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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED
VAN DE DOUANE EN INDIRECTE BELASTINGEN

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om
zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie. Dat betekent dat vanaf 30 maart 2019 om 00.00 uur (Midden-Europese
tijd) (hierna "de terugtrekkingsdatum" genoemd) het gehele primaire en secundaire
Unierecht niet langer van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk, tenzij in een
geratificeerd terugtrekkingsakkoord1 een andere datum wordt vastgesteld2. Het Verenigd
Koninkrijk wordt dan een "derde land"3.
De voorbereiding op de terugtrekking is niet alleen een zaak van de EU en de nationale
overheden, maar ook van bedrijven en burgers.
Gezien de grote onzekerheid, met name over de inhoud van een eventueel
terugtrekkingsakkoord, wil de Commissie marktdeelnemers wijzen op de juridische
gevolgen waarmee zij rekening moeten houden wanneer het Verenigd Koninkrijk een
derde land wordt4.
Behoudens mogelijke overgangsregelingen in een eventueel terugtrekkingsakkoord,
gelden vanaf de terugtrekkingsdatum de EU-regels op het gebied van douane (zie 1

1

Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.
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De Europese Raad kan volgens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie met
instemming van het Verenigd Koninkrijk ook unaniem besluiten dat de Verdragen op een latere datum
niet meer van toepassing zijn.
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Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.
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Voor het vervoer van goederen dat begint vóór en eindigt op of na de terugtrekkingsdatum probeert de
EU samen met het Verenigd Koninkrijk tot een oplossing te komen in het terugtrekkingsakkoord op
grond van het standpunt van de EU over de nodige douanegerelateerde aangelegenheden voor een
ordelijke
terugtrekking
van
het
Verenigd
Koninkrijk
uit
de
Unie
(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en). In dat standpunt wordt ook ingegaan op administratieve procedures voor
samenwerking tussen de EU-27 en het Verenigd Koninkrijk op of na de terugtrekkingsdatum die
verband houden met feiten die zich vóór de terugtrekkingsdatum hebben voorgedaan (bijvoorbeeld,
wederzijdse bijstand voor de controle van bewijzen van oorsprong).

hieronder) en indirecte belastingen (btw en accijnzen, zie 2 hieronder) niet langer voor
het Verenigd Koninkrijk5.
Met ingang van de terugtrekkingsdatum zal dit met name de onderstaande gevolgen
hebben6:
1.

DOUANE

 Goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk het douanegebied van de EU worden
binnengebracht of die dat douanegebied verlaten om te worden vervoerd naar het
Verenigd Koninkrijk, worden onderworpen aan douanetoezicht en kunnen door de
douane worden gecontroleerd volgens Verordening (EU) nr. 952/2013 van 9 oktober
2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie7. Dat houdt onder meer in
dat douaneformaliteiten van toepassing zijn, dat aangiften moeten worden ingediend
en dat douaneautoriteiten garanties kunnen eisen voor potentiële of bestaande
douaneschulden.
 Goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk het douanegebied van de EU worden
binnengebracht, vallen onder Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli
1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk
douanetarief8. Dat houdt de toepassing van de desbetreffende douanerechten in.
 Voor bepaalde goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk de EU binnenkomen of
die de EU verlaten op weg naar het Verenigd Koninkrijk, gelden verboden of
beperkingen op grond van de openbare orde of de openbare veiligheid, de
bescherming van de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten of de
bescherming van cultuurhistorisch bezit9.
 Vergunningen voor de status van geautoriseerde marktdeelnemer (AEO) en andere
vergunningen voor douanevereenvoudigingen die zijn afgegeven door de
douaneautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk, zullen niet langer geldig zijn in het
douanegebied van de Unie.
 Goederen van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk die zijn verwerkt in goederen die
vanuit de EU naar derde landen worden uitgevoerd, zullen voor het
gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU niet langer worden beschouwd als "uit de
EU". Dat heeft gevolgen voor de mogelijkheid van EU-exporteurs om cumulatie toe te
passen met goederen uit het Verenigd Koninkrijk en voor de toepassing van
preferentiële tarieven die de Unie met derde landen is overeengekomen.
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In deze kennisgeving wordt niet ingegaan op de algemene douane- en belastingvrijstellingen die
gelden voor goederen die reizigers die de EU binnenkomen, meenemen als persoonlijke bagage.
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De lijst bevat een aantal belangrijke gevolgen op het gebied van douane en indirecte belastingen door
de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, maar is niet volledig.

