstig het gemeenschappelijk douanetarief. Er werd
vóór de datum van toetreding geen correct bewijs van
preferentiële oorsprong afgegeven, noch werd een bewijs van status van de Unie van de goederen overgelegd.

Oplossing : De invoerrechten zijn verschuldigd. Het bedrag van de
douaneschuld wordt bepaald volgens de belastingselementen (de aard van de invoergoederen, de douanewaarde en de hoeveelheid invoergoederen) overeenkomstig de van toepassing zijnde Kroatische wetgeving
vóór de datum van toetreding. De invoerrechten van het
gemeenschappelijke douanetarief zijn van toepassing.

Geval 2 :

Invoergoederen van oorsprong uit Japan worden vóór de
datum van toetreding in Duitsland onder de regeling
douane-entrepot geplaatst. Deze goederen worden
onwettig onttrokken aan het douanetoezicht op 1 augustus 2013. De entreposeur legt een T2L document
(achteraf afgegeven overeenkomstig artikel 314 quater,
§ 3 van het CTW) voor omdat de goederen in Kroatië in
het vrij verkeer waren vóór de datum van toetreding.

_____________________________

(1) MFN = most favoured nation oftwel meestbegunstigde
land.
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Oplossing : Er zijn geen invoerrechten verschuldigd omdat het
bewijs van de status van de Unie wordt geleverd (zie
VWEU artikelen 28 t/m 30 (1)).

_____________________________

(1) “TITEL II
HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN
Artikel 28
(oud artikel 23 VEG)
1. De Unie omvat een douane-unie welke zich uitstrekt over
het gehele goederenverkeer en welke zowel het verbod medebrengt
van in- en uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke werking
in het verkeer tussen de lidstaten onderling als de invoering van een
gemeenschappelijk douanetarief voor hun betrekkingen met derde
landen.
2. De bepalingen van artikel 30 en van hoofdstuk 3 van deze
titel zijn van toepassing op de producten welke van oorsprong zijn
uit de lidstaten alsook op de producten uit derde landen welke zich in
de lidstaten in het vrije verkeer bevinden.
Artikel 29
(oud artikel 24 VEG)
Als zich bevindend in het vrije verkeer in een lidstaat worden
beschouwd : de producten uit derde landen waarvoor in genoemde
staat de invoerformaliteiten zijn verricht en de verschuldigde
douanerechten en heffingen van gelijke werking zijn voldaan en
waarvoor geen gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten en
heffingen is verleend.
HOOFDSTUK 1
DE DOUANE-UNIE
Artikel 30
(oud artikel 25 VEG)
In- en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking zijn
tussen de lidstaten verboden. Zulks geldt eveneens voor douanerechten van fiscale aard.”
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Geval 3 :

Invoergoederen van oorsprong uit Japan worden vóór de
datum van toetreding in Kroatië onder de regeling
actieve veredeling (schorsingssysteem) geplaatst. De
van de invoergoederen verkregen veredelingsproducten,
worden op 1 september 2013 aangegeven voor het in het
vrije verkeer brengen. De aangever legt een T2L document (achteraf afgegeven overeenkomstig artikel 314 quater, § 3 van het CTW) voor aan de douaneautoriteiten omdat de goederen in het vrije verkeer
waren in Frankrijk alvorens zij onder de regeling actieve
veredeling in Kroatië werden geplaatst.

Oplossing : Er zijn geen invoerrechten verschuldigd omdat het
bewijs van de status van de Unie wordt geleverd (zie
VWEU artikelen 28 t/m 30 (1)).
_____________________________

