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Fietsonderdelen uit China – antidumpingrechten – toegevoegde informatie in verband
met de toepassing van de “minimis” regeling (zie TB 241)

Ter herinnering :
Bij toepassing van de “minimis” regeling van artikel 14c van Verordening (EEG) nr 88/97 van
de Commissie van 20 januari 1997 kan een vergunninghouder maximaal over 299
hoofdbestanddelen per maand vrij beschikken, wat uiteraard voor een niet-vergunninghouder
als gevolg heeft dat ook hij niet meer dan maximaal dezelfde aantallen per maand kan
aangeleverd krijgen. Met de woorden “aan die partij worden geleverd” worden dus
hoofdzakelijk de niet-vergunninghouders bedoeld.
Concreet voorbeeld :
Twee vergunninghouders die onderling niet verbonden zijn, leveren elk per maand 299
eenheden aan eenzelfde winkelketen. Het antidumpingrecht wordt opeisbaar, niet in hoofde
van de vergunninghouders (die zich wat hen betreft, aan de regeling hebben gehouden)
maar in hoofde van de winkelketen die zelf bij geen enkele douaneverrichting betrokken was.
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Artikel 14

Aan toezicht op het eindgebruik onderworpen vrijstelling
Indien op of na de datum van inwerkingtreding van de referentieverordening de invoer van hoofdbestanddelen van
rijwielen voor het vrije verkeer wordt aangegeven door een ander dan door een vrijgestelde partij, wordt deze invoer van
de toepassing van het uitgebreide recht vrijgesteld indien de aangifte in overeenstemming met de in bijlage III
weergegeven Taric-structuur geschiedt en voldoet aan de voorwaarden van artikel 82 van Verordening (EEG) nr. 2913/92
en van de artikelen 291 tot en met 304 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 die van overeenkomstige toepassing zijn, en
indien:
a) de hoofdbestanddelen van rijwielen aan een overeenkomstig artikel 7 of artikel 12 vrijgestelde partij worden geleverd,
of
b) die bestanddelen aan een andere houder van een vergunning in de zin van artikel 291 van Verordening (EEG) nr.
2454/93 worden geleverd, of
c) per maand minder dan 300 eenheden per soort hoofdbestanddelen van rijwielen hetzij door een partij voor het vrije
verkeer worden aangegeven dan wel aan die partij worden geleverd. Het aantal bestanddelen dat wordt aangegeven
door of wordt geleverd aan een partij, wordt berekend met verwijzing naar het aantal bestanddelen dat is aangegeven
door of is geleverd aan alle partijen die met die partij zijn geassocieerd of die met die partij compensatieovereenkomsten
hebben.
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Derhalve dienen de IWECC’s met het oog op een betere opvolging elkaar in te lichten over
de leveringen die de vergunninghouders uit hun eigen ambtsgebied doen aan nietvergunninghouders die gevestigd zijn buiten hun eigen ambtsgebied. Deze uitwisseling van
informatie zal plaatsvinden wanneer een controle bij de vergunninghouder wordt verricht en
deze, met het oog hierop, zal worden verzocht om de commerciële documenten voor te
leggen die leveringen aan niet-vergunninghouders betreffen.
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