BDO TAX & LEGAL

BDO HELPT JE DOUANEPROCESSEN
TE OPTIMALISEREN EN JE OMZET
TE VERHOGEN

Weet jij hoe je je concurrenten voor kan zijn? Misschien zit je voordeel wel op een onverwachte plek.
In je douaneprocessen, bijvoorbeeld.
De komende jaren zal het douanegebeuren grondig veranderen: aangepaste regelgevingen, nieuwe vergunningen,
digitalisering, … Klinkt als een hoop extra werk? Nee hoor. Kies je voor een slimme aanpak, dan bespaar je namelijk tijd,
frustraties én geld!
Maar hoe doe je dat dan? Bij BDO helpen we je de meest optimale tactiek te kiezen voor je bedrijf.

1. DOUANESTRATEGIE
Hoe koop je je grondstoffen zo goedkoop mogelijk in? Hoe vermijd je onnodig hoge importtaksen? Hoe verkoop je
je eindproduct tegen een lagere prijs?
Klinken die vragen je bekend in de oren? Onze experten kennen de douanewetgeving tot in de kleinste details. Ze adviseren
je over alle mogelijke aanpassingen en begeleiden je actief bij het implementeren van de geschikte strategie. Zodat ook
jij grootste resultaten kan bereiken.

2. CUSTOMS COMPETENCE CENTER
Kennis is macht. Breid je douane-expertise uit dankzij de diverse op maatgemaakte opleidingen in ons Customs Competence
Center. Zo zorg je ervoor dat ook jij de concurrentie twee stappen voor bent.

3. DOUANEOPTIMALISATIE
Doe je aan internationale handel en wil je je marktpositie verbeteren, dan is een Authorised Economic Operator (AEO)vergunning erg voordelig. De aanvraag ervan is echter een lang en moeilijk proces. Onze experten tonen je de kortste weg,
zonder omwegen. Bovendien kan onze AEO-tool je ook helpen een nieuwe vergunning aan te vragen of een bestaande
te (her)evalueren.

4. DOUANEADVIES
De Union Customs Code (UCC) zal de douaneprocessen veranderen en digitaliseren. Dat houdt een grote verandering
in voor import en export. Vermijd dat je geld misloopt en laat onze experten al jouw inhoudelijke vragen beantwoorden.
Wist je trouwens dat je investeringen tot wel 50% gesubsidieerd kunnen worden? Vraag ons naar de voorwaarden en
laat je hierin professioneel begeleiden.
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