2711 1330 00
bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling
bedoeld bij de onderverdeling 2711 1310

Invoer
Recht derde landen
0%
Preferentiële en Aanvullende rechten
EUR.1
Balkan (MK-AL-BA-XK-ME-XS)
CARI (ecl. HT)
Ecuador (EC)
Fiji (FJ)
Ghana (GH)
Kameroen (CM)
Midden-Amerika
Oekraïne (UA)
Papoea-Nieuw-Guinea
Peru (PE)
Salomonseilanden
Samoa (WS)
Vietnam
Westelijke Sahara (EH)
Zuid-Afrika
FORM A/attest van oorsprong (REX)
BO-CV-KG-LK-MN-PH-PK-UZ (APS+ / GSP+)
LGO - Landen en Gebieden Overzee
N864/attest van oorsprong/JP/GB
Canada
Japan (JP)
Singapore (SG)
Verenigd Koninkrijk (GB)

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Opmerkingen bij invoerrechten
Algemeen

Zie aanvullende aantekening (GN) 6 op hoofdstuk 27.

Alle landen

Het vermelde recht derde landen is van toepassing indien wordt voldaan aan wettelijke bepalingen voor het
douanetoezicht op de bijzondere bestemming van deze goederen overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr.
952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van
de Unie (Pb EG L 269, van 10.10.2013, blz. 1).
In de aangifte ten invoer dient in dat geval de preferentiecode 140 en de bescheidcode N990 (EUS - Vergunning voor

het gebruik van de regeling bijzondere bestemming (Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446, bijlage A, kolom 8c)) te
worden aangegeven.

Alle landen

Schorsing - producten bestemd voor bepaalde soorten schepen en voor boor- en werkeilanden
1. De heffing van de douanerechten wordt geschorst voor de producten die bestemd zijn voor de bouw, de reparatie, het
onderhoud of de verbouwing van de schepen die zijn ingedeeld onder de GN-codes 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10,
8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 10 00 en 8906
90 10, alsmede voor de producten die bestemd zijn voor de uitrusting van deze schepen.
2. De heffing van de douanerechten wordt geschorst voor:
a) de producten die bestemd zijn voor de bouw, de reparatie, het onderhoud of de verbouwing van boor- of werkeilanden:
1) van onderverdeling ex 8430 49, die in of buiten de territoriale zee van de lidstaten vast op de zeebodem zijn of
worden geplaatst,
2) van onderverdeling 8905 20, die al dan niet op de zeebodem kunnen worden geplaatst, alsmede voor de producten
die bestemd zijn voor de uitrusting van deze boor- of werkeilanden.
b) de buizen, pijpen, kabels, alsmede de verbindingsstukken daarvoor, die de boor- en werkeilanden met de vaste wal
verbinden.
Bescheidcode: C990 - Vergunning bijzondere bestemming voor schepen en boor- en werkeilanden (Gedelegeerde
Verordening (EU) 2015/2446, bijlage A, kolom 8c)
Om voor de schorsing in aanmerking te komen dient de communautaire preferentiecode 140 in de aangifte te worden
vermeld.
[NMTR117]

Canada

Bij invoer in de EU komen deze producten van oorsprong uit
Canada voor preferentiële tariefbehandeling in aanmerking op vertoon van een verklaring van de exporteur (zgn.
oorsprongsverklaring; EUR-1 of FORM.A certificaat zijn niet toegestaan) op een factuur, pakbon of ander
handelsdocument, waarin de producten voldoende duidelijk zijn omschreven om ze te kunnen identificeren.
De bescheidcode voor de oorsprongsverklaring is N864.
Goederen van oorsprong uit de EU die vanuit Canada terugkeren kunnen aanspraak maken op preferenties
gebaseerd op de brede economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie. Hiertoe
dient het volgende te worden vermeldt in de aangifte ten invoer voor het vrije verkeer EU:
- land van oorsprong EU;
- de bescheidcode U088 (Oorsprongsverklaring met vermelding van de EU-oorsprong, in het kader van de brede
economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie).
Het vermelde recht is van toepassing indien wordt voldaan aan wettelijke bepalingen voor het douanetoezicht op de
bijzondere bestemming van deze goederen overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het
Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (Pb EG L
269, van 10.10.2013, blz. 1).

In de aangifte ten invoer dient in dat geval depreferentiecode 340 en de bescheidcode N990 (EUS - Vergunning voor
het gebruik van de regeling bijzondere bestemming (Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446, bijlage A, kolom 8c)) te
worden aangegeven.

EEA (IS-NO-LI)

De toepassing van dit preferentiële recht in het kader van de EEA-overeenkomst (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
) is mogelijk indien een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED wordt overgelegd en door vermelding van
de bescheicode Y021 (Verzoek om preferentiële behandeling voor EER).

