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Brexit – gevolgen op vlak van douane, accijnzen en btw
Geachte heer, mevrouw
In het referendum van 23 juni 2016 heeft de meerderheid van de bevolking van het Verenigd
Koninkrijk zich positief uitgesproken over het beëindigen van het EU-lidmaatschap. De effectieve
brexit is voorzien op 29 maart 2019.
Dit heeft concrete gevolgen voor uw handelsstromen met het Verenigd Koninkrijk. Vandaag volstaat
een factuur voor uw intracommunautaire commerciële transacties. Wanneer de brexit een feit is, zal
u steeds een douaneaangifte moeten opmaken voor iedere in – en uitvoer. De brexit zal een
aanzienlijke impact hebben op uw administratie en op uw logistieke stromen. U zal, afhankelijk van
de gekozen regeling, moeten voldoen aan tal van douaneformaliteiten en uw goederen kunnen
bovendien gecontroleerd worden. Op accijnsvlak zullen onder meer de procedures die gelden inzake
EMCS aangevuld moeten worden met de procedures inzake uitvoer.
Inzake btw zal bijvoorbeeld het exemplaar 3 van de douaneaangifte ten uitvoer dienen voor de
verantwoording van de btw-vrijstelling bij uitvoer. Wat invoer betreft, maakt die invoer de btw
verschuldigd op het tijdstip dat de goederen op vlak van douane in het vrije verkeer worden gebracht.
De verschuldigde btw moet in principe aan de douane betaald worden.
Uit onze gegevensbestanden blijkt dat uw onderneming nog niet over een eori-nummer beschikt of
dit nog niet heeft gebruikt. Het bezit van een eori nummer is een Europese verplichting, noodzakelijk
om marktdeelnemers, die met de douane in aanraking komen, te identificeren. Indien u uw huidige
handel met het Verenigd Koninkrijk wenst te behouden na de brexit, is het dan ook noodzakelijk dat
u over een dergelijk nummer beschikt. Meer informatie kan u vinden via onze website
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen, onder ‘Financiën (BU-EK) +
EORI’. Op deze website kan u ook algemene informatie vinden over de douane, douaneaangiften,
faciliteringsmogelijkheden enzoverder.
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Indien u dit wenst, kan u zich voor het vervullen van uw douaneformaliteiten laten vertegenwoordigen
door een douanevertegenwoordiger. De douanevertegenwoordiger vervult dan de
douaneformaliteiten bij invoer, uitvoer en doorvoer, en dit in zijn naam of in naam van een
opdrachtgever, maar voor rekening van een opdrachtgever. Een douanevertegenwoordiger dient te
beschikken over een erkenning van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
(AAD&A). Een lijst met erkende douanevertegenwoordigers kan u terugvinden op onze website via
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douanevertegenwoordiger.
De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft, in samenwerking met de Algemene
Administratie van de Fiscaliteit, een infopagina opgezet omtrent de brexit. Deze pagina is terug te
vinden via de link https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit.
De AAD&A zal het komende jaar met verschillende partners samenwerken om infosessies te
voorzien betreffende brexit. Raadpleeg hiervoor de agenda, via bovenstaande link.
Voor meer algemene informatie omtrent douane en accijnzen kan u onze website raadplegen via
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen of contact opnemen met het hulpkantoor van het
Enig kantoor der douane en accijnzen dat bevoegd is over de plaats van vestiging. Onze kantoren
vindt u via https://financien.belgium.be/nl/kantoren#q3
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