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AANWEZIG

VERONTSCHULDIGD

Welkom
De werkgroep verwelkomt 2 gastsprekers:
BREXIT
Dhr. Werner Rens, Adviseur-generaal van het Departement Marketing & Communicatie licht de activiteiten toe in verband met BREXIT die
AAD&A reeds verrichtte en nog zal ondernemen.
Er werd een impactanalyse uitgevoerd binnen AAD&A waaruit blijkt dat het aantal aangiftes voor invoer met 15% zal stijgen en de
uitvoeraangiften met 45%.
De afdeling Marketing wil het bedrijfsleven informeren via de website van AAD&A (rubriek Brexit), aanschrijven van Belgische bedrijven die
getroffen worden door de BREXIT, deelname aan infosessies bv. via Flanders Investment Trade, Awex, Douanedag Kluwer, VOKA, …
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Mogelijk volgt een seminarie georganiseerd door AAD&A. Ze werken ook aan een FAQ-lijst die toegevoegd zal worden aan de rubriek over
de Brexit.
Het is voor iedereen nog onduidelijk hoe de outcome van de BREXIT zal resulteren. De afdeling Marketing volgt de evoluties in de
onderhandelingen over Brexit nauwkeurig op.
De WG Accijnzen zal het effect van BREXIT op de accijnswetgeving verder opvolgen.
Voor meer informatie kan de dienst Marketing & Facilitation gec ontacteerd worden via mailadres: da.mf.es@minfin.fed.be.
CONSOLIDATIE
Mw. Dorothy Cardoen, convenor van de werkgroep Uitgaan stelt de subwerkgroep Consolidatie voor tijdens de werkgroep Acci jnzen. Omdat
het uitgaan van accijnsgoederen in groepagezendingen voor problemen kan zorgen met niet -zuivering van het e–AD tot gevolg, is het
opvolgen van de resultaten van de subwerkgroep ook nuttig voor de werkgroep Accijnzen. De presentatie van de subw erkgroep wordt in
bijlage gevoegd.
De leden van de werkgroep Accijnzen worden uitgenodigd een vergadering van de subwerkgroep Consolidatie bij te wonen, indien
interesse.
E-COMMERCE ACCIJNZEN
Met betrokken leden van de werkgroep Accijnzen werd een subwerk groep e-commerce accijnzen opgericht. Er vonden reeds 2
vergaderingen plaats. De eerste vergadering had tot doel de scope van de subwerkgroep te bepalen. Men behandelt webverkopen van
alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. De subwerkgroep zal:
Belgische bedrijven een beter kader creëren om een webshop voor accijnsgoederen/ accijnsproducten te starten en te informeren
over accijnswetgeving door een brochure te publiceren op de website van AAD&A.
Een document publiceren met de in België geldende wettelijke bepalingen voor de buitenlandse webshops die leveren in België;
Een FAQ opstellen.
Tijdens de 2 de vergadering werd het ontwerp van de brochure voor e-commerce accijnzen besproken. Momenteel wordt de input van de
leden verwerkt en wordt ook een hoofdstuk toegevoegd voor terugzendingen van via webshop gekochte dranken.
De volgende vergadering van de subwerkgroep e-commerce accijnzen zal doorgaan op 19 april 2018.
Overlopen dossiers nog in behandeling:
Agendapunt 1: Stand van zaken over codificatie accijnswetgeving
De termijn voor het opstellen van de codificatie van de accijnswetgeving is nog niet bekend. UCC blijft voorlopig prioritair. Zeker omdat
sommige accijnsformaliteiten gekoppeld zijn aan douanewetgeving mo et er eerst duidelijkheid zijn over de toepassing van de
douaneformaliteiten na UCC vooraleer met accijnzen kan worden gestart.
Momenteel zijn er wel reeds besprekingen met Luxemburg over de aanpassing van de AWDA en bijhorende accijnscodificatie.
Er is verder geen update.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen stand van zaken codificatie accijnswetgeving

OEO Accijnzen

14/6/2018

Agendapunt 2: Evolutie KIS-SIC voor een databank Accijnsinrichtingen
Op 1/7/2018 zal KIS/SIC starten met de vergunningen laad- en losplaats. Zo zullen in een later stadium alle andere vergunningen inzake
douanewetgeving worden ingebouwd. Momenteel lopen ook reeds vergaderingen om de dataset van de accijnsvergunningen (aanvraagformulier,
vergunning, ...) te verzamelen voor invoering in KIS/SIC. Betreft de vergunningen accijnsinrichting, deze zullen na de implementatie in KIS/SIC ook
geraadpleegd kunnen worden door de economische operatoren.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen van de evolutie van KIS/SIC, in het bijzonder voor de
vergunningen accijnsinrichting

