Indeling van de goederen voor douane doeleinden
De correcte indeling van goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur is een must. Deze indeling heeft niet
enkel haar belang voor douanedoeleinden (o.a. de bepaling van het correcte bedrag aan invoerrechten), maar
speelt eveneens een belangrijke rol op een aantal gerelateerde domeinen.
Een goede beheersing van de regels die rond de indeling van goederen gelden, zal u in staat stellen de
ingaande en uitgaande goederenstromen op een correcte wijze te behandelen.

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op de te volgen methodologie voor indeling van goederen in de
douanenomenclatuur, en op de commerciële en fiscale impact van deze indeling.
In dit licht biedt de opleiding een overzicht van de basisbeginselen inzake classificatie, en wordt vanuit praktisch
oogpunt gekeken naar een aantal belangrijke aspecten zoals de bronnen voor classificatie, de bij indeling te
hanteren basisbeginselen, de principes inzake specifieke goederen zoals sets, wisselstukken,
verpakkingsmiddelen, etc.
Volgende thema’s komen aan bod:
•

Wat is het belang, de impact en het risico verbonden aan de indeling van goederen?

•

Waar vind ik de indeling van goederen terug?

•

Hoe ga ik te werk?

•

Waar dien ik in het bijzonder op te letten?

•

Wat zijn de voor mijn goederen relevante indelingscriteria?

•

Welke bronnen bestaan er om mij bij de indeling te helpen?

•

Is het verstandig de goederencode aan derden te vragen / mee te delen?

•

Kan ik zekerheid omtrent mijn goederencode bekomen?

•

Hoe vraag ik een BTI aan, en is dit aangewezen?

•

Wat indien de Administratie of mijn klant het niet eens is met de gehanteerde indeling?

•

Praktijkcases en oefeningen
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Doelgroep

De opleiding is een aanrader voor eenieder die vanuit zijn praktijk bij de
indeling van goederen is betrokken of ermee te maken zal krijgen.

Aanpak

Interactief
Theoretische basis en gestaafd met voorbeelden en oefeningen

Online opleiding

2 halve dagen van 9u tot 12.30u

Data

ONLINE
Donderdag 2 en 9 december 2021 (am)
GRAAG LAPTOP MEEBRENGEN !!

Deelname

ONLINE
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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