(1) “TITEL II
HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN
Artikel 28
(oud artikel 23 VEG)
1. De Unie omvat een douane-unie welke zich uitstrekt over
het gehele goederenverkeer en welke zowel het verbod medebrengt
van in- en uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke werking
in het verkeer tussen de lidstaten onderling als de invoering van een
gemeenschappelijk douanetarief voor hun betrekkingen met derde
landen.
2. De bepalingen van artikel 30 en van hoofdstuk 3 van deze
titel zijn van toepassing op de producten welke van oorsprong zijn
uit de lidstaten alsook op de producten uit derde landen welke zich in
de lidstaten in het vrije verkeer bevinden.
Artikel 29
(oud artikel 24 VEG)
Als zich bevindend in het vrije verkeer in een lidstaat worden
beschouwd: de producten uit derde landen waarvoor in genoemde
staat de invoerformaliteiten zijn verricht en de verschuldigde
douanerechten en heffingen van gelijke werking zijn voldaan en
waarvoor geen gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten en
heffingen is verleend.
HOOFDSTUK 1
DE DOUANE-UNIE
Artikel 30
(oud artikel 25 VEG)
In- en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking zijn
tussen de lidstaten verboden. Zulks geldt eveneens voor douanerechten van fiscale aard.”
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Geval 4 :

Goederen worden in Kroatië onder de regeling actieve
veredeling (schorsingssysteem) geplaatst vóór de
datum van toetreding. Er is voor deze goederen een
douaneschuld ontstaan na de datum van toetreding, met
name op 1 oktober 2013. Op de datum van hun
plaatsing onder deze regeling zouden de goederen
onderworpen geweest zijn aan een antidumpingrecht in
de EU 27 en niet in Kroatië.

Oplossing : Voor zover artikel 121 van het CBW van toepassing is,
moeten de antidumpingrechten niet worden betaald
omdat de invoerrechten in de EU 27 (met inbegrip van
antidumpingrechten) geen goederen beïnvloeden die
vóór 1 juli 2013 onder de regeling van de actieve veredeling (schorsingssysteem) in Kroatië zijn geplaatst.
Nochtans zijn de invoerrechten die van toepassing zijn
in Kroatië op het tijdstip van het plaatsen van de
goederen onder deze regeling verschuldigd en moet er
ook vanaf de datum van toetreding compenserende
interest worden betaald onder de voorwaarden van de
wetgeving van de Unie.
Geval 5 :

Goederen worden in Italië onder de regeling actieve
veredeling (schorsingssysteem) geplaatst vóór de
datum van toetreding. Er is voor de goederen een
douaneschuld ontstaan in Kroatië na de toetreding, met
name op 1 oktober 2013. Op de datum van hun plaatsing onder deze regeling zouden de goederen onderworpen zijn aan een antidumpingrecht in de EU 27.

Oplossing : De toetredingsakte heeft geen betrekking op het geval 5
omdat de goederen geplaatst zijn geweest onder de regeling in Italië. Dit betekent dat het antidumpingrecht
moet betaald worden omwille van artikel 121 CBW.
Vanaf de datum van plaatsing van de invoergoederen
onder actieve veredeling moet daarenboven compenserende interest worden betaald onder de voorwaarden
van de wetgeving van de Unie.
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Geval 6 :

Vóór de uitbreiding worden goederen in Italië onder de
regeling actieve veredeling (schorsingssysteem) geplaatst. Na de uitbreiding is er voor de goederen een
douaneschuld ontstaan in Italië, met name op 1 oktober 2013. Op de datum van hun plaatsing onder deze
regeling zouden de goederen onderworpen zijn aan een
antidumpingrecht in de EU 27. De antidumpingmaatregelen zijn niet meer van toepassing op 1 oktober 2013.

Oplossing : De toetredingsakte heeft geen betrekking op het geval 6.
Dit betekent dat het antidumpingrecht moet betaald
worden, zelfs wanneer de desbetreffende antidumpingmaatregelen niet meer van toepassing zijn op 1 oktober 2013 omwille van artikel 121 CBW. Vanaf de
datum van plaatsing van de invoergoederen onder
actieve veredeling moet daarenboven compenserende
interest worden betaald onder de voorwaarden van de
wetgeving van de Unie.
Geval 7 :

Goederen uit de V.S. worden in Kroatië geplaatst onder
de regeling tijdelijke invoer met volledige vrijstelling
van invoerrechten vóór 1 juli 2013. De uiterste datum
voor de aanzuivering is 1 december 2013. De goederen
worden tentoongesteld in Kroatië tot 1 februari 2014.

