Infosessie e-Globlisatie

Agenda
• AAD&A (Rudi Lodewijks – Bart Cieters)
• Waarom?
• Welke vergunningen?
• Welke globalisatie-aangiften
• Hoe in praktijk (perioden, berichten, de aangifte, …)
• Hoe werkt het systeem?

Waarom e-Globalisatie?
•
•
•
•

Wettelijke bepalingen
Risico-en controlebeheer (controlemaatregelen (SBA), SPS-fiches,…)
Statistiek
….

Wettelijke bepalingen:
• DWU Art. 6. 1. Alle uitwisselingen van informatie, zoals aangiften, aanvragen of beschikkingen
tussen douaneautoriteiten onderling en tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten,
alsmede de door de douanewetgeving vereiste opslag van die informatie, geschieden met
elektronische gegevensverwerkingstechnieken
• DWU Art. 167 Aanvullende aangifte : 1. Bij een vereenvoudigde aangifte overeenkomstig artikel
166 of een inschrijving in de administratie van de aangever overeenkomstig artikel 182 dient de
aangever binnen een specifieke termijn bij het bevoegde douanekantoor een aanvullende
aangifte in met de gegevens die vereist zijn voor de betrokken douaneregeling……
• DWU Art. 182. Inschrijving in de administratie van de aangever: De douaneautoriteiten kunnen
een persoon, op diens verzoek, vergunning geven om een douaneaangifte, waaronder begrepen
een vereenvoudigde aangifte in te dienen in de vorm van een inschrijving in de administratie van
de aangever …..
• DA Art. 146 Indienen van de aanvullende aangifte (uiterlijk 10 dagen)….

Opmerking : In België geen globalisatie voor “Vereenvoudigde aangifte art. 166

Risico-/controlebeheer:
• Data van de verschillende zendingen efficiënter risicobeheer
• Efficiëntere Controlemogelijkheden SBA
• Correcte berekening van de verschuldigdheden (Invoerrechten, BTW,...) : rechtstreekse link tussen
de data van de verschillende zendingen en de uiteindelijke aanvullende aangifte
(globalisatieaangifte)
Opmerking : Anti-dumpinggoederen zijn uitgesloten van globalisatie

Statistiek : Automatisch doorgegeven aan Nationale Bank

Globalisatie (welke vergunningen):
• Vergunningen Inschrijvingen in de administratie van de aangever (EIDR) – (inclusief de
grensoverschrijdende EiDR-vergunningen BE)
✓ Globalisatie met kennisgeving of zonder kennisgeving (e-globalisatie heeft geen invloed)
✓ Geen andere wijzigingen voorwaarden gebruik van vergunning (cfr. verbods- en
beperkingsmaatregelen)
✓ Let op: Ook ambtshalve afgegeven vergunningen EIDR in het kader van de DWU afgegeven
aan vroegere vergunninghouders Particulier entrepot (type D – proc type D)
• Niet:
✓ De aangifte ten verbruik ingediend bij een afrekening in het kader van een vergunning
Actieve Veredeling ; ….

Globalisatie perioden:
• Maandglobalisatie
✓ 1 tot laatste kalenderdag van de maand
✓ globalisatieaangifte ingediend uiterlijk de 10 de dag van de volgende maand
✓ Geen gebruik Uitstel van betaling (Klantenrekening)
• Weekglobalisatie
✓ Van maandag 00u00 tot zondag 24u00
✓ Globalisatieaangifte moet worden ingediend uiterlijk de donderdag volgende op de
betrokken periode
✓ Uitstel van betaling (Klantenrekening) is mogelijk

Berichten (elektronische XML-berichten die naar PLDA worden gezonden)
Startbericht
✓ Ik ga starten met mijn globalisatieperiode
✓ In dit bericht geef ik een uniek-nummer mee (LRN-nummer)
✓ Ik ontvang van PLDA een bericht van aanvaarding

