Intervat 13.0.9
Deze nieuwe versie van Intervat bevat :
- De mogelijkheid om de nieuwe aangifte Call of Stock in te dienen
- De nieuwe functionaliteit van het on-line betalen : e-payment
- Indicator van de systeembelasting van Intervat

I.

Indienen van een aangifte Call off Stock
1. Open het onthaalscherm van Intervat en klik vervolgens op
“Dashboard”

2. In het geval van een aangifte via scherm : geef het btw-nummer in
en kies als ‘type aangifte’ : Call off Stock
In het geval van aangifte via bestand : laad het bestand op en kies
als ‘type aangifte’ : Call off Stock

Klik vervolgens op ‘Doorgaan’
In het volgende scherm vul je de verschillende luiken in als volgt :
- Algemene informatie

- Periode van aangifte

- Gevolmachtigde indiener :
o Indien er geen mandataris is, klik op “geen gevolmachtigde
indiener”

o Indien de indiening gebeurt door een mandataris, vul dan de
onderstaande gegevens in :

Als alles correct ingevuld werd, klik dan op
aangifte “Call of Stock” worden geleid.

. Je zal naar de

3. In het volgende scherm, beschik je over verschillende
mogelijkheden
a. Indien de goederen opgeslagen worden in een andere Lidstaat
van de Europese Unie, kies dan voor het tabblad “Storting”

b. Indien na een eerdere goederenopslag “Call of Stock”, de
goederen uiteindelijk werden teruggestuurd naar België, kies
dan voor het tabblad “Terugkeer” en vul de gegevens in.

c. Indien na een eerdere goederenopslag “Call of Stock”, de
uiteindelijke bestemmeling van de goederen verandert binnen
dezelfde Lidstaat, kies dan voor het tabblad “Overdracht” en vul
het btw-nummer in van de nieuwe bestemmeling van de
goederen.

Het is mogelijk om meerdere aangiften Call of Stock in te dienen via dit
scherm. Er wordt per aangifte een samenvattende lijn aangemaakt om
u de opvolging te vergemakkelijken.

Als alle aangiften werden ingevoerd, klik dan op
aangiften te valideren.

om de

Ga vervolgens terug naar het “Dashboard” om de status van je aangifte
Call of Stock te visualiseren.
Indien de aangifte correct werd ingediend, zal ze “succes” hebben als
status.

II. Nieuwe functionaliteit van het on-line betalen : e-payment
Wanneer men in het “Dasboard” klikt op
van de indiening.

, dan verkrijg je het detail

Door te klikken op het nieuwe icoon
activeer je de module epayment die zal toelaten om de on-line betaling uit te voeren.
Een samenvatting die het te betalen bedrag weergeeft en de
gestructureerde mededeling wordt getoond en laat toe de gegevens te
verfiëren.

Opmerking : dit overzicht is zichtbaar voor alle gebruikers maar enkel
diegenen die zich geauthentificeerd hebben met hun elektronische
identiteitskaart (e-Id) kunnen werkelijke een on-line betaling uitvoeren.
Klik vervolgens op “Bevestigen” en je zal naar MyMinfin geleid worden
om de betaling uit te voeren via de module “E-Payment”.
III. Indicator van de systeembelasting op Intervat
Rechts bovenaan in het dashboard vind je een indicator terug die de
actuele systeembelasting op Intervat weergeeft. Deze functionaliteit
geeft weer in welke mate Intervat belast werd (2018 ) waardoor je
beter rekening kan houden met de piekperiodes.

Wanneer je daarop klikt, verkrijg je meer gedetailleerde informatie per
datum.

