OPZOEKEN VAN EEN CODE IN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR
De gecombineerde goederennomenclatuur is als volgt gestructureerd: eerst
de grondstoffen, daarna de half-afgewerkte producten en tenslotte de
afgewerkte producten.
De gecombineerde nomenclatuur wordt enkel nog elektronisch ter
beschikking gesteld op de Intrastat website (verordening in Publicatieblad).
Om de correcte goederencode te vinden gaat men best als volgt te werk:
1. Raadpleeg de inhoudstafel vooraan in het pdf bestand. Deze
inhoudstafel is opgedeeld in verschillende afdelingen (I, II, III, ...), die op
hun beurt dan weer opgedeeld zijn in verschillende hoofdstukken
(1., 2., 3., ...).
2. Kies het hoofdstuk dat het meest aansluit bij de omschrijving van het te
klasseren product. Het hoofdstuk staat gelijk met de indeling op de eerste
twee cijfers van de goederencode.
3. Ga nu naar de eerste bladzijde van het betreffende hoofdstuk.
4. Lees de aantekeningen die bij dit hoofdstuk worden gegeven + de
aantekeningen van de afdeling waartoe dit hoofdstuk behoort.
5. Lees aandachtig vanaf het begin van het hoofdstuk de omschrijving
van de 4-cijferige codes (posten genoemd) en kies die post met de
passende omschrijving van uw product.
6. Voor de verdere onderverdeling, lees de omschrijvingen afhankelijk
van het aantal streepjes. Dit zal u helpen bij het vinden van de
6-cijferige code (Een omschrijving voorafgegaan door 2 streepjes, is een
onderverdeling van een omschrijving met 1 streepje; een omschrijving
voorafgegaan door 3 streepjes is een onderverdeling van een
omschrijving met 2 streepjes; ...).
7. Kies nu opnieuw binnen deze 6-cijferige code de juiste 8-cijferige code
(of GN-code) die overeenstemt met uw product. Welke aanvullende
eenheid, wordt per code in de laatste kolom van de lijst vermeld.
Deze werkwijze zal in de meeste gevallen leiden tot een correcte toewijzing
van een code aan het product. Indien men twijfelt, moet men de code toetsen
aan de "Algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde
nomenclatuur" welke vermeld zijn op pagina's 11 en 12 van het
publicatieblad.