Bericht(en) met de data van de aangiften/zendingen
(tussenberichten)
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alle gegevens die normaal in een PLDA-aangifte zitten (incl. codes)
Bevat ook het Uniek nummer (LRN-nummer) van het startbericht
Bevat maximum 999 lijnen
Meerdere berichten mogelijk per periode
Je kan deze berichten meermaals verzenden (niet wachten tot einde van de periode)
PLDA : gaat de verschuldigdheden berekenen en gaat u een antwoordbericht bezorgen (met
opgave van berekening van verschuldigdheden op basis van de data van het betrokken bericht)

Eindbericht
✓ Ik sluit mijn globalisatieperiode af
✓ In dit bericht geef ik een uniek-nummer mee (LRN-nummer)
✓ PLDA gaat na dit bericht de globalisatieaangifte samenstellen, ze gaat de verschuldigdheden
boeken, de statistiek bezorgen, ..

Aandachtspunten:
• Frequentie doorsturen van de berichten :
✓ Wacht niet tot het einde van de periode om al uw “tussenberichten” door te sturen
✓ Doe dit zo spoedig mogelijk en probeer dit dagelijks te doen
• E-globalisatie is verplicht vanaf 1 februari 2022 :
✓ Begin tijdig met uw voorbereiding voor aanpassing van uw systemen en
aangiftebehandeling
✓ Overleg met de bevoegde douanediensten (Vergunningen – ABC-team)
✓ Overgangsperiode begint nu
✓ Indien u niet kan starten op deze datum, dient u transactioneel aan te geven (geen
globalisatie meer mogelijk)

E-Globalisation:
• Dataset is similar as for a normal declaration
• Validation is similar as a normal declaration (Tarbel, Authorisations, …)
• Calculation of duties will be done by PLDA
• Possibility to provide your data on a regular basis
• After the validation, the statistics will be sent to the National Bank of Belgium. No separate
report needed anymore
• Message implementation guide and message specifications have been published
✓ https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicatiesda/technische-documentatie-0/plda/actueel#q9

Planning E-Globalisation:
• Testing already possible on our normal Test-environment
• 2 pilot companies have been identified
• 2 pilot companies will go live asap
• Other Companies :

✓ Possible after the go-live of the 2 companies
✓ Latest go-live : 1/2/2022
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Current globalisation reporting is
paper/pdf/excel/usb based
Error prone, limited controls
Consolidation on tariff code/origin/previous
document
1 PLDA declaration with tariff code 00000000
– origin QU and self assessed duties
Details from ERP system
In many cases organised as a monthly
reporting activity



Sequence of electronic messages





A lot more data: full declaration data set with
item details
Difficult to aggregate:
◦ Box 2 consignor: in case of removal from customs
warehouse, the original consignor needs to be
declared
◦ Reference to the EIDR
◦ Shipment level introduced (UCC datamodel)



Immediate validation checks by customs







EIDR to be created at the moment and at the level of
shipment, available for customs audits (SBA approach)
3 main messages:
◦ INIT = start periode
◦ SUBSEQ = supplementary declaration up to 999 lines
◦ FINAL = closing the period

Correction message possible, but must be sent before
‘final’ message
Corrections after ‘final messages’ => to be defined
process off line

real time process
 workload and workflow to monitor process is more
continuous than periodic








Because of detailed validation checks, it is
recommended to send in supplementary declaration
messages regularily
To avoid performance issues: send in supplementary
declarations throughout the month, don’t wait till the
end of the month
Per shipment a supplementary declaration is
recommended by customs because of customs risk
analysis and shipment level data structure (UCC data
model)

Build in extra data controls to avoid errors
 Send the subsequent message (supplementary
declaration) 1-3 days after shipment




Decide to go with eGlobalisation or standard
transactional declaration procedure:

◦ Data requirements for eGlob are identical as full
standard declaration
◦ Makes probably only sense if you obtain presentation
notification waiver and for deferment of duty payments







Make impact assessment as to timely availability
and quality of data
Evaluate this as a change project
Use customs experts to guide you
Reach out to your software provider
CRNSP members are ready to help you