Oplossing : Een douaneschuld is ontstaan omdat er geen nieuwe
douanebestemming of nieuw douanegebruik aan de goederen wordt toegewezen tegen 1 december 2013. De
Kroatische invoerrechten zijn verschuldigd. Dergelijke
douanerechten zijn evenwel eigen middelen van de
Unie.
Geval 8 :

Goederen uit Kroatië worden in Oostenrijk onder de
regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten geplaatst vóór 1 juli 2013. De
goederen worden in Oostenrijk voor het vrije verkeer
aangegeven op 1 februari 2014. De aangever legt een
T2L document voor de goederen uit Kroatië voor.
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Oplossing : De invoerrechten moeten overeenkomstig artikel 143
van het CBW en artikel 201, § 1 onder b) van het CBW
worden betaald met betrekking tot de periode vanaf de
plaatsing van de goederen onder tijdelijke invoer tot
1 juli 2013. Er is geen verdere douaneschuld ontstaan in
geval van het in het vrije verkeer brengen.
Geval 9 :

Goederen uit Hongarije (in het vrije verkeer) worden in
Kroatië onder de regeling tijdelijke invoer met een
carnet ATA geplaatst vóór de datum van toetreding.
Deze goederen worden in Hongarije aangegeven voor
het in het vrije verkeer brengen op 15 juli 2013.

