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Begin dit jaar is definitieve overeenstemming bereikt over de uitbreiding van het Informatie Technologie 
Akkoord. Dit akkoord is sinds 1997 van kracht en voorziet in een geleidelijke afbraak van de invoerrechten 
op de meeste producten uit de IT-sector zoals computers, telecommunicatie apparatuur, halfgeleiders, 
software en onderdelen van deze apparaten. De uitbreiding van de ITA (ITA 2) voorziet in de gefaseerde 
verlaging van de invoerrechten voor een aantal producten die gerelateerd worden aan de IT sector.

Uitbreiding Informatie Technologie Akkoord (ITA)

Inleiding
Het Informatie Technologie Akkoord uit 1996 verlaagt de invoer
rechten op ITproducten zoals computers, telecommunicatie 
apparatuur, halfgeleiders, software en onderdelen van deze 
apparaten.

Gelet op de ontwikkelingen die deze producten hebben ondergaan 
was het noodzakelijk de overeenkomst aan te passen. Sinds 2012 is 
hierover onderhandeld binnen de Wereldhandelsorganisatie en in 
maart 2016 is een aantal landen, waar onder de Europese Unie en 
haar lidstaten, tot een akkoord gekomen over de uitbreiding van 
het Informatie Technologie Akkoord. Met dit nieuwe akkoord 
worden gefaseerd 201 productlijnen op ITgebied vrijgemaakt van 
invoerrechten.

Gefaseerde afbouw invoerrechten
Besluit (EU) 2016/971 van de Raad voorziet in de verlaging van 
de invoerrechten voor een aantal producten. Het nultarief 
wordt gefaseerd ingevoerd. Op 65 procent van de producten 
zijn de invoerrechten op 1 juli 2016 verlaagd tot 0%. De daad
werkelijke wijziging van de Bijlage 1 van de Raadsverordening 
(EEG) nr. 2658/87 (Gecombineerde Nomenclatuur/Gemeen schap
pelijk douane tarief, hierna ‘GN/GDT’) is gepubliceerd bij de 
Uitvoerings verordening (EU) 2016/1047 van de Commissie 
van 28 juni 2016 (http://eurlex.europa.eu/legalcontent/
NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1047&from=NL).

Binnen drie jaar zal 89 procent van de tarieflijnen vrijgemaakt zijn 
en in zeven jaar zullen tarieven op alle producten van de overeen
gekomen productenlijst teruggebracht zijn naar het nultarief.

Overzicht betrokken producten
Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1047 is bepaald dat de 
relevante goederen die voor een verlaagd invoerrecht in 
aanmerking komen worden ingedeeld in volgende hoofdstukken: 
32, 35, 37, 39, 59, 84, 85, 88, 90 en 95 van de GN/GDT.

MCO
De Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1047 omvat eveneens de 
invoering van de rechtenvrije behandeling van zogenoemde Multi
component integrated circuits (MCOs) in de GN/GDT. Daartoe is in 
de inleidende bepalingen onder Titel II (‘Bijzondere bepalingen’) 
een nieuw onderdeel G per 1 juli 2016 opgenomen in de bijlage 1 
bij de GN/GDT.

Dit is een tijdelijke maatregel die alleen van toepassing is voor de 
periode 1 juli 2016 t/m 31 december 2016. Door de invoering van 
een nieuwe gelijkluidende aantekening 9, letter b onder nr. 4 op 
hoofdstuk 85 in de GN/GDT is in verband met de inwerkingtreding 
van het Geharmoniseerd Systeem 2017 en de opneming van 
specifieke onderverdelingen in de GN/GDT per 1 januari 2017, 
het onderdeel G niet meer nodig.
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Aangiftebehandeling
De uitbreiding van ITA 2 is opgenomen in Uitvoeringsverordening 
(EU) 2016/1047 voor de wijziging van de verordening 2658/87 per 
1 juli 2016 door middel van voetnoten. Deze zijn – waar nodig – 
verwerkt als TARIC codes en met behulp van maatregel 103 
(toepasbaar algemeen recht) worden de juiste (gereduceerde) 
invoerrechten uitgetrokken.

Gedurende de interimperiode is ter zake van de MCO’s onder de 
nieuwe letter G opgenomen dat deze goederen in aanmerking 
komen voor vrijstelling van invoerrechten. Dit gebeurt door 
middel van het vermelden door de aangever van de preferentie
code 100 in het vak 36 (Preferentie) en bescheidcode ‘Y035’ in 
het vak 44 van het Enig Document.

Indien de aangever gebruik wil maken van de gereduceerde 
invoerrechten voor andere producten dan de MCO’s moet de 
preferentiecode 100 worden gebruikt, zonder vermelding van 
bescheidcode Y035.

Systeem specifieke eisen GPA
Voor GPA geldt dat indien naast de preferentiecode 100 en de 
bescheidcode Y035 zijn vermeld het nummer van het bescheid 
Y035 achterwege kan blijven.


