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Mededeling nr. 27
Verlaging of afschaffing van douanerechten voor producten
van oorsprong uit de Oekraïne

27.1 Inleiding

27.2 De producten

Op 28 april 2014 is Verordening (EU) nr. 374/2014 in werking
getreden: Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 april 2014, gepubliceerd in
Publicatieblad EU serie L nr. 118 van 22 april 2014. (hierna: de
Verordening) De Verordening is gewijzigd bij Verordening nr.
1150/2014. (Pb. L 313 van 31 oktober 2014) Bij deze wijziging is onder
andere de looptijd van de maatregelen met 13 maanden verlengd
tot 1 januari 2016. De wijziging is verwerkt in deze Mededeling.

De producten waarvoor de douanerechten zijn verlaagd of
afgeschaft zijn opgenomen in Bijlage 1 bij de Verordening. Voor
de producten opgenomen in Bijlage II en III is invoer tegen een
verlaagd of nul recht mogelijk in het kader van tariefcontingenten.
Voor het beheer van de contingenten voor landbouwproducten
opgenomen in Bijlage III zijn de bepalingen van Verordening (EU)
nr. 1208/2013 van toepassing.

27.3 De voorwaarden
De Verordening is een antwoord op de politieke, economische en
veiligheidsuitdagingen waarmee Oekraïne op dit moment wordt
geconfronteerd. De maatregelen die door de Europese Unie zijn
ingesteld beogen de economie van de Oekraïne te ondersteunen
door middel van een eenzijdige verlaging of afschaffing van de
douanerechten voor producten van oorsprong uit de Oekraïne bij
invoer in de Europese Unie.
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De maatregelen – die zijn reeds verwerkt in het Europese tarief
systeem Taric – lopen vooruit op de inwerkingtreding van een
Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Oekraïne en zijn
van toepassing tot 1 januari 2016.
Het gebruikstarief is aangepast.
In deze Mededeling wordt met name ingegaan op de voorwaarden
die in acht moeten worden genomen om bij invoer van goederen
uit de Oekraïne gebruik te kunnen maken de verlaagde- of nul
rechten.

Om gebruik te kunnen maken van de verlaagde- of nul rechten
(preferentie) moeten de oorsprongsregels en de procedures in
acht worden genomen die zijn opgenomen in titel IV, hoofdstuk 2,
afdeling 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 (TVo CDW)De regels
houden o.a. in dat de producten geheel en al verkregen moeten
zijn volgens de bepalingen van artikel 99 TVo CDW of – indien zij
niet geheel en al zijn verkregen – voldoen aan de oorsprongs
criteria die zijn vastgesteld in Bijlage 15 TVo CDW (artikel 100).
Om bij invoer gebruik te kunnen maken van preferentie moet de
oorsprong van de goederen worden aangetoond door middel van
een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 afgegeven door de
Chamber of Commerce and Industry. Indien de waarde van de in
de zending opgenomen producten van oorsprong uit de Oekraïne
niet meer bedraagt dan € 6000 – kan gebruik worden gemaakt van
een door de Oekraïense exporteur gedateerde en ondertekende
oorsprongsverklaring (factuurverklaring) in een van de officiële
talen van de EU. Hierna de tekst in het Engels:
‘The exporter of the products covered by this document declares that, except
where otherwise clearly indicated, these products are of UA preferential origin’

27.4 Krim en Sebastopol
Goederen afkomstig van de Krim vallen buiten de werkingssfeer
van de Verordening. Dit betekent dat certificaten inzake goederen
verkeer EUR. 1 afgegeven door de Chamber of Commerce and
Industry op de Krim en door de Chamber of Commerce and Industry
in Sebastopol niet kunnen worden gebruikt ter verkrijging van
preferentie.

27.5 Meer informatie
Indien u naar aanleiding van deze mededeling vragen heeft,
kunt u via de helpdesk contact op nemen met het Landelijk
Oorsprong Team.
E-mail: helpdesk.oorsprongszaken@belastingdienst.nl
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