Douane
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Toelichting en algemene
voorwaarden
Vergunning voor de vereenvoudiging van
de bepaling van bedragen die deel uitmaken
van de douanewaarde van goederen
Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning
Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning voor de vereen
voudiging van de bepaling van bedragen die deel uitmaken van de
douanewaarde van goederen’
Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning mag u voor het vaststellen van de douane
waarde bedragen bepalen als die bedragen niet meetbaar zijn op de
datum waarop de douaneaangifte is aanvaard, volgens ‘Verordening
nr. 952/2013 (DWU)’, artikel 73. Hiervoor gelden specifieke eisen. Het
gaat om bedragen die onderdeel moeten zijn van de douanewaarde
volgens ‘Verordening nr. 952/2013 (DWU)’, artikel 70 lid 2, 71 en 72.
De douanewaarde die u vaststelt, mag niet sterk afwijken van de
waarde die u zonder deze vergunning zou vaststellen.
Algemene voorwaarden
Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u
hieronder.
Aangiften
Gebruikt u deze vergunning? Vermeld dan in de aangifte:
– de datum van de vergunning
– het nummer van de vergunning
– het douanekantoor dat de vergunning heeft afgegeven
In vak 44 ‘Bijzondere vermeldingen/voorgelegde stukken/certificaten
en vergunningen’ van de aangifte vermeldt u:
– de code C504 (dit is de code voor deze vereenvoudiging)
– de code voor het bewijsstuk
– het identificatienummer van het bewijsstuk (bijvoorbeeld het
referentienummer)
Bij de periodieke aangifte moet u de vermelding doen volgens de
voorwaarden bij de ‘Vergunning voor de periodieke aangiften’.
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Op de aangifte van gegevens over de douanewaarde ‘D.V.1’ moet u
de bedragen vermelden die de Douane heeft bepaald.

Administratieve verplichtingen
Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt.
Algemene regels over de administratieve verplichtingen vindt
u in het Handboek Douane op douane.nl.
U moet de vaststelling van de bedragen in uw administratie vast
leggen. Hiermee moet de Douane eenvoudig kunnen controleren
of de door u vastgestelde douanewaarde niet sterk afwijkt van de
waarde die u zonder deze vergunning zou vaststellen.
Voor u kunnen speciale regels gelden voor de inrichting van de
administratie en vastlegging van de gegevens. Lees hiervoor de
individuele voorwaarden in uw vergunning.
Wijzigingen
Verandert er iets in uw gegevens dat invloed heeft op deze
vergunning? Geef deze wijziging dan door aan de Douane.
Individuele voorwaarden
Voor uw bedrijf gelden naast algemene voorwaarden ook
individuele voorwaarden. Deze vindt u in uw vergunning.

