Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Systeem van aanvullende douanerechten
1 Algemeen
Voor bepaalde producten in de pluimvee- en eiersector moet naast het conventionele
douanerecht tevens een aanvullend douanerecht betaald worden bij de douane. Dit is
ingesteld om de interne markt te beschermen tegen de invoer van producten die tegen een
lage invoerprijs ingevoerd kunnen worden. Als service geeft de afdeling marktordening van
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hieronder een uitleg over het systeem
van aanvullende douanerechten. Wilt u nadere informatie, neemt u dan contact op met de
douane, telefoon 0800-0143.
De aanvullende douanerechten worden niet toegepast op invoeraangiften in het kader van de
inschrijfregelingen.
2 Berekening aanvullend douanerecht
Per aangifte ten invoer wordt, op basis van de cif-invoerprijs, berekend wat het aanvullend
douanerecht bedraagt. Om deze berekening uit te kunnen voeren, zal met twee prijzen
rekening moeten worden gehouden:



De reactieprijs (is per product door de Europese Commissie vastgesteld)
De cif-invoerprijs (kostprijs, verzekering en vracht tot op de plaats van binnenkomst in
het douanegebied van de EU).

Voor deze berekening geldt: hoe hoger de cif-invoerprijs, hoe lager het aanvullend recht.
Als het verschil tussen de reactieprijs en de cif-invoerprijs:
1) niet groter is dan 10% van de reactieprijs;
2) groter is dan 10%, maar niet groter dan 40%
van de reactieprijs;
3) groter is dan 40%, maar niet groter dan 60%
van de reactieprijs;
4) groter is dan 60%, maar niet groter dan
75% van de reactieprijs;
5) groter is dan 75% van de reactieprijs;

is het aanvullend douanerecht gelijk
aan 0 (nihil).
is het aanvullend douanerecht 30%
over dit gedeelte.
is het aanvullend douanerecht 50%
over dit gedeelte plus het onder
punt 2 berekende bedrag.
is het aanvullend douanerecht 70%
over dit gedeelte plus het onder
punt 2 en 3 berekende bedrag.
is het aanvullend douanerecht 90%
over dit gedeelte plus het onder
punt 2, 3 en 4 berekende bedrag.

Het bovengenoemde stappenschema is onder punt 3 met voorbeelden toegelicht.
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De Europese Commissie bepaalt de representatieve prijzen op basis van douaneaangiften.
Via nieuwsberichten houden wij u daarvan op de hoogte.
2.1 Wanneer de cif-invoerprijs hoger is dan de representatieve prijs
Wanneer de cif-invoerprijs hoger is dan de vastgestelde representatieve prijs, zijn er twee
mogelijkheden:
1) U laat het aanvullend douanerecht, zoals gewoonlijk, vaststellen op basis van de cifinvoerprijs. In dat geval zal de desbetreffende douanepost om de volgende bewijzen
vragen:
 het koopcontract of een ander gelijkwaardig bewijsstuk;
 de verzekeringspolis;
 de factuur;
 het certificaat van oorsprong (in voorkomend geval);
 de vervoersovereenkomst;
 het cognossement (bill of lading) (bij vervoer over zee).
In bovengenoemd geval zal een zekerheid gesteld moeten worden, die gelijk is aan het
verschil tussen het aanvullende recht, berekend op basis van de representatieve prijs en
het aanvullende recht, berekend op basis van de cif-invoerprijs.
U moet binnen twee maanden na de verkoopdatum van de betrokken producten en
uiterlijk binnen negen maanden na de datum van de invoeraangifte, bewijzen aan de
douane dat de partij is afgezet tegen zodanige condities dat de opgegeven cif-invoerprijs
juist is. De bovengenoemde negen maanden termijn kan, op een naar behoren
gemotiveerd verzoek van de importeur, met ten hoogste drie maanden worden verlengd.
Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zal de gestelde zekerheid worden vrijgegeven voor
het bedrag wat, naast het te betalen bedrag aan aanvullend douanerecht op basis van de cifinvoerprijs, aan zekerheid is gesteld. Als niet aan de voorwaarden is voldaan binnen de
gestelde termijn, wordt de zekerheid verbeurd.
2) U kunt verzoeken om vaststelling van het aanvullend douanerecht op basis van de
representatieve prijs, als u op het moment van indienen van de aangifte al weet dat u
niet over de vereiste bewijsstukken zal kunnen beschikken. Op de aangifte moet dan een
verzoek worden gedaan om het aanvullend douanerecht te berekenen op basis van de
representatieve prijs. Het is in dat geval niet noodzakelijk zekerheid te stellen en er
hoeven geen andere bewijsstukken overgelegd te worden.
2.2 Wanneer de representatieve prijs hoger is dan de cif-invoerprijs
Wanneer de representatieve prijs hoger is dan de cif-invoerprijs, dan wordt de cif-invoerprijs
gebruikt voor de berekening van het aanvullend recht. U hoeft in dat geval geen bewijs bij
de desbetreffende douanepost te overleggen.
3 Voorbeeld berekening aanvullend douanerecht
Situatie 1:
product:

