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ITA2 
Afschaffing invoerrechten op 
technologieproducten 

Vallen uw geïmporteerde goederen onder verlaagde invoerrechten?
 

Per 1 juli 2016 zijn de invoerrechten op 

diverse technologie producten (verder) 

verlaagd. Deze verlaging vloeit voort uit 

het vernieuwde Informatie Technologie 

Akkoord (ITA), een overeenkomst tussen 

landen die deelnemen aan de 

Wereldhandelsorganisatie, "WTO". 

Het oude ITA stamt uit 1996 en verlaagt de 

invoerrechten op IT-producten zoals 

computers, telecommunicatieapparatuur, 

halfgeleiders, software en onderdelen van deze 

apparaten. Door de snelle technologische 

ontwikkelingen in de afgelopen jaren was het 

noodzakelijk om het akkoord aan te passen. 

De uitbreiding van het nieuwe Informatie 

Technologie Akkoord (ITA2) ziet op een 

uitbreiding van 201 goederencodes / 

producten. Alle uitbreidingen en wijzigingen 

zijn te vinden in het uitvoeringsbesluit van de 

EU: (EU) 2016/1047.  

Wat zijn de gevolgen voor u? 

Importeert u goederen die vallen in de 

hoofdstukken 84 t/m 93? Bestaat uw  

productassortiment deels uit elektronica? 

Fabriceert u goederen waar elektronica in 

verwerkt wordt? Dan kan het doorlichten van 

uw artikelstambestand veel geld opleveren. 

Wellicht importeert u goederen waarvan u 

momenteel niet weet of deze voor een  

 

 

verlaagd tarief of vrijstelling in aanmerking 

komen en onder ITA2 kunnen vallen. 

Onze classificatie-experts kunnen u helpen uw 

productassortiment in kaart te brengen en te 

controleren welke producten in aanmerking 

komen voor een reductie op importheffingen. 

Hieronder vindt u een samenvatting van 

productgroepen waar ITA2 betrekking op 

heeft:  

 video camera’s en onderdelen; 

 modems en routers; 

 MP3/MP4 spelers, radio’s en onderdelen; 

 DVD-, HD- en Blu-ray-spelers en 

onderdelen; 

 hoofdtelefoons, speakers, versterkers, 

oordopjes, microfoons en onderdelen; 

 medische apparatuur en onderdelen; 

 video spelletjes en game consoles; 

 multi printers/scanners; 

 afstandsbedieningen; 

 radar toestellen en onderdelen; 

 geheugens; 

 schakel materiaal/elektronische 

beveiligingen; 

 smartcards/pinpassen; 

 microscopen, kompassen en instrumenten 

voor de lucht- of ruimtevaart; 

 lasers en onderdelen; 

 en meet en analyse toestellen. 
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