Stroomloopschema, te volgen indien bepaald moet worden of EUR.1 document benodigd is.
Bevindt de verkoper zich
binnen de EU?

Ja

U hoeft bij invoer geen
invoerrechten te betalen.
Aanvullende documentatie is
niet nodig.

Nee

U dient bij import
invoerrechten2 te betalen.

Nee

Het voertuig is niet van
preferentiële oorsprong omdat
het (grotendeels) is vervaardigd
in een land waarmee geen
handelsakkoord is gesloten. U
dient, zelfs als het voertuig
deel uit maakt van handel
tussen verdragslanden
onderling, invoerrechten2 te
betalen.

Nee

Bevindt de verkoper zich in
één van de landen waarmee
de EU een handelsverdrag
heeft gesloten1?

Ja

Is het voertuig vervaardigd of
toereikend bewerkt of verwerkt
in één van de landen waarmee
de EU een handelsverdrag
heeft gesloten1?

Ja

Aangezien de verkoper zich
binnen een land bevindt
waarmee een handelsverdrag
is gesloten en het voertuig van
preferentiële oorsprong is,
kunt u in aanmerking komen
voor een korting of vrijstelling
op de invoerrechten.
Om de preferentiële
oorsprong aan te tonen in
Nederland, dient u het EUR.1
document overleggen. Neem
contact met ons op via tel. +31
(0)79 593 96 00

1.

Landen waarmee de EU een vrijhandelsovereenkomst heeft

gesloten zijn:
Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Israël, Cueta, Melilla,
Macedonië, Bosnië‐Herzegovina, Kroatië, Servië, Montenegro,
Kosovo, Tunesië, Marokko, Algerije, Egypte, Jordanië, Libanon, Syrië,
Faeröer, Zuid‐Afrika, Mexico, Afrika, Caribisch Gebied en de Stille
Zuidzee, Landen en gebieden overzee, Westelijke Jordaanoever en
Gazastrook, Chili, Albanië en Turkije.

2.

De invoerrechten zijn per land verschillend. Ook de

korting/vrijstelling die kan worden verkregen bij handel van
goederen van preferentiële oorsprong tussen handelsverdrag landen
onderling kan verschillen. U kunt de invoerrechten per land bekijken
op
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?dat
acat_id=AT&from=publi (productcode is ‘8703’)

Disclaimer:
Dit schema is opgesteld op basis van een interpretatie op de regels van de Belastingdienst, vastgelegd in het ‘Handboek
Douane’. Aan deze tabel kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

