EIDR
GEWIJZIGDE WETGEVING INZAKE VERGUNNINGEN
VEREENVOUDIGING

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Definitie + aanvraag
Gewijzigde voorwaarden vergunningen EiDR
Alternatieven EiDR
Bespreking bestaande vergunningen en mogelijke opties
Vragen

2

1. DEFINITIE + AANVRAAG

1. DEFINITIE + AANVRAAG
• Definitie
= douaneaangifte doen aan de hand van een inschrijving in de administratie van
de aangever
• Elektronisch;
• Wijze voor het indienen van een douaneaangifte voor het plaatsen van goederen onder een
douaneregeling.

• Waar aanvraag indienen:
• Bij team vergunningen bevoegd over de plaats waar de hoofdadministratie voor
douanedoeleinden zich bevindt of waar deze toegankelijk is, en waar op zijn een minst een
deel van de activiteiten, die onder de vergunning EiDR vallen (exploitatiezetel), zal worden
uitgevoerd (art. 22 §1 DWU);
• Indien regio-overschrijdend : team vergunningen bevoegd over de exploitatiezetel waar de
hoofdadministratie voor douanedoeleinden wordt bijgehouden.

• Aanvraagformulier : zie website FOD Financiën

2. GEWIJZIGDE VOORWAARDEN VERGUNNINGEN EIDR

GEEN EIDR MOGELIJK
Vervoer van goederen
(douanevervoer)

Uitvoer/wederuitvoer

Tijdelijke opslag

Uitvoer van accijnsgoederen

INF-documenten

Uitzondering :

Uitzondering :

Uitzondering :

- Geen aangifte voor vertrek
(art 245 DA)
EN

Uitvoerbeweging gebeurt
uitsluitend over grondgebied van
1 lidstaat

- Kantoor van uitvoer =
kantoor van uitgang of beide
kantoren hebben regeling
getroffen dat er
douanetoezicht is bij uitgang

Aangiften met regeling
42 of 63
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Douane heeft overeenkomst
gesloten om andere middelen
van elektronische uitwisseling
van inlichtingen te gebruiken.

VOORWAARDEN TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN VERGUNNING – DEEL 1
(NA TE GAAN TIJDENS AANVRAAG)

1. EORI;

2. Gevestigd in het douanegebied van de Unie;
3. Ingediend bij bevoegde douaneautoriteit (artikel 22, lid 1, derde alinea DWU);
4. De aanvraag ziet niet op een beschikking met hetzelfde oogmerk als een
vorige, tot dezelfde aanvrager gerichte beschikking, die gedurende het jaar
voorafgaand aan de aanvraag, nietig is verklaard of ingetrokken op grond van
het feit dat de aanvrager niet heeft voldaan aan een krachtens die
beschikking opgelegde verplichting.

VOORWAARDEN TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN VERGUNNING – DEEL 2
(NA TE GAAN TIJDENS VOORAFGAANDE AUDIT)
1. Geen ernstige of herhaalde overtredingen van de douanewetgeving en
belastingvoorschriften (art 150 DA en art 39, a DWU) en geen strafblad met
zware misdrijven in verband met de economische activiteit van de aanvrager;

2. Handelingen en goederenstroom goed onder controle heeft dankzij een
handels- en vervoersadministratie die passende douanecontroles mogelijk
maakt (artikel 39, b DWU + art 150 DA);
LET OP:
De administratie voor douanedoeleinden van de aanvrager moet geïntegreerd worden in het
boekhoudsysteem van de aanvrager of er zijn kruiscontroles mogelijk (art 25 IA).

3. Praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties (art. 39, d DWU + art
150 DA).

VOORWAARDEN VOOR ONTHEFFING VAN AANBRENGEN
= vrijstelling van kennisgeving (art 182 lid 3 DWU):
1. AEOC;
2. De aard van de goederen en de goederenstroom van de betrokken goederen rechtvaardigen dit en zijn bekend bij
de douaneautoriteit (= niet-dienstverlener);

3. Het toezichthoudende douanekantoor heeft toegang tot alle informatie welke zij nodig acht om controles te
doen, indien nodig; (= geïntegreerde boekhouding);
4. Op het moment van de inschrijving in de administratie zijn de goederen niet langer onderhevig aan verboden of
beperkingen, tenzij in de vergunning anders is bepaald. In dit geval dient de aanvrager te beschikken over een
toereikende procedure voor het omgaan met invoer- en uitvoervergunningen in verband met verboden en
beperkingen (waaronder maatregelen om een onderscheid te maken tussen goederen die zijn onderworpen aan
verboden of beperkingen en andere goederen en maatregelen om toe te zien op de naleving van deze verboden
en beperkingen);
5. De aangever moet in de mogelijkheid zijn om een kennisgeving te bezorgen wanneer de douane dit verzoekt;
6. De aanvrager kan aantonen dat de inschrijving voor de vrijgave juist is en dient voor het opmaken van de
aanvullende aangifte.

INSCHRIJVING IN DE ADMINISTRATIE EN AANVULLENDE AANGIFTE
• De douaneaangifte in de vorm van een inschrijving moet ten minste de gegevens van
de vereenvoudigde aangifte bevatten;
• De inschrijving in de administratie wordt gevolgd door een aanvullende aangifte:

• binnen de 10 dagen na vrijgave van de goederen of
• binnen de 10 dagen na verstrijken van de periode waarop zij betrekking heeft (ingeval van globalisatie
– maximum maandglobalisatie)

• GEEN aanvullende aangifte:

• Plaatsing onder de regeling douane-entrepot; (opgelet : de voorafgaande regeling moet elektronisch +
automatisch aangezuiverd worden) of
• De goederen worden onder een tweede bijzondere regeling geplaatst met EIDR (art. 183 DA) mits de
volgende voorwaarden voldaan zijn:
• De houder van de vergunning voor de eerste en de volgende bijzondere regeling is dezelfde;
• Douaneaangifte voor de eerste bijzondere regeling is standaard aangifte of aanvullende aangifte;
• De volgende bijzondere regeling is niet BB of AV en ingediend in de vorm van een inschrijving in de
administratie.
• De bijzondere regeling (zowel de eerste als de volgende) is niet douanevervoer.

