Freshng: altijd goed

Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

Actuele waarde
bepalen met douanedocumentenhandling
“In RPO hebben wij
een partner
gevonden voor het
leven. Zij leveren een
goed product en
goede service. De
medewerkers van
RPO worden door
onze medewerkers al
bijna gezien als
collega's. Ze zijn er
als we ze nodig
hebben en ze zijn
part of our team.”

Als speler op de internationale markt heeft u bij het uitvoeren van
uw activiteiten te maken met tal van regels. Als u goederen
ontvangt van landen buiten de EU, dan moet u voldoen aan heeft u
te maken met verschillende autoriteiten die eisen dat u voldoet aan
een complexe wet- en regelgeving.
Met TrackonTrade kunt u de actuele douanewaarde van in te voeren
groente- en fruitproducten van buiten de EU bepalen. Zo kunt u snel
vaststellen of er invoerheffingen van toepassing zijn en zo ja, welke.
De functionaliteit is samen met Deloitte ontwikkeld.

Uw voordelen
• Minder uitzoekwerk en daardoor tijdwinst
• Minder fouten bij aangiften
• Optimaal gebruikmaken van tariefpreferenties
TrackonTrade is een geautomatiseerde oplossing om aan de regels
van indirecte belastingen te voldoen. TrackonTrade is volledig
geïntegreerd met de standaardfunctionaliteit van Freshng. Hierdoor
zijn alle actuele gegevens in uw onderneming ook direct in deze
module beschikbaar.

Douanewaarde fluctureert
Kwaliteitssoftware voor
de AGF-branche
De Freshng software heeft zich in
de afgelopen 30 jaar bewezen als
standaard bedrijfsbrede
kwaliteitsoplossing voor de
AGF-branche. Freshng draagt bij
aan kostenbesparingen en aan de
groei van uw omzet en marge.
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De invoerheffingen voor producten van buiten de EU worden bepaald aan
de hand van de douanewaarde. Het vaststellen van deze waarde voor
groenten en fruit is een bijzonder complex proces. Deze waarde kan
namelijk per seizoen verschillen en in sommige gevallen ook per dag. En
dat dan voor honderden verschillende soorten groenten- en fruitproducten.
In TrackonTrade worden al deze gegevens dagelijks opgehaald uit een
centrale database, die wordt gevoed vanuit Brussel. Op basis van deze
actuele informatie berekent de software automatisch of er invoerheffingen
van toepassing zijn, en zo ja, welke. Daarnaast stelt TrackonTrade u in
staat optimaal gebruik te maken van beschikbare tariefpreferenties door te
signaleren of een partij hiervoor in aanmerking komt en te waarschuwen
wanneer het daarvoor benodigde certificaat van oorsprong ontbreekt.

RPO biedt u de volgende dienstverlening:
RPO heeft een speciaal dataportal ontwikkeld, dat de benodigde gegevens
uit de database van Freshng extraheert en klaarzet voor de communicatie
met de nieuwe TrackonTrade module voor groenten en fruit. Ook heeft
RPO een interface gebouwd tussen Freshng en TrackonTrade, zodat de
gegevens vanuit het dataportal op de juiste wijze in TrackonTrade worden
opgenomen en omgekeerd ook de gegevens uit TrackonTrade weer op de
juiste wijze terug worden opgenomen in het administratieve deel van het
ERP-systeem.
RPO zorgt verder voor een speciale tool waarmee u alle
douanegerelateerde informatie op een effectieve manier kunt beheren.

