Factuurverklaring
Voor het exporteren naar Zwitserland dient men aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zwitserland valt
buiten de EG en dient daarom alle invoeren van goederen te controleren.

Wat moet er op staan en wat nog meer?
Als het land van oorsprong onder de EG valt of afkomstig is uit Zwitserland moet er op de factuur de volgende
tekst op staan;

Nederlands:
De exporteur van de goederen (waarop dit document van toepassing is) verklaart dat, behoudens
uitdrukkelijk anders luidende vermelding, deze goederen van Preferentiële EEC oorsprong zijn.
Bij deze verklaring hoort de naam van diegene die deze tekst erop vermeld te staan + een handtekening met
blauwe balpen!!
Duits:
Der Ausfuehrer der waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklaert, dass diese waren soweit nicht
anderes angegeben, Praeferenzbeguenstige EEC Urspungswaren sind.
Engels:
The Exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly
indicated, these products are of EEC Preferential orgin.

BELANGRIJK:
Deze factuurverklaring is alleen geldig mits de waarde van de goederen niet hoger is of gelijk aan € 5890,Is de waarde hoger dan € 5890,- dan moet er een EUR1 certificaat met de zending worden meegestuurd. (deze
is alleen verkrijgbaar bij de kamer van koophandel!! ) Tenzij de klant over een bewilligingnummer beschikt. Aan
te vragen bij Kamer van Koophandel.
Een EUR-1 is een oorsprongsbescheid waarmee in het land van bestemming een korting of vrijstelling op het
invoerrecht kan worden verkregen. Deze korting of vrijstellingen noemt men ook wel tariefpreferentie. De
preferentie op grond van een EUR-1 Certificaat wordt alleen verleent in die landen waar de Europese Unie een
vrijhandelsovereenkomst mee heeft gesloten.

Komen de goederen buiten de EG dan volstaat de volgende tekst:
Voorbeeld:
Country of orgin: China
Alleen onder deze strikte voorwaarden kan Decker BV de zending op tijd en goed verzorgd vervoeren!
Uitzonderingen alleen i.o.m. Decker BV!