Let op : de ontheffing van aanvullende aangifte is bepaald in de vergunning EiDR.

Geen
kennisgeving

Kennisgeving in
de vorm van email

Kennisgeving in
de vorm van
PLDA-aangifte

Aanvaarding

Aanbrengen
(= kennisgeving)

Vrijgave

Aanvullende aangifte

Op moment van
inschrijving in de
administratie

Niet van toepassing

Op moment van
inschrijving in de
administratie

d.m.v. e-mail

Na verstrijken
van timer

Ja, binnen 10 dagen na vrijgave
of binnen 10 dagen na
verstrijken periode bij
globalisatie

Dataset =
vereenvoudigde
aangifte

d.m.v. insturen PLDAaangifte type Z
Dataset = volledige
dataset naargelang de
regeling

Na vrijgave
PLDA-aangifte

Uitzondering:
- Inslag in DE
- Goederen die onder een 2de
bijzondere regeling
geplaatst worden mits
voorwaarden 183 DA
voldaan
! Wordt steeds voorzien in
vergunning.

Niet van toepassing

ANDERE NIEUWIGHEID VOOR ELKE HOUDER VAN EEN VERGUNNING EIDR

• Er is een individueel controleprogramma vereist;
• Mogelijk om een vergunning EIDR voor een bepaalde regeling toe te
passen op meerdere exploitatieadressen die afhangen van een
verschillend hulpkantoor.
• Borgstelling
• EiDR invoer vrij verkeer = borgstelling

UITZONDERING:
Indien geen vrijstelling van kennisgeving en geen globalisatie wordt de aangifte type Z
ingestuurd als kennisgeving en worden bijgevolg onmiddellijk de rechten geboekt. In dit geval
is er geen borgstelling noodzakelijk.

WIJZIGINGEN GLOBALISATIE
• Strengere voorwaarden voor vrijstelling van kennisgeving
GEVOLG :
Veel vergunninghouders EiDR moeten na de herbeoordeling een kennisgeving doen.

• Vanaf mei 2019 moeten alle detailgegevens van de globalisatieaangifte
ingestuurd worden in PLDA.
Drie stappen:
1. Initial message = begin van de globalisatieaangifte
2. Sub(sequent)-declaration message = detailinformatie van de goederen
3. Final message = afsluiten van de globalisatieaangifte
LET OP:
Indien geen vrijstelling van kennisgeving : steeds kennisgeving in te sturen vóór
vrijgave van de goederen (momenteel e-mail – later elektronisch bericht)

3. ALTERNATIEVEN EIDR

3. ALTERNATIEVEN EIDR
Standaard douaneaangifte
Principe = aanbrengen van goederen bij de douane
UITZONDERINGEN:

Goedgekeurde plaats
(LLP of RTO)

Goedgekeurde plaats (LP)

Aangewezen plaats

-

- Alle douaneregelingen
(vrij verkeer, douanevervoer, opslag, tijdelijke
invoer, bijzondere bestemming, veredeling,
uitvoer) (geen wederuitvoer bij LLP)

- Uitvoer van uniegoederen

- Goedgekeurde plaats of RTO

- Geen borgstelling

- Borgstelling

- EX/EU A

- Goedgekeurde plaats

- Locaties van DE en AV (en TI) zijn
aangewezen plaatsen voor wederuitvoer
- Opgenomen in vergunning DE of AV
- Geen borgstelling
- - EX/EU A

- EX/EU/IM A
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OPMERKING
EiDR of toegelaten afzender NCTS of toegelaten geadresseerde NCTS
= goedgekeurde plaats voor aanbrengen van goederen bij de douane i.k.v die vergunning

EiDR uitvoer/wederuitvoer

EiDR andere dan
uitvoer/wederuitvoer

Toegelaten geadresseerde NCTS

- In principe niet meer mogelijk

- Mogelijk mits voorwaarden voldaan

- Geen extra beschikking goedgekeurde plaats
nodig.

- Geen extra beschikking
goedgekeurde plaats nodig

- Geen extra beschikking
goedgekeurde plaats nodig

- Na aankomstbevestiging : goed in tijdelijke opslag

- EX/EU Z

-IM/EU Z

- Als op de locatie geen RTO is DAN
BORGSTELLING verplicht (24u TO)
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4. BESPREKING BESTAANDE VERGUNNINGEN EN MOGELIJKE OPTIES

5. BESPREKEN MOGELIJKE OPTIES

Huidige vergunning

Toekomstige vergunning/beschikking

Domiciliëring wederuitvoer

Aangewezen plaats in DE, AV en/of TI

Domiciliëring uitvoer

Goedgekeurde plaats (Laadplaats / Laad- en
losplaats)

Domiciliëring invoer vrij verkeer

- Goedgekeurde plaats (Laad- en losplaats)
- EIDR – invoer – vrij verkeer

…

…

AANVRAAGFORMULIEREN:
da.klama.kb.hasselt@minfin.fed.be

5. VRAGEN

