Handleiding voor een correcte waardering van goederen voor
douanedoeleinden
Voor het correct bepalen van de rechten bij invoer is het belangrijk dat een correcte waarde voor de
goederen wordt gehanteerd.
Maar wat is de waarde van goederen voor douanedoeleinden?
Al te vaak wordt verkeerdelijk de factuurprijs zonder meer gehanteerd, zonder rekening te houden
met de geldende beperkingen, verplichtingen tot bijtelling of mogelijkheden tot vermindering.
En wat moet u als onderneming doen indien er geen bruikbare verkoopprijs voor de goederen
beschikbaar is, of wanneer uw klant u vraagt een zogenaamde pro-forma factuur op te stellen?
Tijdens deze opleiding komen de diverse regels en methodes die spelen bij de berekening van de
waarde voor douanedoeleinden, zowel bij invoer als bij uitvoer, aan bod.
Op het programma staan onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verplichtingen van de aangever
Waarde en het Enig document
Vaststellen van de douanewaarde
De transactiewaarde
Overige methoden voor vaststelling van de Douanewaarde
Bijzondere gevallen zoals retourzendingen, samples, etc.
Link met transfer pricing
De aangifte DV1
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Doelgroep

Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport,
expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van
goederenstroom uit de industrie en dienstverlenende logistieke
bedrijven.

Aanpak

Interactief
Theoretische basis en gestaafd met voorbeelden en oefeningen

Duur opleiding

1 dag van 9u tot 16.30u

Locatie en datum

Sint-Niklaas – Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57
Donderdag 5 mei 2022

Deelname

Leden Fedustria: 410 € / deelnemer
Niet-leden: 480 € / deelnemer
‘s Middags voorzien we een broodjeslunch
Prijzen exclusief 21 % BTW

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”!
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille.
Erkenningsnummer DV.O105688
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