Oplossing : De goederen zijn vrij van douanerechten en andere
douanemaatregelen overeenkomstig punt 1 (c) van bijlage IV nr. 5 van de toetredingsakte. Een kopie van het
deel “Wederinvoer” moet aan het volgend centralisatiekantoor worden verstuurd :
MINISTRY OF FINANCE
CUSTOMS DIRECTORATE
SECTOR FOR CUSTOMS SYSTEM AND PROCEDURES
A. VON HUMBOLDTA 4a,
ZAGREB, CROATIA
Aldus wordt de Kroatische douane op de hoogte gebracht dat de regeling tijdelijke invoer werd aangezuiverd.
Geval 10 : Goederen uit Kroatië (in het vrije verkeer) worden in
Griekenland onder tijdelijke invoer met een carnet ATA geplaatst vóór de datum van toetreding. Deze
goederen worden in Kroatië aangegeven voor het vrije
verkeer op 15 juli 2013.
Oplossing : De goederen zijn vrij van douanerechten en andere
douanemaatregelen overeenkomstig punt 1 (c) van bijlage IV nr. 5 van de toetredingsakte. Een kopie van het
deel “Wederinvoer” moet aan het volgend centralisatiekantoor worden verstuurd :
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MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
GENERAL DIRECTORATE OF CUSTOMS AND
EXCISE
ATTICA CUSTOMS DISTRICT
CUSTOMS PROCEDURE DEPARTMENT
AG. NIKOLAOS SQUARE
P.C. 18510, PIRAEUS
Aldus wordt de Griekse douane op de hoogte gebracht
dat de regeling tijdelijke invoer werd aangezuiverd
Geval 11 : Goederen worden onder de regeling passieve veredeling tijdelijk uitgevoerd uit Hongarije naar Kroatië op
1 maart 2013. De tijdelijke uitvoergoederen bevinden
zich in Kroatië onder de regeling actieve verdeling op
de datum van toetreding. De veredelingsproducten worden onder de regeling extern douanevervoer geplaatst
op 31 januari 2014 en op dezelfde dag worden de producten aangegeven voor het in het vrije verkeer brengen
in Hongarije.
Oplossing : Het T1-document moet de vermelding “AV/S goederen”
bevatten overeenkomstig het artikel 549 van het CTW
en de invoerrechten kunnen overeenkomstig artikel 121
van het CBW worden berekend. Het inlichtingenblad INF 1 kan worden gebruikt om informatie te verstrekken over het bedrag van de rechten. Indien de
status van de Unie van de goederen, die worden gebruikt in de veredelingswerkzaamheden (bvb. van de
tijdelijke uitvoergoederen) werd bewezen (zie §§ 18 b)
en 19 hierboven), worden deze goederen niet onderworpen aan invoerrechten. Wegens de uitbreiding van de
EU is het niet mogelijk om de regeling passieve veredeling aan te zuiveren en, in de veronderstelling dat de
veredelingsproducten de preferentiële oorsprong hebben
verworven, is het niet toegelaten om een certificaat
EUR 1 af te geven, noch op 1 juli 2013, noch na die
datum, omdat de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst niet meer geldig is. Een certificaat EUR 1 kan
enkel voorafgaand aan de toetreding worden afgegeven.
In dat geval moet de “no-drawback”regel in acht worden genomen (zie artikel 216 van het CBW).
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Geval 12 : Goederen worden uitgevoerd uit Kroatië op 15 december 2012 en worden aangegeven voor het in het vrije
verkeer brengen als terugkerende goederen in België na
de datum van toetreding.
Oplossing : Als het formele bewijs, dat de goederen de status van de
Unie hebben, kan worden voorgelegd door de marktdeelnemer worden zij niet onderworpen aan invoerrechten (zie §§ 18 en 19 hierboven). Artikel 848 van het
CTW is niet van toepassing in dit geval.
Geval 13 : Goederen worden in Italië onder de bepalingen van de
bijzondere bestemming geplaatst vóór 1 juli 2013. De
vergunninghouder wil de goederen op 1 september 2013
overdragen naar een andere vergunninghouder die in
Kroatië is gevestigd. Is deze overdracht naar Kroatië
toegelaten ?
Oplossing : Ja, een overdracht is mogelijk overeenkomstig artikel 296 van het CTW. De goederen kunnen de voorgeschreven bĳzondere bestemming in de EU 28 hebben
gekregen.
Geval 14 : Goederen van oorsprong uit Japan worden vóór de
datum van toetreding in het vrije verkeer gebracht in
Griekenland. De goederen worden vóór de datum van
toetreding definitief uitgevoerd van Griekenland naar