7

PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.
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PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
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Een lijst van dergelijke verboden en beperkingen vindt u op de website van DG TAXUD:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf
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2.

INDIRECTE BELASTINGEN (BTW EN ACCIJNZEN)

 Goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk het btw-gebied van de EU binnenkomen
of die vanuit het btw-gebied van de EU worden verzonden of vervoerd naar het
Verenigd Koninkrijk, zullen worden behandeld als respectievelijk ingevoerde en
uitgevoerde goederen overeenkomstig Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28
november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde (hierna "de btw-richtlijn" genoemd)10. Dat houdt in dat bij invoer
btw wordt geheven, terwijl de uitvoer van btw is vrijgesteld.
 Belastingplichtigen die een van de speciale regelingen van hoofdstuk 6 van titel XII
van de btw-richtlijn willen gebruiken (het zogenoemde mini-éénloketsysteem) en die
telecommunicatiediensten, omroepdiensten of elektronische diensten verrichten voor
niet-belastingplichtigen in de EU, zullen zich in een lidstaat van de EU bij het miniéénloketsysteem moeten registreren.
 In het Verenigd Koninkrijk gevestigde belastingplichtigen die goederen en diensten
kopen of in een lidstaat van de EU aan btw onderworpen goederen invoeren en
teruggaaf van btw vorderen, kunnen niet langer een elektronische aanvraag indienen
overeenkomstig Richtlijn 2008/9/EG van de Raad11, maar moeten om teruggaaf
verzoeken overeenkomstig Richtlijn 86/560/EEG van de Raad12. De lidstaten kunnen
volgens laatstgenoemde richtlijn teruggaaf verlenen op voorwaarde van
wederkerigheid.
 Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming die in een lidstaat van de EU
belastbare handelingen verricht, kan door die lidstaat worden verplicht om een fiscaal
vertegenwoordiger aan te duiden als de tot voldoening van de btw gehouden persoon
overeenkomstig de btw-richtlijn.
 Goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk het accijnsgebied van de EU
binnenkomen of die vanuit het accijnsgebied van de EU worden verzonden of
vervoerd naar het Verenigd Koninkrijk, zullen worden behandeld als respectievelijk
ingevoerde en uitgevoerde accijnsgoederen overeenkomstig Richtlijn 2008/118/EG
van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns13.
Dit houdt onder meer in dat het systeem voor toezicht op het verkeer van
accijnsgoederen (EMCS) op zichzelf niet langer van toepassing zal zijn op het verkeer
van goederen onder schorsing van accijns van de EU naar het Verenigd Koninkrijk,
maar dat dat verkeer zal worden behandeld als uitvoer, waarbij het accijnstoezicht
eindigt op de plaats van uitgang uit de EU. Voor de overbrenging van accijnsgoederen
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PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.
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Richtlijn 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften voor
de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan
belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn (PB
L 44 van 20.2.2008, blz. 23).
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Dertiende Richtlijn 86/560/EEG van de Raad van 17 november 1986 betreffende de harmonisatie van
de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Regeling voor de teruggaaf van de belasting
over de toegevoegde waarde aan niet op het grondgebied van de Gemeenschap gevestigde
belastingplichtigen (PB L 326 van 21.11.1986, blz. 40).
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PB L 9 van 14.1.2009, blz. 12.
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naar het Verenigd Koninkrijk zullen bijgevolg een uitvoeraangifte en een elektronisch
administratief document (e-AD) nodig zijn. Voor accijnsgoederen die worden
overgebracht van het Verenigd Koninkrijk naar de EU, moeten eerst de
douaneformaliteiten worden afgehandeld voordat een overbrenging in het kader van
het EMCS kan starten.
Op de websites van de Commissie over belastingen en de douane-unie
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en)
en
de
buitenlandse
handel
(http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/) vindt u algemene informatie over de
regels die momenteel van toepassing zijn op de invoer en uitvoer van goederen. Die
webpagina's zullen zo nodig worden geactualiseerd.
Europese Commissie
Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie
Directoraat-generaal Handel
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