Operations/Vergunningen

14/6/2018

Agendapunt 3: Dubbele laadarm voor automatische injectiesystemen
Het op 23/10/2017 geplande bezoek door O&O aan een plaats in Frankrijk waar een door de Franse autoriteiten automatisch
injectiesysteem met dubbele laadarm werd goedgekeurd, ging niet door. Een nieuw datum voor een bezoek aan Frankrijk is nog ni et
bekend.
De werkgroep meldt dat dit ook een impact heeft op de verlenging van de goedkeuring van sommige automatische injectiesystemen in de
Haven die nu in een ongewisse situatie werken.
De convenor van AAD&A gaat na hoe dit dossier terug op gang kan komen.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen problematiek dubbele laadarm automatisch injectiesysteem

O&O / Andere dienst?

14/6/2018

Agendapunt 4: Verzoek aanpassing accijnswetgeving voor fruitpersen in winkels, horeca en mobiele fruitpersen
Het standpunt van de dienst accijnswetgeving is dat de wetgeving dient te worden gevolgd. Een aparte vergunning voor fruitper sen wordt
niet overwogen.
Er zal wel worden bekeken of een aantal formaliteiten gekoppeld aan de vergunning accijnsinrichting niet vereenvoudigd kunnen worden.
Hiervoor is een wetswijziging nodig, dus dat kan ook niet van vandaag op morgen. Een bepaalde categorie zomaar vrijstellen va n de
verpakkingsheffing kan niet. Die heffing is destijds ingevoerd als milieumaatregel en zou leiden tot oneerlijke concurrentie voor andere
accijnsproducten. Een verpakking wordt immers niet meer of minder schadelijk voor het milieu naargelang de inhoud. Hier en daar
vereenvoudigen kan wel.
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De sector meldt dat het voorstel om de betaling van drankverpakkingsheffing via de franchisegevers ipv de franchisenemers te laten lopen
geen oplossing is.
Het agendapunt wordt hiermee afgesloten in de werkgroep Accijnzen.
Agendapunt 5: De mogelijkheid onderzoeken voor een vereenvoudiging van het indienen van een AC4.
Het standpunt van de dienst accijnswetgeving is dat de wetgeving dient te worden gevolgd. Het gevaar bestaat dat sommige handelaars aangiften
zouden uitsplitsen om zo onder een bepaald minimum te blijven.
Het agendapunt wordt hiermee afgesloten in de werkgroep Accijnzen.
Agendapunt 6: Administratief akkoord op basis van artikel 20, paragraaf 3 van de Richtlijn 03/06/EG van de Raad v an 27
oktober 2003 met Frankrijk onderhandelen zodat vereenvoudiging ook geldig is bij verzendingen in
kleinhandelsverpakkingen
Een aanpassing van het bilateraal akkoord vond nog niet plaats . De gesprekken tussen de Belgische en Franse autoriteiten zijn n og aan de
gang.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen van de gesprekken met Frankrijk

OEO Accijnzen

14/6/2018

Agendapunt 7: Verschil in indeling in GN-code van bepaalde gasoliën
Momenteel wordt een omzendbrief door OEO Accijnswetgeving ontworpen om een regeling te treffen voor de problematiek van DMA e n
deze van gasolie en stookolie van de GN-code 2707 9999.
DMA wordt immers afhankelijk van het distillatietraject ingedeeld als ga solie of stookolie.
Gasolie of stookolie die >50% aromaten bevatten, worden ingedeeld in de GN-code 2707 9999 en niet als een accijnsgoed van de GN-code
2710.
Er is dringend noodzaak om duidelijk te stellen hoe te handelen met vrije goederen/niet-accijnsgoederen die nog toekomen in
belastingentrepot of verzonden worden uit belastingentrepot.
Er wordt nog gewacht op eventuele publicatie van het voorgelegde ontwerp van een omzendbrief over deze materie.
De werkgroep schetst de noodzaak voor een Europese oplossing om dit probleem in te dijken.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Eventuele resultaten Europese werkgroep nagaan (contactpersoon labo en
DT)