Kroatië. De goederen worden vóór de datum van
toetreding aangebracht op het Kroatische douanekantoor
van bestemming en hebben de status van goederen in
tijdelijke opslag. Een douaneaangifte voor het in het
vrije verkeer brengen wordt aanvaard door de
Kroatische douaneautoriteiten op 30 juni 2013. De goederen worden weggenomen voor het vrije verkeer gebracht op 3 juli 2013.
Oplossing : Bijlage IV nr. 5 van de toetredingsakte is van toepassing
in zover dat de tijdelijke opslag beëindigd moet worden.
De goederen zijn in tijdelijke opslag op de datum van
toetreding omdat de handeling van het in het vrije
verkeer brengen op 3 juli 2013 de tijdelijke opslag aanzuivert. De douaneschuld is evenwel ontstaan vóór de
datum van toetreding (d.w.z. op 30 juni 2013 op het
tijdstip waarop de douaneaangifte voor het vrije verkeer
werd aanvaard) en bijgevolg zijn de goederen onderworpen aan Kroatische invoerrechten. De betaalde invoerrechten zijn eigen middelen van Kroatië.
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Geval 15 : Onderneming “A”, gevestigd in België, begint een uitvoerbeweging op 27 juni 2013 van België naar Kroatië
onder dekking van een uitvoeraangifte EX1 naar een
douanekantoor van uitgang van de EU aan de SloveensKroatische grens. De goederen komen echter op
3 juli 2013 aan bij de vroegere Sloveens-Kroatische
grens.
Oplossing : De goederen worden op de datum van toetreding vervoerd binnen de EU 28 na onderworpen geweest te zijn
aan uitvoerformaliteiten. Bijgevolg wordt het geval
gedekt door de in de toetredingsakte neergelegde specifieke maatregelen. De bepalingen van artikel 796 § 1
van het CTW worden vervangen door dergelijke maatregelen. Dit betekent dat de uitvoeraangifte EX1 overeenkomstig artikel 796 § 1 van het CTW niet ongeldig
hoeft te worden gemaakt. Dit betekent echter eveneens
dat om van de status van de Unie te genieten de goederen moeten worden aangegeven voor het in het vrije
verkeer brengen in Kroatië en dat de goederen aan
invoerrechten onderworpen zijn tenzij formeel wordt
bewezen dat de goederen de status van de Unie bezitten.
Normaal gezien moet de BTW worden betaald overeenkomstig de Kroatische wetgeving inzake BTW.
Geval 16 : Onderneming “A”, gevestigd in België, wil via een gemeenschappelijk douanevervoerland zijn Uniegoederen
uitvoeren naar “B”, een klant in Zagreb, Kroatië. De
goederen worden op 27 juni 2013 onder de regeling
intern douanevervoer geplaatst. Het douanekantoor
van bestemming is in Zagreb. De goederen komen daar
via wegvervoer aan op 3 juli 2013.
Oplossing : De goederen zijn onder de regeling intern douanevervoer op 1 juli 2013. Deze regeling moet overeenkomstig de artikelen 92 en 163 § 3 van het CBW worden beëindigd (aangezuiverd). Verder moeten de goederen worden aangegeven voor het in het vrije verkeer
brengen in Kroatië om van de status van de Unie te
kunnen genieten. Wegens het feit dat de goederen onder
de regeling intern douanevervoer (T2) zijn geplaatst, is
het echter niet noodzakelijk om nader bewijsmateriaal
van de status van de Unie voor te leggen. Met betrekking tot de BTW wordt de transactie van onderneming
“B” als een invoer in Kroatië beschouwd zoals bepaald
in artikel 408, lid 1, onder c) van de BTW-Richtlijn
zodat de Kroatische BTW moet worden betaald. Het is
niet noodzakelijk om de uitvoeraangifte ongeldig te
maken.
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Geval 17 : Goederen van oorsprong uit Japan worden vóór de
datum van toetreding in het vrije verkeer gebracht in
Slovenië. Vervolgens worden de goederen uitgevoerd
onder de regeling uitvoer van Slovenië naar Kroatië en
verlaten ze vóór de datum van toetreding het douanegebied van de EU 27. De goederen worden onder de
regeling douane-entrepot geplaatst in Kroatië en worden
vervolgens aangegeven voor het in het vrije verkeer
brengen als terugkerende goederen op 1 september 2013. De aangever legt een INF 3 voor de goederen
over. Dit inlichtingenblad werd vóór 1 juli 2013 door de
Sloveense douaneautoriteiten afgegeven.

