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Omdeling door de gewestelijke directeurs aan :
- elke dienst belast met het bijhouden van een collectie;
- alle personeelsleden van de niveaus 1, 2+ en 2.

ALGEMEEN
1. In onderhavige omzendbrief voorziet de Centrale Administratie der douane en accijnzen alsnog in een aantal overgangsmaatregelen teneinde de strikte navolging door de economische
operatoren van de nationale en de communautaire reglementering
inzake de implementatie van het NCTS in België te verzekeren.
2. Ingevolge de beschikkingen nr. 210/97 van het Europees
Parlement en van de Raad van 19 december 1996 gewijzigd door de
beschikking nr. 105/2000 van het Europees Parlement en van de
Raad van 17 december 1999 wordt de elektronische gegevensuitwisseling tussen de betrokken douanekantoren verplicht betreffende het
communautair douanevervoer in de Europese Unie en dus ook in
België vanaf 1 juli 2003.
Bon O.S.D. nr. 193/03
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3. Rekening houdende met deze communautaire verplichting
werd reeds, op basis van het ministerieel besluit van 23 oktober 2002 betreffende de elektronische aangifte, het op elektronische
wijze indienen van alle aangiften inzake communautair en gemeenschappelijk douanevervoer in gans België verplichtend gesteld.
4. Thans wordt vastgesteld dat omwille van bepaalde redenen
die verband houden met de situatie van de economische operatoren,
maar die ook in beperkt opzicht te wijten zijn aan de Administratie
der douane en accijnzen terzake een aantal overgangsmaatregelen
moeten worden getroffen.
Die overgangsmaatregelen betreffen :
- enerzijds, het feit dat eventueel de door de Administratie
der douane en accijnzen voor de elektronische aangifte ter
beschikking te stellen Webapplicatie voor de voormelde aangiften
nog niet zou kunnen worden gebruikt;
- anderzijds, dat bepaalde economische operatoren om
aantoonbare gegronde redenen uitstel voor het op elektronische
wijze indienen van de voormelde aangiften hebben bekomen vanaf
1 juli 2003.
VRIJSTELLING VOOR HET ELEKTRONISCH INDIENEN
VAN DE AANGIFTEN INZAKE COMMUNAUTAIR EN
GEMEENSCHAPPELIJK DOUANEVERVOER
5. Voor de economische operatoren die van de Centrale
Administratie een vergunning voor vrijstelling van het op elektronische wijze indienen van de voormelde aangiften hebben bekomen
gelden de overgangsmaatregelen niet. Deze aangevers blijven
T-aangiften indienen die verder volgens de gebruikelijke procedure
betreffende die aangiften (OTS-procedure) worden behandeld.
6. De voormelde vrijstelling heeft betrekking op de
toetreding van de Visegràd-landen (Polen, Hongarije, Tsjechië en
Slowakije) tot de Europese Unie waarvoor, op grond van een
recente beslissing van de Europese Commissie, de Directeur-generaal der douane en accijnzen nu eveneens vrijstelling kan verlenen
voor het elektronisch indienen van de aangifte voor communautair
en gemeenschappelijk douanevervoer aan de economische operatoren, die uitsluitend communautaire goederen met gebruikmaking
van de vereenvoudigde procedure bij vertrek in het kader van de
regeling gemeenschappelijk douanevervoer verzenden ter bestemming van die landen.
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BIJKOMEND GLOBAAL UITSTEL VOOR DE HOUDERS
VAN UITSTEL TOT 30 JUNI 2003 VOOR HET
ELEKTRONISCH INDIENEN VAN DE
AANGIFTEN INZAKE COMMUNAUTAIR
EN GEMEENSCHAPPELIJK DOUANEVERVOER
7. Op aanvraag van de voornaamste softwareleveranciers en
van de vertegenwoordigers van economische operatoren wordt, voor
het beperken van de administratieve afhandeling met betrekking tot
de houders van uitstel voor het elektronisch indienen van de
aangiften inzake communautair en gemeenschappelijk douanevervoer, die om diverse redenen bijkomend uitstel wensen te bekomen,
zonder enige formaliteit, voor de periode eindigend uiterlijk op
15 juli 2003 bijkomend globaal uitstel verleend voor het indienen
van die aangiften.
REGULARISATIE VOOR HET ELEKTRONISCH
INDIENEN VAN DE AANGIFTEN INZAKE
COMMUNAUTAIR EN GEMEENSCHAPPELIJK
DOUANEVERVOER
8. Praktisch gezien meent de Administratie der douane en
accijnzen er te mogen vanuit gaan dat op 1 juli 2003 de douanediensten nog kunnen worden geconfronteerd met aangevers die
T-documenten aanbieden, zonder dat zij zich in de in §§ 4 en 5
vermelde situatie bevinden en zij dus van de douane geen vrijstelling noch uitstel van de elektronische aangifte hebben bekomen. Die
aangevers moeten hun situatie alsnog regulariseren bij de gewestelijke directie der douane en accijnzen in wiens ambtsgebied zij
nog T-documenten verlangen in te dienen.
9. Voormelde aangevers kunnen daartoe, als de Webapplicatie nog niet ter beschikking is, om uitstel vragen wegens het
voornemen die Webapplicatie te gebruiken voor het indienen van de
elektronische aangifte. Menen zij om andere gegronde redenen
uitstel te moeten kunnen bekomen, dan moeten zij hun aanvraag
daartoe met de bewijsstukken indienen via de gewestelijke directie.
Als de gewestelijke directie het verzoek ontvankelijk bevindt stuurt
zij dit door naar de Centrale Administratie der douane en accijnzen
voor beslissing. In de andere gevallen moet het verzoek om uitstel
worden afgewezen en moet de economische operator eventueel door
een andere aangever aangiften voor zijn rekening elektronisch laten
indienen. Zolang terzake nog geen beslissing genomen werd wordt
de aanvrager tijdelijk als uitstelhouder voor de toepassing van de
