Rekening FRCT-CFTC

(Flexibele Rekening voor Contante Transacties )

(Compte Flexible pour Transactions au Comptant)

De FRCT-CFTC rekening (Flexibele Rekening voor Contante Transacties ) is één van de onderdelen
van de klantenrekening. Ze vormt een systeem voor contante betaling die de aangever toelaat
aangifte douane en accijnzen in te sturen via PLDA, waarbij de aangifte wordt gelinkt aan een som
die voorafgaandelijk werd overgeschreven op de rekening FRCT-CFTC.
Deze procedure laat dus toe om de verplichting tot aangiften en van betaling te voldoen zonder zich
te moeten aanbieden aan het loket van het hulpkantoor.

1. Hoe zich registreren om toegang te krijgen tot PLDA?
Stap 1 : Registreren bij de Sociale Zekerheid.

De onderneming moet beschikken over een beveiligde toegang als bedrijf op het portaal van de
Sociale Zekerheid.
Zij moet ook een lokale beheerder aanduiden die de contactpersoon zal zijn en die toegang heeft tot
de beveiligde toepassingen voor het bedrijf op het portaal van de Sociale Zekerheid, het federaal
portaal en de websites van verscheidene federale overheidsdiensten.
De registratieprocedure is beschreven op de website PLDA op volgend adres:

http://plda.fgov.be/nl/registratie_plda:

Stap 2 : configuratie van de PC

PLDA vereist een elektronische handtekening en a fortiori een specifieke configuratie van de
computer (MAC of PC) waarop het gebruikt zal worden. De configuratie moet minutieus gebeuren.
Om U te helpen met deze taak, moet volgende webpagina van plda.fgov.be minutieus gevolgd
worden (afhankelijk van uw besturingssysteem)

http://plda.fgov.be/nl/pc_configuratie

Stap 3 : Aanvraag en activatie gebruikers voor klantenrekening

De personen die willen handelen in naam van de onderneming moeten beschikken over een
persoonlijk certificaat dat zij moeten opladen bij het portaal van de Sociale Zekerheid en dat
herkend moet worden door de FOD Financiën.
Meer gedetailleerde inlichtingen over registratie van certificaat bij portaal Sociale Zekerheid vindt U
op de website PLDA op volgend adres:

http://plda.fgov.be/nl/registratie_plda
Om U te laten herkennen als gebruiker van de klantenrekening (kredietrekening of FRCT), wordt u
verzocht een eerste maal als gebruiker aan te loggen op applicatie PLDA web en daarna de helpdesk
per mail (plda.helpdesk@minfin.fed.be ) of per telefoon (+32 257 9333 33) te contacteren voor
activatie van de gebruiker klantenrekening.

2. Hoe een FRCT-CFTC rekening openen ?
De FRCT rekening wordt geopend op eenvoudig verzoek toe te sturen per mail aan de dienst
« Borgtochten » van het Enig Kantoor: buek.borg-caut@minfin.fed.be
In de aanvraag moeten volgende gegevens worden opgenomen:
-

-

De exacte firmanaam
Als de onderneming beschikt over een klantenrekening, het nummer van die rekening.
Het nummer bij de Kruispuntbank Ondernemingen(KBO)
Naam van en contactpersoon (met emailadres)
Telefoonnummer en eventueel faxnummer.

3. Hoe een aangifte AC4 linken aan een FRCT-CFTC rekening ?
3.1.

De klant doet, voorafgaand aan de insturing van een aangifte in PLDA, een overschrijving op
de rekening 679-2002705-43 (BE66 679200270543 - BIC code PCHQBEBB) van het Enig
Kantoor , met als betalingsmededeling de referentie van zijn klantenrekening gevolgd
door /F
(bijvoorbeeld: 309AA8902/F).
Deze overschrijving moet gebeuren op zulke manier dat ze de FRCT rekening voedt op de
dag van de eisbaarheid van de verschuldigdheden.(voorzie een minimum tijdsspanne van 2
dagen tussen de betaling en de ontvangst van de rekeninguittreksels PCR van het Enig
Kantoor).
Vanaf het ogenblik van ontvangst van de betaling en op voorwaarde dat de juiste
mededeling werd gebruikt, plaats PLDA automatisch het bedrag op de FRCT rekening van de
klant.

3.2.

Aangifte « Douane »
De aangever stuurt de aangifte in en kiest in de tab « FINANCIEEL » de optie Speciën en in
vak 47 « Wijze van betaling», en vermeldt het nummer van de klantenrekening in vak 48
“Uitgestelde betaling (rekeningnr.)”.

3.3.

Aangifte AC4
De aangever stuurt de aangifte in en kiest in de tab « FINANCIEEL » de optie FRCT en in vak
47.5 « Wijze van betaling», en vermeldt het nummer van de klantenrekening in vak 48
“Uitgestelde betaling (rekeningnr.)”.

3.4.

PLDA maakt de douane of AC4 aangifte geldig met gebruikmaking van de som die
overgeschreven werd op de FRCT rekening, op voorwaarde dat het saldo op de rekening
voldoende is.

3.5.

Het eventuele overschot blijft ingeschreven op de rekening; het kan ofwel worden
teruggestort op aanvraag van de titularis, ofwel gebruikt worden voor een latere aangifte.

