Aangepaste douaneregelgeving China per 1 juli 2010

Sinds 1 juli 2010 is de Chinese douaneregelgeving aangepast en dit kan het in- en uitklaringproces
voor uw zendingen van en naar China beïnvloeden. De veranderingen in de douaneregelgeving
hebben betrekking op Harmonized System Codes, Customer Registration Codes en het versturen
van samples en promotiemateriaal. De nieuwe vereisten werden tot op heden nog niet als verplicht
opgelegd, maar het is raadzaam om geleidelijkaan de nieuwe regelgeving op te volgen voor een
snelle douaneafhandeling.
Harmonized System Codes (Commodity codes)
Voor alle zendingen van en naar China (import en export), met uitzondering van documenten, is het
vanaf heden verplicht om de Harmonized System code (“HS code”) aan te geven op het papierwerk
voor de douane. Het aangeven van de juiste HS code, aangevuld met een nauwkeurige en
gedetailleerde omschrijving van de goederen in het ondersteunende papierwerk, zal de HS-indeling
en de uiteindelijke inklaring helpen versnellen.
Importer and Exporter Customs Registration Codes
Zowel de importeurs als de exporteurs in China zijn verplicht om bij de douaneautoriteiten een
Customs Registration code (“CR Code”) aan te vragen, of om samen te werken met een partij die
over een dergelijke CR code beschikt en gemachtigd is om op te treden als hun ‘importer-‘ of ‘exporter
of record’ voor hun zendingen. Deze CR code dient te verschijnen op het inklaringspapierwerk voor al
uw zendingen naar China, behalve voor documenten en persoonlijke bezittingen. We willen u dan ook
vragen het belang van deze nieuwe vereisten (voor zowel de HS code en CR code) duidelijk te
communiceren met uw handelspartners in China, gezien uw zendingen van en naar China ‘on hold’
kunnen geplaatst worden door de Chinese douaneautoriteiten tot alle nodige informatie bij hen
beschikbaar is.
Duty Exemption Withdrawal for Samples and Advertising Materials
Samples en promotiemateriaal waarvan de waarde niet hoger is dan 400 RMB (momenteel iets meer
dan € 46,50) waren voorheen vrijgesteld van BTW en invoerrechten. Deze ‘duty-free’ waardedrempel
is vanaf heden echter niet meer van kracht. De nieuwe drempel zal gebaseerd zijn op de
rechtsaansprakelijkheid, die afgeleid kan worden uit de HS code. Elke zending met een
rechtsaansprakelijkheid lager dan 50 RMB (bijna € 6,00) blijft vrij van BTW en invoerrechten.
De nieuwe vereisten hebben een invloed op alle spelers in de logistieke industrie in China. Onze partners
werken dan ook nauw samen met de Conference of Asia Pacific Express Carriers (CAPEC), een
onafhankelijke belangenvereniging waarin de belangrijkste internationale expresvervoerders
vertegenwoordigd zijn. CAPEC wil deze situatie proactief benaderen met de bedoeling mogelijke
vertragingen gedurende het inklaringsproces aan te kaarten en een mogelijke negatieve impact op de
business in China te vermijden.

Revised China Customs Regulations
Recent changes in Customs regulations in China have mandated new requirements in
the export and import clearance process. These new regulations were effective on 1 July
2010 and could potentially impact the Customs clearance process for your shipments to
and from China. These requirements though are presently not mandatory, but it is
prudent to begin working towards adhering to these guidelines. The changes are
summarized as follows:
Harmonized System Codes
All shipments, with the exception of documents, being exported from/imported into China
will require a Harmonized System code (“HS Code”) to be indicated on customs
declaration forms. The provision of the HS code, along with an accurate and detailed
goods description in the supporting documents, will help expedite HS classification and
ultimately clearance of the goods.
Importer and Exporter Customs Registration Codes
All importers and exporters in China are required to register with Customs authorities
for an importer or exporter Customs Registration code (“CR Code”), or engage with
an agent who has the CR Code and is authorized to act as the importer or exporter
of record for their shipments. This CR code is to be indicated on customs declaration
forms of all shipments, except for documents and personal effects. We seek your
support to relay the urgency of these requirements (for both HS Codes and CR
Codes) to your trading partners in China, as shipments being imported into/exported
out of China may be placed on hold by Customs authorities until this information is
available.
Duty Exemption Withdrawal for Samples and Advertising Materials
Samples and advertising materials not exceeding RMB 400 (approximately US$ 71)
in value are currently exempted from duties and taxes. This duty-free value threshold
will no longer apply. The new threshold will be based on the duty liability, as
determined by the HS code. Any shipment with a duty liability less than RMB 50
(approximately US$ 7) is exempted from duties and taxes.
These new requirements affect all players in the logistics industry in China.

