Transito- en entrepothandel
Code

Dienst

Omschrijving

GTX

Transitohandel: aanen verkoop
van goederen

Van transitohandel is sprake wanneer uw bedrijf goederen aankoopt bij een niet-ingezeten
bedrijf en deze goederen vervolgens doorverkoopt aan een ander niet-ingezeten bedrijf. De
aan- en verkochte goederen passeren daarbij niet de Nederlandse grens. Dit wordt ook wel
merchanting trade genoemd of ABC-handel.
Transitohandelsgoederen ondergaan vanaf het moment van aankoop en tot het moment van
doorverkoop geen substantiële bewerking. Aangekochte goederen, die voor de
doorverkoop wél een substantiële bewerking ondergaan, worden niet beschouwd als
transitohandelsgoederen en behoeven zowel bij de invoer als uitvoer niet te worden
gerapporteerd.

Uitvoer:

betreft de verkoopwaarde van de transitohandelsgoederen, door uw bedrijf in
rekening gebracht aan een niet-ingezeten bedrijf.

Invoer:

betreft de aankoopwaarde van de transitohandelsgoederen, door een nietingezeten bedrijf aan uw bedrijf in rekening gebracht.

Let op: de aankoop van transitohandelsgoederen dient u op te geven (als invoer) in het
kwartaal dat deze worden doorverkocht (uitvoer), ook al vindt de feitelijke aankoop in een
eerder kwartaal plaats.

Exclusief:
- vrachtvervoersdiensten (behoren tot Vrachtvervoersdiensten – code SC12, SC22, SC3B2,
SC3C2, SC3D2)
- vrachtverzekeringsdiensten (behoren tot Vrachtverzekeringen: premies en uitkeringen –
code SF12Y, SF12Z)
GEX

Entrepothandel: aanen verkoop
van goederen

Van entrepothandel is sprake wanneer uw bedrijf goederen aankoopt bij een nietingezeten bedrijf en deze goederen tot het moment van doorverkoop aan een ander nietingezeten bedrijf in een douane-entrepot in Nederland opslaat.
Het betreft hier alleen goederen die onder T1 (niet-Unie goederen) status in Nederlandse
entrepot worden opgeslagen. De doorverkochte goederen verlaten Nederland weer
zonder in Nederland te zijn ingeklaard.
Deze goederen ondergaan vanaf het moment van aankoop en tot het moment van
doorverkoop geen substantiële bewerking. Aangekochte goederen, die voor de
doorverkoop vanuit douane-entrepot wél een substantiële bewerking ondergaan,
behoeven zowel bij de invoer als uitvoer niet te worden gerapporteerd.
Uitvoer:

betreft de verkoopwaarde van de entrepothandelsgoederen, door uw bedrijf in
rekening gebracht aan een niet-ingezeten bedrijf.

Invoer:

betreft de aankoopwaarde van de entrepothandelsgoederen, door een nietingezeten bedrijf aan uw bedrijf in rekening gebracht.

Let op: de aankoop van entrepothandelsgoederen dient u op te geven (als invoer) in het
kwartaal dat deze worden doorverkocht (uitvoer), ook al vindt de feitelijke aankoop in een
eerder kwartaal plaats.

Exclusief:
- goederen die vanuit een douane-entrepot in Nederland worden ingeklaard (behoeven
niet te worden opgegeven)
- vrachtvervoersdiensten (behoren tot Vrachtvervoersdiensten – code SC12, SC22, SC3B2,
SC3C2, SC3D2)
- vrachtverzekeringsdiensten (behoren tot Vrachtverzekeringen: premies en uitkeringen –
code SF12Y, SF12Z)

