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Handtekening op commerciële facturen - Thuiswerken 

Geachte klanten, 

Als uw leverancier in Japan of elders Home Office gebruikt, dan is het misschien niet mogelijk 
om handtekeningen op de commerciële facturen te plaatsen. Hieronder vindt u informatie, voor 
zover onze kennis dat toelaat, over de afhandeling / de gevolgen. 

Hebben wij ORIGINELE facturen nodig voor de inklaring in Duitsland / BeNeLux ? 

Normaliter:  Nee  
De douane-inklaring begint met een elektronische melding in het douanesysteem. De 
douanebeambte kan de documenten willen zien, die wij hem gewoonlijk per e-mail toesturen. 

Uitzonderingen: Specifieke certificaten zoals een FORM A C of O / zeer specifieke 
handelsgoederen 

Hebben wij een HANDTEKENING op de factuur nodig voor de inklaring in Duitsland / BeNeLux? 

Normaliter: Nee 
Uitzonderingen: 1. Verplichte handtekeningen (MILL CERTIFICAAT voor STAAL)

2. Het behalen van voordelen zoals JEFTA

Bij import uit de VS zijn er meestal geen mogelijke voordelen 
 Factuur met of zonder handtekening -  GEEN VERSCHIL

Wanneer u importeert uit KOREA, JAPAN of andere landen met een vrijhandelsovereenkomst 
en de respectieve oorsprongsverklaringen vermeld zijn: 

- Preferential DUTY MET handtekening
 ZONDER handtekening - Standard DUTY

Dus, ZONDER handtekening: 
 De inklaring verloopt op de normale wijze
 JEFTA of andere voordelen worden niet toegepast

De handtekening ontbreekt, maar de JEFTA is voor u van toepassing - hoe krijgen wij te veel betaalde 
rechten terug ? 
De douanewetgeving in Europa staat een wijziging van de importaangifte toe 
binnen 3 jaar. Wat kunnen wij voor u doen ? 

1. Wij ontvangen de handelsfactuur met de juiste oorsprongsverklaring EN handtekening
2. Wij vragen een wijziging van de douane-aangifte en een terugbetaling van de te veel
 betaalde rechten
3. Als de ondertekende handelsfactuur (en of eventuele bijlagen) juist is, betaalt de
 douane de te veel betaalde rechten terug (tussen 1 en 6 maanden).

Stay healthy,
Uw MLE Duitsland Team 