regeling communautair en gemeenschappelijk douanevervoer aangemerkt.
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BEHANDELING VAN DE T-DOCUMENTEN VAN UITSTELHOUDERS DIE DE NORMALE PROCEDURE BIJ
VERTREK (AANGENOMEN LOCATIE DAARONDER
BEGREPEN) TOEPASSEN
10. Voor de T-aangiften, die bij toepassing van de normale
procedure of voor een aangenomen locatie nog door voormelde
uitstelhouders worden aangeboden, wordt als volgt gehandeld :
- vanaf 1 juli 2003 tot 6 juli 2003 worden de T-aangiften
vooralsnog behandeld volgens de gebruikelijke methode voor
T-documenten (OTS-procedure);
- vanaf 7 juli 2003 worden de T-aangiften door de douane
omgezet in NCTS-berichten op alle douanekantoren van het land
behalve op de kantoren te Antwerpen, te Bierset en te Zaventem,
waar ernstige verkeershinder door het omzetten van die aangiften
zou kunnen worden verwacht, met dien verstande dat de nationale
T-aangiften (met een kantoor van bestemming in België) niet in
NCTS-berichten moeten worden omgezet.
De uitstelhouders moeten ten behoeve van de gewestelijke
directies der douane en accijnzen i.v.m. die omzetting :
a) een verklaring ondertekenen waarin zij de douane van alle
verantwoordelijkheid ontslaan met betrekking tot de omzetting in
een NCTS-bericht en de mogelijke gevolgen daarvan;
b) zich verbinden om alle bijkomende informatie te
verstrekken die voor de omzetting in de NCTS-berichten is vereist
(TIN, plaats waar de goederen zich bevinden, vervoerswijze met de
trein).
11. Voor de economische operatoren die uitstel hebben
bekomen wegens het voornemen de Webapplicatie van de
Administratie der douane en accijnzen te gebruiken wordt het
omzetten van de T-aangiften door de douane verricht tot op de dag
dat de Webapplicatie door die Administratie daartoe ter beschikking
wordt gesteld.
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12. Voor de economische operatoren, die van de Centrale
Administratie der douane en accijnzen om andere redenen uitstel
van het indienen van de elektronische aangifte hebben bekomen
voor de periode na 1 juli 2003, zal de omzetting van de T-aangifte
door de douane worden verricht tot een individueel vastgestelde
datum, maar slechts tot uiterlijk 31 juli 2003.
BEHANDELING VAN DE T-DOCUMENTEN VAN UITSTELHOUDERS DIE DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE
BIJ VERTREK TOEPASSEN
13. De economische operatoren die uitstel hebben bekomen
wegens het voornemen de Webapplicatie van de Administratie der
douane en accijnzen te gebruiken mogen verder T-aangiften indienen die door de douane op de gebruikelijke wijze worden behandeld
(OTS-procedure) en dit tot de datum dat de Webapplicatie door die
Administratie ter beschikking wordt gesteld.
14. De economische operatoren die van de Centrale
Administratie der douane en accijnzen om andere redenen uitstel
van het indienen van de elektronische aangifte hebben bekomen
voor de periode na 1 juli 2003, mogen verder tot de in hun vergunning voor uitstel bepaalde datum, maar nooit later dan 30 september 2003, T-aangiften indienen, die door de douane op de gebruikelijke wijze worden behandeld (OTS-procedure).
VERRICHTINGEN INZAKE COMMUNAUTAIR EN
GEMEENSCHAPPELIJK DOUANEVERVOER
BIJ AANKOMST
15. Volledigheidshalve wordt gesteld dat de T-documenten
inzake communautair en gemeenschappelijk douanevervoer die bij
aankomst zowel in het kader van de normale procedure als in het
kader van de vereenvoudigde procedure ter bestemming worden
aangeboden verder op de voor T-documenten gebruikelijke wijze
worden behandeld (OTS-procedure).
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16. Zendingen die het voorwerp uitmaken van een
begeleidingsdocument omdat zij reeds onder de NCTS-procedure
werden geplaatst en bij toepassing van de normale procedure op het
Belgisch kantoor van bestemming worden aangeboden worden
behandeld overeenkomstig de regels die voor de NCTS-procedure
gelden. De in het kader van die procedure voorziene berichten
zullen, overeenkomstig de bepalingen van de omzendbrief
nr. D.D. 242.115 betreffende de invoering van het NCTS van
14 november 2002 (D.I. 521.103) door de douane naar het kantoor
van vertrek worden gestuurd.
17. Wanneer de zendingen onder dekking van begeleidingsdocu-menten bij toepassing van de vereenvoudigde procedure ter
bestemming bij een toegelaten geadresseerde, die uitstel voor het
elektronisch indienen van de aangifte geniet, worden aangeboden
moet de procedure, die geldt voor een zending met T-documenten
worden gevolgd, met dien verstande dat de toegelaten geadresseerde, wanneer de douane niet is tussengekomen voor de verificatie
van de goederen, onverwijld een kopie van het begeleidingsdocument moet faxen naar het douanekantoor waarvan hij afhangt.
Indien de douane is tussengekomen voor verificatie stuurt de
douane onmiddellijk na de afloop van de verificatiehandelingen, een
kopie van het begeleidingsdocument met vermelding van het
resultaat van de verificatie naar laatstgenoemd kantoor. Deze procedure moet ook worden gevolgd door de toegelaten bestemmeling die
vrijstelling van kennisgeving geniet.
Het kantoor van bestemming stuurt vervolgens het bericht
van aankomst en de controleresultaten langs de elektronische weg
naar het kantoor van vertrek.
18. De omzendbrief nr. D.D. 225.184 betreffende de overgangsmaatregelen NCTS van 20 december 2000 (D.I. 521.103)
wordt opgeheven.
*

