Oorsprongscertificaten –
De oorsprong van goederen met zijn commerciële
en fiscale impact
Daar oorsprong meer en meer een commercieel argument wordt, is het
belangrijk de wetgeving te beheersen.
De Europese Unie heeft een aantal vrijhandelsakkoorden afgesloten. Een helder
begrip van die akkoorden zal u ook de gelegenheid geven van hun voordelen te
kunnen genieten, zowel bij invoer als bij uitvoer.

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.
De inwerkingtreding van de UCC (Union Customs Code) op 01/05/2016 heeft geleid
tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog
niet volledig uitgevoerd.
Deze opleiding houdt rekening met alle wijzigingen en hoe deze dienen te worden
toegepast in de praktijk.
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•
•
•
•
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Wat zijn de verschillen tussen economische en preferentiële oorsprong?
Met welke landen hebben we een vrijhandelsakkoord?
Uw klanten vragen een oorsprongscertificaat:
- Is het mogelijk? - Is het nodig? - Is het nuttig? - Is het verplicht?
Wat zijn de oorsprongsverlenende be- of verwerkingen?
Hoe kan ik de oorsprong van de uitgevoerde goederen bewijzen?
Welk oorsprongsbewijs mag ik afleveren?
Hoe word ik toegelaten exporteur?
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om van de preferentiële oorsprong te genieten bij de
invoer?
Hoe kan ik een oorsprongsbewijs binnen de EU krijgen of afleveren?
U wilt weten waar u geactualiseerde informatie kunt vinden?

Deze opleiding zal u een antwoord geven niet alleen op al deze vragen, maar
ook op alle andere vragen die u nog zou hebben!

Kom naar deze opleiding met de tariefcodes van de vervaardigde en uitgevoerde
producten.
Wij zullen deze als voorbeelden gebruiken om te wetgeving te illustreren.
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Economische (niet-preferentiële) oorsprong
•
•
•
•
•
•

De Wereldhandelsorganisatie en de oorsprongsregels
De Europese wetgeving: de basis oorsprongsverlenende regels
De bevoegde autoriteiten voor het verlenen van de economische oorsprong
Toepassingsgebieden van de economische oorsprong
Het economisch oorsprongscertificaat
Het elektronisch certificaat (www.digichambers.be)

Preferentiële oorsprong
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overzicht van de vrijhandelsakkoorden (inclusief de APS akkoorden)
De oorsprongsverlenende be- of verwerkingen
De ontoereikende be- of verwerkingen
Voorbeelden van toereikenden be- of verwerkingen
Certificaten (FORM A – EUR.1 – Eur-MED) en andere bewijzen
De leveranciersverklaringen
Cumulatiemogelijkheden
Het territorialiteitsbeginsel
Het rechtstreeks vervoer (behandelingsverbod)
De no-drawback regel
De algemene tolerantieregel
De gescheiden boekhouding
Toegelaten exporteur
De handel met Turkije (vrijhandelsakkoord en douane-unie)
De toekomst op het gebied van preferentiële oorsprongsregels
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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.
Expediteurs, verantwoordelijken douaneformaliteiten.

Aanpak

Vertrekkend van uit het wetgevend kader met cases en dossiers uit de
praktijk van de docent en deelnemers.
Workshops rond concrete situaties.
Een basiskennis douane, door opleidingen of door praktische
ervaring, is een noodzaak.

Online opleiding

2 halve dagen van 9u tot 12.30u

Data

ONLINE
Dinsdag 19 en 26 oktober 2021 (am)

Deelname

Leden Fedustria, Co-Valent*: 380 € / deelnemer
Niet-leden: 450 € / deelnemer
* Gratis voor leden van de chemische nijverheid
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.covalent.be
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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