Indonesië (ID)

Preferentie is niet van toepassing voor Indonesië, zie Recht derde landen.

Japan

Bij invoer in de EU komen deze producten van oorsprong uit Japanvoor preferentiële tariefbehandeling (Preferentiecode:
300) in aanmerking indien de oorsprong van de goederen wordt aangetoond met:
- Importer's knowledge zijnde de eigen kennis van de importeur over de oorsprong van de goederen (bescheidcode: U112
);
- Een door de exporteur opgesteld attest van oorsprong op een door hem opgemaakte factuur of een ander door hem
opgemaakt commercieel document (bescheidcode: U110);
- Een door de exporteur opgesteld Attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen
(bescheidcode: U111).

Verenigd Koninkrijk (GB)

Verenigd Koninkrijk (GB)
Bij invoer in de EU komen deze producten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk (GB) voor preferentiële
tariefbehandeling (Preferentiecode: 300) in aanmerking indien de oorsprong van de goederen wordt aangetoond met:
- Importer's knowledge zijnde de eigen kennis van de importeur over de oorsprong van de goederen (bescheidcode: U117
);
- Een door de exporteur opgesteld attest van oorsprong op een door hem opgemaakte factuur of een ander door hem
opgemaakt commercieel document (bescheidcode: U116);
- Een door de exporteur opgesteld Attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen
(bescheidcode: U118).

Zuid-Korea

Bij invoer in de EU komen deze producten van oorsprong uit Zuid-Koreavoor preferentiële tariefbehandeling in
aanmerking op vertoon van een verklaring van de exporteur (zgn. ‘oorsprongsverklaring'; EUR-1 of FORM A certificaat
zijn niet toegestaan) op een factuur, pakbon of ander handelsdocument, waarin de producten voldoende duidelijk zijn
omschreven om ze te kunnen identificeren.
De bepalingen in zake het begrip ‘producten van oorsprong' en de methoden van administratieve samenwerking zijn
opgenomen in een protocol bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea.
Zie ook http://www.inenuitvoer.nl/nieuws - webnummer 2011-3079.
De bescheidcode voor de oorspongsverklaring is N864. [Communautaire/nationale preferentiecode: 300/040].

BTW

21%
Maatregelen
Invoerverbod Noord-Korea (KP) [N6067a]

Invoerverbod Noord-Korea
Maatregeltype: Invoerverbod (277)
Land van oorsprong of herkomst: Noord-Korea (KP)
Vereiste bescheiden: n.v.t.
Aanvullende Tariccodes: n.v.t.
Aantekening:
Het invoeren van deze goederen uit Noord-Korea (KP) is verboden.

Controle bij de invoer voor aan beperkingen onderhevige goederen en technologie (711) - BY - [N6080-BY]

Land van oorsprong: Wit-Rusland (BY)
Maatregeltype: Controle bij de invoer voor aan beperkingen onderhevige goederen en technologie (711)
Vereiste bescheiden: Y921
Aanvullende Tariccodes: n.v.t.
Aantekening:
Indien het goederen betreft die niet aan de verbodsbepaling zijn onderworpen dient de fictieve bescheidcode Y921te worden
gebruikt.

Juridische basis: Verordening (EU) Nr. 765/2006, recent gewijzigd door Verordening (EU) 2021/1030 (PbEU L 214I van 24 juni
2021)

- zie voor nadere informatie:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/...

[N6080-BY]

Opmerking
Producten die voldoen aan de omschrijving in artikel 25, van de Wet op de accijns worden als minerale oliën aangemerkt. In
verband daarmede dient bij het brengen in het vrije verkeer de accijns van minerale oliën te worden geheven.
Indien voor de desbetreffende minerale oliën geen tarief is vastgesteld, is (op grond van artikel 28, eerste lid, van de Wet op de
accijns) het in artikel 27, eerste dan wel derde lid van de Wet op de accijns voor de gelijkwaardige brandstof geldende tarief van
toepassing.
Onder bepaalde voorwaarden kan vrijstellingvan accijns worden verleend (Hoofdstuk V, van de Wet op de accijns). Zo zijn o.a.
vrijgesteld minerale oliën die kennelijk niet zijn bestemd om te worden gebruikt als brandstof voor verwarming, als motorbrandstof

of als additief in motorbrandstoffen.
Voor een overzicht van accijnzen, tarieven en te gebruiken aanvullende codes zie de bijlage in:
Hoofdmenu / Gebruikstarief & Toelichting / Bijlagen en overige content / Bijlage G. Overzicht accijnzen en verbruiksbelastingen
De aanvullende codes voor de heffing op minerale olie?n gelden tevens voor de energiebelasting (EB) en de voorraadheffing
aardolieproducten (VA).
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