Oplossing : De goederen kunnen als terugkerende goederen worden
aanvaard omdat zij uit het douanegebied van de Unie
zijn uitgevoerd, vervolgens teruggekeerd naar dat (uitgebreide) grondgebied van de EU en aangegeven voor
het in het vrije verkeer brengen binnen een periode van
drie jaar. Dit betekent dat vrijstelling van invoerrechten
overeenkomstig de artikelen 185 t/m 187 van het CBW
en de artikelen 844 t/m 856 van het CTW kan worden
verleend. Voor BTW- doeleinden doet een belastbaar
feit zich voor overeenkomstig artikel 408, lid 1,
onder b) van de BTW-Richtlijn. De invoer kan echter
worden vrijgesteld van BTW als het beantwoordt aan de
voorwaarden van artikel 143, lid 1, onder e) van deze
richtlijn (1).

_____________________________

(1) De lidstaten verlenen vrijstelling voor de volgende handelingen : de wederinvoer van goederen in de toestand waarin zij zijn
uitgevoerd, door degene die deze heeft uitgevoerd, indien de goederen voor vrijstelling van invoerrechten in aanmerking komen;
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C.I.9.3. Douanerechten en BTW in verband met jachten en andere
plezier- of sportvaartuigen onder de regeling tijdelijke
invoer in Kroatië
56. De artikelen 405 t/m 410 van Richtlijn 2006/112/EG van
de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (BTW-Richtlijn)
voorzien in overgangsmaatregelen in het kader van de toetreding tot
de Europese Unie. Volgens deze regels worden goederen, die werden
geplaatst onder de regeling tijdelijke invoer in Kroatië vóór
1 juli 2013, belast met BTW bij invoer bij het verlaten van de
tijdelijke invoer na toetreding. Deze overgangsregels zijn noodzakelijk om niet-belasting van goederen te vermijden. Om evenwel
dubbele belasting te vermijden, voorziet artikel 410, lid 1, onder c)
van de BTW-Richtlijn dat in het geval de goederen onder tijdelijke
invoer vervoermiddelen zijn die werden belast in de EU (met
inbegrip van Kroatië), de BTW bij invoer dan na toetreding niet belastbaar wordt.
In voorkomend geval verdient het aanbeveling om contact op
te nemen met Directie 12 van de Dienst Douaneprocedures van de
Centrale Administratie der douane en accijnzen.
C.II. BTW
57. De artikelen 405 t/m 410 van Richtlijn 2006/112/EG van
de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (BTW-Richtlijn)
voorzien in overgangsmaatregelen in het kader van de toetreding tot
de Europese Unie :
"HOOFDSTUK 2
Overgangsmaatregelen in het kader van de toetreding
tot de Europese Unie
Artikel 405
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