OEO Accijnzen

14/6/2018

Praktische regeling opstellen, in afwachting Europees standpunt

OEO Accijnzen

14/6/2018

Agendapunt 8: Landbouwattesten
Sommige controlerende diensten maken landbouwattesten in een lay-out die niet wettelijk is voorzien en waarop bepaalde gegevens
omtrent de handelaar of klant ontbreken. Aan de dienst OEO Accijnzen werd gevraagd een nota op te stellen om de controlediensten te
wijzen op het verplicht gebruik van het wettelijk voorgeschreven model van een landbouwattest zoals voorzien in bijlage V van het KB van
28 juni 2015 betreffende de belasting op energieproducten en elektriciteit.
Momenteel schrijft het KB het wettelijk opgelegde formulier voor, maar dit formulier bevat geen informatie over de aanvrager. Bij een volgende
aanpassing van het KB zal OEO Accijnswetgeving een nieuw attest voorzien waarbij er wel de mogelijkheid is om informatie mbt de aanvrager op te
nemen.
Agendapunt 9: Stand van zaken voor de vervanging van de euromerker Solvent Yellow 124
Op datum van de vergadering van de werkgroep accijnzen is er nog geen verdere info beschikbaar. Op 12 maart 2018 vindt een Accijnscomité
plaats met de lidstaten en zal meer info beschikbaar zijn. Momenteel zijn er ook nog geen documenten met betrekking tot dit agendapunt
voorradig.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Stand van zaken voor de vervanging van de euromerker Solvent Yellow
124

OEO Accijnzen

14/6/2018

Agendapunt 10: VGD in Frankrijk
Er wordt gemeld dat Frankrijk geen zendingen meer wil aanvaarden die aankomen met een VGD. Dit document wordt nochtans
voorgeschreven bij overbrengingen in verbruik op basis van Verordening nr. 3649/92 van de Europese Commissie van 17/12/1992.
OEO Accijnswetgeving vroeg bijkomende uitleg aan de Franse collega’s.
De Franse collega’s vragen bijkomende informatie:
- waar heeft zich dit voorgedaan? Betrokken douanekantoor?
- Betrokken accijnsgoederen?
- Informatica of reglementair probleem? Indien informaticaprobleem, werd een aanvraag tot bijstand ingediend in EMCS-GAMMA systeem?
Het lid van de werkgroep dat dit probleem meldde was afwezig tijdens de vergadering van 8 maart 2018. Indien geen bijkomende informatie wordt
verstrekt op basis van dit verslag van werkgroep wordt het agendapunt als afgehandeld beschouwd op de volgende vergadering van 14/6/2018.
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NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Verstrekken van bijkomende informatie voor de Franse autoriteiten

Verzoekende lid van
de werkgroep
Accijnzen

14/6/2018

Varia:
1.

Afgifte van vergunningen geregistreerde afzender?
De vergunningafgevende diensten hebben toelating de vergunningen te verlenen.
EMCS is technisch klaar om de vergunningen aan te maken.
De tekst van de borgakte werd nu ook aangepast om ook de risico’s van de vergunning geregistreerde afzender te dekken.
Financiën van AAD&A kan nu overgaan tot het laten ondertekenen van de borgaktes door de aanvrager van een vergunning
geregistreerde afzender.
Na bevestiging van de borgstelling kunnen de vergunningverlenende diensten vergunningen geregistreerde afzender
daadwerkelijk afleveren en moet de werking met AGD-IMP worden stopgezet.
Zelfs als de borg niet aangepast moet worden, moet de borgakte wel aangepast worden.

2.

Borgen voor te volgen energieproducten waarvoor geen accijnstarief is voorzien
Bedrijven uit de chemische cluster melden dat borgen voor te volgen energieproducten waarvoor geen accijnstarief is voorzien
vaak hoog oplopen en buiten proportie zijn terwijl de niet belaste energieproducten rechtstreeks in de productie gaan voor
verwerking tot een niet-accijnsgoed of een gering bijkomend energieproduct. De regio Antwerpen bekijkt het risico en gaat na of
deze hoeveelheden die zonder opslag rechtstreeks in de productie gaan moeten opgenomen worden in de gemiddelde
maandvoorraad voor het berekenen van de maandopslag van een vergunning erkend entrepothouder.

3.

Invordering van tekorten op e-AD
De sector meldt een wijziging van de toepassing van de invordering van tekorten op e-AD door het hulpkantoor Antwerpen.
Verliespercentages die in het K.B. van 17 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen voorzien zijn, worden
niet verleend. De sector vraagt dat de dienst OEO Accijnswetgeving de tek st “… op voorwaarde dat geen vermoeden van fraude
bestaat …” specifieert. Natuurlijke verliezen bij vluchtige energieproducten of alcohol zijn immers niet uit te sluiten.
De sector wordt geadviseerd gebruik te maken van haar recht om bezwaar in te dienen t egen het verzoek tot betaling bij
natuurlijke verliezen.
De convenor meldt ook het Arrest van het Hof van Justitie van 28 januari 2016. Dit zal tot gevolg hebben dat in vele gevallen de
bevoegde lidstaat voor invordering van tekorten niet de lidstaat van bestemming zal zijn, zoals nu, maar de lidstaat van
verzending. Een dienstnota van de dienst OEO Accijnswetgeving over deze materie volgt.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 14 juni 2018 om 10u.
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