ontbeend kippenvlees met GN-code 0207 14 10
van oorsprong uit Brazilië
reactieprijs:
3,34 euro/kg
cif-invoerprijs
1,97 euro/kg
representatieve prijs voor Brazilië: 2,22 euro/kg
Situatie 2:
product:
reactieprijs:
cif-invoerprijs:

ontbeend kippenvlees GN-code 0207 14 10
van oorsprong uit Argentinië
3,34 euro/kg
2,20 euro/kg
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representatieve prijs voor Argentinië:

2,14 euro/kg

Stappenschema:
Reactieprijs:
100% 3,34 euro/kg stap 1
over dit gedeelte van 3,34 euro t/m 3,01 euro is
het aanvullend douanerecht nihil
90%

3,01 euro/kg stap 2
over dit gedeelte van 3,01 euro t/m 2,00 euro is
het aanvullend douanerecht 30%

60%

2,00 euro/kg stap 3
over dit gedeelte van 2,00 euro t/m 1,34 euro is
het aanvullend douanerecht 50%

40%

1,34 euro/kg stap 4
over dit gedeelte van 1,34 euro t/m 0,84 euro is
het aanvullend douanerecht 70%

25%

0,84 euro/kg stap 5
over dit gedeelte van 0,84 euro en lager is het
aanvullend douanerecht 90%

Berekening aanvullend douanerecht situatie 1:
De cif-invoerprijs is 1,97 euro en valt dus in stap 3.
de 1e stap van 3,34 euro naar 3,01 euro = 0 (nihil)
de 2e stap van 3,01 euro naar 2,00 euro = 1,01 euro. Daar 30% van genomen is 0,30 euro
de 3e stap van 2,00 euro naar 1,97 euro= 0,03 euro. Daar 50% van genomen is 0,02 euro
Deze stappen opgeteld, wordt het aanvullend douanerecht: 0,30 euro+0,02 euro =
0,32 euro/kg
Berekening aanvullend douanerecht situatie 2:
De cif-invoerprijs is 2,20 euro en valt dus in stap 2.
de 1e stap van 3,34 euro naar 3,01 euro = 0 (nihil)
de 2e stap van 3,01 euro naar 2,20 euro = 0,81 euro. Daar 30% van genomen is 0,24 euro
Deze stappen opgeteld, wordt het aanvullend douanerecht: 0,24 euro/kg
In deze situatie is de cif-invoerprijs hoger dan de representatieve prijs en dus zal een
zekerheid gesteld moeten worden en zullen de vereiste bewijzen ingediend moeten worden
(tenzij bij de berekening wordt uitgegaan van de representatieve prijs).
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