*

*

Ter verduidelijking wordt in bijlage een verkort schema
toegevoegd.
Voor de Directeur-generaal :
De Directeur, diensthoofd,
G. CAPIAU

OVERGANGSMAATREGELEN NCTS (na 1 juli 2003)
Normale procedure + aangenomen locatie

Vereenvoudigde procedure

Bij vertrek
(met betrekking tot de behandeling van de zendingen waarvoor nog een T-document zou worden aangeboden)
algemene regel voor uitstelhouders Web en andere Algemene regel : douane encodeert T-aangiften niet
uitstelhouders :
1) Tot 6 juli 2003 : de T-aangiften worden
volgens
OTS-procedure
verder
behandeld
2) Vanaf 7 juli 2003 : de T-aangiften,
uitgezonderd de nationale aangiften,
worden op alle douanekantoren
geëncodeerd,
behalve
door
de
douanekantoren te Antwerpen, Bierset
en Zaventem (dus OTS-procedure)
waar ernstige verkeershinder kan
worden verwacht
Uitstelhouder Web :

Toepassing algemene regel maar tot Web klaar is

OTS tot Web klaar is

Andere uitstelhouders (vanaf 1 juli 2003)

Andere uitstelhouders (vanaf 1 juli 2003) OTS tot
wanneer zij klaar zijn, maar ten laatste tot 30 sepToepassing algemene regel tot wanneer zij klaar zijn tember 2003
maar ten laatste tot 31 juli 2003
Andere dan uitstelhouders

Andere dan uitstelhouders

Kiezen voor Web of bijkomend uitstel

Kiezen voor Web of bijkomend uitstel

Bij aankomst

Algemene regel voor de zendingen met T-documenten
T-documenten worden verder volgens de OTS-procedure behandeld
Zendingen met begeleidingsdocumenten (NCTS)
De douane past de NCTS-procedure gewoon toe

Toegelaten geadresseerden met uitstel moeten na afloop
van de procedure bij aankomst het begeleidingsdocument
onmiddellijk faxen naar het douanekantoor van
bestemming die de aankomst en de controleresultaten
naar het kantoor van vertrek stuurt

SCHEMA

Uitstelhouder Web :

