Nota inzake gezamenlijke opslag in douane-entrepot type II
(OEO/D.D. 013.833/540.101)
In artikel 177 (DA) is bepaald dat wanneer Uniegoederen samen met nietUniegoederen worden opgeslagen in een opslagruimte onder de regeling
douane-entrepot en het onmogelijk is of slechts tegen buitensporige kosten
mogelijk zou zijn om te allen tijde elke soort goederen te identificeren, wordt in
de vergunning zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, onder b), van het wetboek
bepaald dat een gescheiden boekhouding wordt gevoerd voor elke soort
goederen, de douanestatus en, in voorkomend geval, de oorsprong van de
goederen.
Artikel 178, lid 1 m) (DA) bepaalt dat in het geval van een gescheiden
boekhouding de informatie over het soort goederen, de douanestatus en, in
voorkomend geval, de oorsprong van de goederen moet opgenomen worden
in de administratie.
Artikel 1 (33) (DA) definieert het douane-entrepot type II als een publiek
douane-entrepot waar de verantwoordelijkheden zoals bedoeld in artikel 242,
lid 2 van het wetboek berusten bij de houder van de regeling.
In bijlage A (gegevensvereisten) (DA) zijn voor het douane-entrepot type II alle
gegevenselementen inzake het houden van een hoofdadministratie voor
douanedoeleinden niet verplicht, waaruit wordt afgeleid dat het houden van een
administratie door de vergunninghouder niet verplicht is.
Aangezien het houden van een aparte administratie verplicht is voor de
toepassing van artikel 177 (DA) en gelet op voorgaande er in het douaneentrepot type II niet voldoende controlemaatregelen inzake de identificatie van
de goederen kunnen worden toegepast kan er in principe de gezamenlijke
opslag niet worden toegestaan.
De dienst OEO Douanewetgeving is echter van oordeel dat gezamenlijke
opslag kan worden toegestaan enkel indien er door de vergunninghouder
eveneens een door de douane goedgekeurde voorraadadministratie in
toepassing van artikel 214 van het douanewetboek wordt gehouden die toelaat
de overeenkomstig artikel 177 (DA) bedoelde controleformaliteiten te vervullen.
De gegevens inzake de desbetreffende administratie en de gezamenlijke
opslag dienen in de vergunning douane-entrepot type II te worden vermeld.
_________________________