59
1) „Gemeenschap”: het grondgebied van de Gemeenschap als
omschreven in artikel 5, punt 1), vóór de toetreding van de nieuwe
lidstaten;
2) „nieuwe lidstaten”: het grondgebied van de lidstaten die op
1 januari 1995 tot de Europese Unie zijn toegetreden, als omschreven voor elk van deze lidstaten in artikel 5, punt 2);
3) „uitgebreide Gemeenschap” : het grondgebied van de
Gemeenschap als omschreven in artikel 5, punt 1), na de toetreding
van de nieuwe lidstaten.
Artikel 406
De bepalingen die van toepassing waren op het tijdstip dat
een goed onder een regeling voor tijdelijke invoer met volledige
vrijstelling van invoerrechten, onder een van de in artikel 156 bedoelde regelingen of situaties, of onder vergelijkbare regelingen of
situaties in één van de nieuwe lidstaten werd geplaatst, blijven van
toepassing totdat het goed na de datum van toetreding aan de
regeling of de situatie wordt onttrokken, indien de volgende voorwaarden vervuld zijn :
a) het goed is vóór de datum van toetreding in de Gemeenschap of in een van de nieuwe lidstaten binnengebracht;
b) het goed is bij het binnenbrengen ervan in de Gemeenschap
of in een van de nieuwe lidstaten onder de regeling of situatie geplaatst;
c) het goed is niet vóór de datum van toetreding aan deze
regeling of situatie onttrokken.
Artikel 407
De bepalingen die van toepassing waren op het tijdstip dat
een goed onder een regeling voor douanevervoer werd geplaatst,
blijven van toepassing totdat het goed na de datum van toetreding
aan de regeling wordt onttrokken, indien de volgende voorwaarden
vervuld zijn :
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a) het goed is vóór de datum van toetreding onder een
regeling voor douanevervoer geplaatst;
b) het goed is niet vóór de datum van toetreding aan de
regeling onttrokken.
Artikel 408
1. Met de invoer van een goed waarvan wordt aangetoond dat
het zich in het vrije verkeer in een van de nieuwe lidstaten of in de
Gemeenschap bevond, wordt gelijkgesteld :
a) elke onttrekking, met inbegrip van een onregelmatige onttrekking, van een goed aan een regeling voor tijdelijke invoer
waaronder het goed vóór de datum van toetreding onder de in
artikel 406 vermelde voorwaarden werd geplaatst;
b) elke onttrekking, met inbegrip van een onregelmatige onttrekking, van een goed aan een in artikel 156 bedoelde regeling of
situatie of een daarmee vergelijkbare regeling waaronder het goed
vóór de datum van toetreding onder de in artikel 406 vermelde
voorwaarden werd geplaatst;
c) het einde van een van de in artikel 407 bedoelde regelingen
waarmee vóór de datum van toetreding op het grondgebied van een
van de nieuwe lidstaten een aanvang werd gemaakt ten behoeve van
een vóór die datum onder bezwarende titel verrichte levering binnen
het grondgebied van een lidstaat door een als zodanig handelende
belastingplichtige;
d) elke onregelmatigheid of overtreding die werd begaan
tijdens een regeling voor douanevervoer waarmee een aanvang werd
gemaakt onder de in punt c) bedoelde voorwaarden.
2. Naast het in lid 1 bedoelde geval wordt eveneens met de
invoer van een goed gelijkgesteld, het gebruik, na de datum van
toetreding, binnen het grondgebied van een lidstaat door een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige, van goederen die vóór de
datum van toetreding binnen het grondgebied van de Gemeenschap
of een van de nieuwe lidstaten aan hem zijn geleverd, wanneer de
volgende voorwaarden vervuld zijn :
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a) de levering van deze goederen is of kon worden vrijgesteld
uit hoofde van artikel 146, lid 1, punten a) en b), of uit hoofde van
een vergelijkbare bepaling in een van de nieuwe lidstaten;
b) de goederen zijn vóór de datum van toetreding niet ingevoerd in een van de nieuwe lidstaten of in de Gemeenschap.
Artikel 409
In de gevallen bedoeld in artikel 408, lid 1, wordt de invoer in
de zin van artikel 61 geacht te hebben plaatsgevonden in de lidstaat
binnen het grondgebied waarvan het goed wordt onttrokken aan de
regeling waaronder het vóór de datum van toetreding werd geplaatst.
Artikel 410
1. In afwijking van artikel 71 vindt de invoer van een goed in
de zin van artikel 408 plaats zonder dat een belastbaar feit plaatsvindt wanneer één van de volgende voorwaarden vervuld is :
a) het ingevoerde goed wordt verzonden of vervoerd naar een
plaats buiten de uitgebreide Gemeenschap;
b) het in de zin van artikel 408, lid 1, punt a), ingevoerde
goed is geen vervoermiddel en wordt herverzonden of vervoerd naar
de lidstaat waaruit het werd uitgevoerd en naar degene die het heeft
uitgevoerd;
c) het in de zin van artikel 408, lid 1, punt a), ingevoerde goed
is een vervoermiddel dat vóór de datum van toetreding onder de
algemene belastingvoorwaarden van de binnenlandse markt van een
van de nieuwe lidstaten of een van de lidstaten van de Gemeenschap
werd verworven of ingevoerd, of waarvoor, uit hoofde van de uitvoer
ervan, geen vrijstelling of teruggaaf van de BTW werd verleend.
2. De in lid 1, onder c), bedoelde voorwaarde wordt geacht te
zijn vervuld in de volgende gevallen :

