Nationaal Forum
GLOBALISATIES
VERSLAG

Bart Cieters & Pieter Haesaert

NOTULIST

Johan Geerts, Bart Engels, Bart Cieters

VERONTSCHULDIGD

SUB

Werkgroep

15/02/2019

CONVENOR

AANWEZIG

:

Bart Cieters, AAD&A
Bart Engels, AAD&A
Geoffrey De Wambersie, AAD&A
Jim Styleman, CRSNP (AEB)
Johan Geerts, CRSNP (Intris NV)
Paul Grobler, Conex
Pieter Haesaert, CRSNP (Customs4trade)
Rudi Lodewijks, AAD&A
Sami Bali, AAD&A
Tim Glibert, CRSNP (Customs4trade)
Peggy Cole, ORGANI
Philip Trouwen, MIC
Gregor Vekemans, Stream Software
Alexander Serneels, Stream Software
Wim Verbeeck, Customs4trade
Michaël Langer-Monsalve, Customs4trade
An Vanden Eynde, AAD&A
Hannes Velghe, AAD&A
Martine Kerkhove, AAD&A
Nicolas Mertens, IBM
Sarah Neirynck, Voka – West-Vlaanderen (Daikin Europe)
Veerle Dierendonck, AAD&A

AFWEZIG

•

Betreft het samennemen van zendingen in 1 tarieflijn: De AAD&A geeft mee dat dit niet de voorkeur
geniet, gezien dit problemen kan geven bij het achterhalen van wat wat is. Indien aan de hand van een
identificatie kan bepaald worden over welke zendingen het gaat is dit eventueel mogelijk , dit mag echter
niet de standaard zijn.

•

Bij samentrekken zit je ook met afrondingsfouten. Liefst geen uitzonderingen.

•

Betreft de finale boodschap bij het afsluiten: Deze omvat de totale tax bedragen. De sub aangiftes
bevatten per tarieflijn de taxes.

•

Betreft de koppeling tussen inschrijving administratie en aangifte: In “Previous document” wordt de
nummer waarmee de zending werd ingeschreven opgenomen alsook de datum van inschrijving. De
datum “previous document” is datum waarop de berekening van de rechten zal gebeuren.

•

Betreft Correcties: Hiervoor is een aparte flow voorzien. Deze wordt doorgestuurd wanneer een
subdeclaratie is aanvaard maar de globale aangifte nog niet is afgesloten. De volledige set met het artikel
dient doorgestuurd te worden met daarin de correcties. Als de volledige subdeclaratie dient aangepast
te worden kan er eventueel eerst een correctie met sequence 0 doorgestuurd worden waardoor deze
subdeclaratie wordt verwijderd, aangevuld met een nieuwe subdeclaratie voor de desbetreffende
artikelen of kan een correctie met zelfde sub met daarin per artikel de aanpassingen. Er kunnen ook 1
of meerdere artikelen van een sub wijzigen. Een volledige wijziging is niet noodzakelijk.
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•

Betreft Regularisatie: Dit is niet voorzien. Indien er achteraf fouten geconstateerd worden, dient dit
momenteel buiten de applicatie te gebeuren.
AAD&A bekijkt dit verder maar geeft alvast mee dat een volledige annulatie van de aangifte allicht
noodzakelijk is en zal een nieuwe aangifte ingestuurd.

•

Betreft inzenden van een volgende sub wanneer de vorige nog niet is aanvaard: AAD&A dat dit technisch
gezien mogelijk is. AADA kijkt na of bij de afsluiting de geannuleerde subs mee moeten opgeteld worden.

•

Betreft Errors : AAD&A probeert blokken samen te nemen zodat zoveel mogelijk info in 1 error bericht
wordt opgenomen. Dit is beter gegroepeerd dan momenteel in SAD. Deze oplossing geldt momenteel
enkel voor maandelijkse globalisaties. Dus week globalisaties kunnen momenteel niet. Berichten kunnen
dagelijks doorgestuurd worden. Afsluiting is echter niet mogelijk.
Rudi Lodewijks vraagt om de Business Rules te herzien zodat toch een weekglobalisatie kan gemaakt
worden.

•

Betreft verlegging BTW: Dit is verplicht voor globalisatie (Defferal VAT).

•

Consignee en representative only at header. Warehouse Holder en marktdeelnemer niet verplicht. Intra
com party wordt verwijderd omdat regeling 42 niet mag gebruikt worden.

•

Welke vergunningsnummer dienen opgenomen te worden:
Pieter Haesaert neemt dit verder op. Het nummer moet opgenomen worden In het initiële bericht.
Navraag doen tijdens het overleg met CRSNP in welke andere dit tevens opgenomen dient te worden.
AAD&A kijkt na.

•

Betreft uitstel van betaling: Dit is niet mogelijk. Het bedrag moet gestort zijn bij de douane op een FRCT
rekening. Betaling in de aangifte aanduiden zou mogelijk zijn. AAD&A wil afstappen van cash betalingen,
theoretisch is dit mogelijk.
Finale bericht zullen pas verstuurd worden het nadat geld op rekening staat. Betaling zou voor 6 de van
elke maand dienen te gebeuren.
AAD&A vraagt na.

•

Voor sub zou normaal dezelfde dag een bericht terug komen. Pas op laatste dag kan men dus het totaal
kennen.

•

Zendingen met anti-dumping worden niet aanvaard, zoals de wet vereist. Zendingen met quota’s worden
ook niet aanvaard.

•

Validatie regels zullen door AAD&A aangeleverd worden zodat het aantal foutboodschappen beperkt is.

•

Aangifte onder procedure I moet ook kunnen.

•

Opstart: Er wordt geen overgangsperiode voorzien.
o Oplevering testomgeving 22/03.
o Begin test voorzien begin april (na Brexit)
o Go live dient asap te volgen (Augustus). Officiële datum wordt nog meegedeeld.
o AAD&A stelt vraag wat realistisch is? Te bespreken in overleg CRSNP
o Testdag voorzien? CRSNP bekijkt dit
o Feedback volgende meeting ICT

•

Export manifest start niet op 4 maart.
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NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

Aanleveren validatie regels

Bart Cieters

Testdag inplannen

Pieter Haesaert

Voorstel Go Live

Pieter Haesaert

Uitstel van betaling

Bart Cieters

Regularisatie

Bart Cieters

Herzien Business Rules

Bart Cieters

EINDDATUM

De volgende vergadering zal op DATUM + UUR plaatsvinden.
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