62
a) de periode tussen de eerste ingebruikneming van het vervoermiddel en de datum van toetreding tot de Europese Unie is
langer dan acht jaar;
b) het bedrag van de belasting die uit hoofde van de invoer
verschuldigd zou zijn, is te verwaarlozen."
Een eerste conclusie is dat de oude regels van toepassing
blijven tot de goederen deze regelingen verlaten na 1 juli 2013
In principe worden de goederen, zodra zij niet meer door één
van deze bijzondere regelingen zijn gedekt, aan een invoerregeling
onderworpen, waarbij BTW verschuldigd is in het land waar de
goederen zich bevinden op het ogenblik dat zij niet meer door deze
regelingen zijn gedekt (artikelen 408 en 409 van de BTW-Richtlijn).
Een tweede conclusie is dat deze goederen, in principe, aan
BTW bij invoer zijn onderworpen zodra zij niet meer door
deze regelingen zijn gedekt na 1 juli 2013.
Er vindt echter geen belastbaar feit plaats (geen BTW bij
invoer) wanneer :
a) de ingevoerde goederen worden verzonden of vervoerd
buiten de EU 28;
b) de ingevoerde goederen volgens artikel 408, lid 1, onder a)
andere zijn dan vervoermiddelen en ze worden wederverzonden of
vervoerd naar de lidstaat vanwaar ze werden uitgevoerd en naar de
persoon die ze uitvoerde;
c) de ingevoerde goederen volgens artikel 408, lid 1, onder a)
vervoermiddelen zijn die werden verworven of ingevoerd vóór de
datum van toetreding overeenkomstig de belastingvoorwaarden die
van kracht zijn op de binnenlandse markt van één van de nieuwe
lidstaten of van één van de lidstaten van de Unie of die niet werden
onderworpen, uit hoofde van hun uitvoer, aan vrijstelling of teruggave van BTW.
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De in punt c) vermelde voorwaarde wordt geacht vervuld te
zijn in de volgende gevallen :
- wanneer de datum van het voor de eerste maal in het verkeer
brengen van de vervoermiddelen meer dan acht jaar vóór de
toetreding tot de Europese Unie plaatsvindt;
- wanneer het bedrag aan verschuldigde belasting uit hoofde
van de invoer onbeduidend is.
Een derde conclusie is dat in bepaalde gevallen en onder
bepaalde voorwaarden (zie de punten a), b) en c) hierboven)
deze goederen niet zijn onderworpen aan BTW zodra zij niet
meer door deze regelingen zijn gedekt na 1 juli 2013.
C.III. ACCIJNZEN
58. In het belang van de vergemakkelijking van de internationale handel zouden sommige transacties die vóór de toetreding
zijn begonnen maar die pas na de toetreding zijn beëindigd, nog
steeds volgens de oude regels moeten kunnen worden voltooid.
Douaneregelingen die vóór de toetreding zijn begonnen, moeten
worden aangezuiverd, ongeacht het feit of die regelingen zijn aangevat met een derde land, tussen een oude en een nieuwe lidstaat of
tussen twee nieuwe lidstaten. Dezelfde principes zijn uiteraard van
toepassing op de beweging van producten die tijdens de overgangsfase aan accijnzen zijn onderworpen.
59. Een en ander betekent voor de bewegingen van producten
die vóór 1 juli 2013 zijn begonnen dat de betreffende producten,
voor zover zij vóór 1 juli 2013 op het douanekantoor van uitvoer uit
de Europese Unie werden aangegeven, en op de datum van toetreding aan de bepalingen van de artikelen 2 en 3 van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een
algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van
Richtlijn 92/12/EEG zijn onderworpen, aan die regeling blijven
onderworpen totdat zij in de EU 28 zijn aangezuiverd. Gedurende
deze hele periode worden de accijnzen op grond van de douaneregeling geschorst. Wanneer de producten worden aangeboden bij de
douane van de lidstaat van het in het vrije verkeer brengen, waar zij
met schorsing van de rechten naar een belastingentrepot moeten
worden gebracht, zijn de procedures voor de bewegingen van aan
accijnzen onderworpen goederen onder de schorsingsregeling van
toepassing.
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60. Deze bepalingen zijn enkel van toepassing op douaneschorsingsregelingen en betreffen niet de combinatie van het gebruik
van EMCS en ECS. Ook in dit geval wordt de beweging aangezuiverd door de ontvangst van een bericht van uitvoer, indien de
goederen uitgaan vóór 1 juli 2013.
61. Voor producten die vanuit een LS-EU 27 voor de uitvoer
naar Kroatië worden verzonden maar die niet vóór 1 juli 2013 het
douanekantoor van uitgang bereiken, zullen worden onderworpen
aan de bepalingen van Richtlijn 2008/118/EG. Vóór de toetreding zal
op het douanekantoor van uitvoer een uitvoeraangifte met verwijzing
naar het e-AD opgesteld geweest zijn. Wanneer de goederen onder
deze regeling het grondgebied van de bestaande 27 lidstaten niet
hebben verlaten tegen 1 juli 2013, zou de uitvoerbeweging (idealiter)
ongeldig gemaakt moeten worden en in elk geval zou de afzender
een wijziging van bestemming moeten aanbrengen, die de details van
de Kroatische geadresseerde inzake accijnzen bevat.
62. Voor accijnsgoederen die vanuit België onder de accijnsschorsingsregeling worden uitgevoerd of verzonden naar Kroatië,
zijn de normale procedures van toepassing.
In de praktijk kunnen de volgende twee situaties zich
voordoen:
- bewegingen aangevangen vóór 1 juli 2013 : EMCS + ECS;
- bewegingen aangevangen vanaf 1 juli 2013 : EMCS.
Voor wat betreft de bewegingen die aangevangen zijn vóór
1 juli 2013 maar die niet vóór deze datum het grondgebied van de
Unie hebben verlaten (het kantoor van uitgang niet hebben bereikt),
wordt uit praktische overwegingen de uitvoeraangifte best geannuleerd en moet de afzender (erkend entrepothouder) een bericht van
wijziging van bestemming in EMCS insturen met als nieuwe bestemming de in Kroatië gevestigde geadresseerde.
***
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C.IV. DIVERSEN

63. De omzendbrief van 15 juni 2005, nr. D.D. 254.915
(D.I. 509.10) betreffende de verschillende gebieden van de Europese
Gemeenschap zal later worden vervangen door een nieuwe omzendbrief.
Voor de Administrateur-generaal van de douane en accijnzen :
De Auditeur-generaal van financiën,
G. CAPIAU

