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Toelichting en
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Vergunning vereenvoudigde aangifte

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning
Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning vereenvoudigde
aangifte’.
Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning mag u goederen plaatsen onder de douane
regelingen In het vrije verkeer brengen (Invoer) en Uitvoer met een
vereenvoudigde aangifte. In de vergunning wordt vermeld om welke
goederen het gaat. Hieronder vallen:
– goederen die bij de Douane zijn aangebracht
– goederen die in uw bedrijfsruimten liggen
– goederen die op een aangewezen of goedgekeurde plaats liggen
U doet de vereenvoudigde aangifte met het ‘Enig document’ (ED),
een digitale aangifte, een handels- of administratief bewijsstuk of
op een andere manier die door de Douane is toegestaan.
Let op!
	U kunt deze vergunning alleen gebruiken voor de
douaneregelingen:
– In het vrije verkeer brengen (invoer)
– Uitvoer
U kunt deze vergunning niet gebruiken als deze douaneregelingen
gebruikt worden voor:
– fytosanitaire goederen
– veterinaire goederen
– goederen die onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
vallen.
Aangifte e-commerce
Voor e-commercegoederen kunt u vooraf vereenvoudigde aangifte
doen, kortweg VENUE.
Onder e-commerce worden verstaan alle transacties die langs
elektronische weg door tussenkomst van een computernetwerk,
bijvoorbeeld het internet, tot stand komen en die fysieke goederen
stromen tot gevolg hebben die aan douaneformaliteiten onder
worpen zijn.
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Meer informatie over de vereenvoudigde aangifte vindt u op
douane.nl.

Algemene voorwaarden
Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u
hieronder.
Zekerheid
U mag deze vergunning alleen gebruiken als u zekerheid hebt
gesteld bij de ontvanger.
Documenten en bewijsstukken bij de aangifte
Als u aangifte doet, moet u alle documenten en bewijstukken
inleveren die nodig zijn voor het plaatsen van goederen. Ook de
certificaten voor het toepassen van het tariefcontingent of het
preferentieel tarief.
Als u bepaalde bewijsstukken niet hoeft te laten zien, staat dat
in de individuele voorwaarden bij uw vergunning.
Aanvullende aangifte indienen
Voor goederen die met deze vergunning en met gebruik van AGS
(Aangiftesysteem) onder een douaneregeling zijn geplaatst, moet u
binnen 5 werkdagen een aanvullende aangifte doen in AGS.
Voor de volgende e-commercegoederen hoeft u geen aanvullende
aangifte te doen:
– onbelaste goederen (vrijstellingsgoederen)
– goederen met een waarde lager dan € 1000, waarbij geen heffing
plaatsvindt en waarvoor verlegging van omzetbelasting (OB) geldt
Moet u aanvullende aangifte doen, dan stelt de Douane vast binnen
welke termijn deze gedaan moet worden en of de aanvullende
aangifte in AGS (Aangiftesysteem) wordt gedaan of dat deze onder
deel is van een geautomatiseerde periodieke aangifte.
Als u geen aanvullende aangifte hoeft te doen, staat dat ook in
de individuele voorwaarden bij uw vergunning.
Gebruikmaken van tariefcontingent
Wilt u gebruikmaken van een tariefcontingent en kunt u aantonen
dat voor de goederen een tariefcontingent geldt? Vermeld dan in
de aangifte: ‘verzoek toepassing tariefcontingent’. Vermeld in de
aangifte ook de gegevens die nodig zijn om het tariefcontingent
aan te vragen.
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Gebruikmaken van preferentieel tarief
Wilt u gebruikmaken van een preferentieel tarief en kunt u aantonen
dat voor de goederen een preferentieel tarief geldt? Vermeld dan in
de aangifte de benodigde gegevens.

Administratieve verplichtingen
Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt.
Algemene regels over de administratieve verplichtingen vindt
u in het ‘Handboek Douane’ op douane.nl.

Voeg bij de aangifte het originele oorsprongscertificaat en een kopie
van de voorkant van dit certificaat. Vermeld in vak 4 van de kopie de
volgende gegevens:
– de tariefcode
– de douanewaarde
– de nettomassa
– aanvullende statistische eenheden die relevant zijn

Voor u kunnen speciale regels gelden voor de inrichting van de
administratie en vastlegging van de gegevens. Lees hiervoor de
individuele voorwaarden in uw vergunning.

Dien de aanvullende aangifte (Geautomatiseerde Periodieke
Aangifte) uiterlijk de 10e kalenderdag na afloop van elke maand
in bij de Douane. Als voor u een andere periode geldt, staat dat in
de individuele voorwaarden bij uw vergunning.
Statistische gegevens naar CBS sturen
U bent verplicht om statistische gegevens naar het CBS te sturen.
U doet dit volgens de afspraken die u hebt gemaakt met het CBS.

Wijzigingen
Verandert er iets in uw gegevens dat invloed heeft op deze
vergunning? Geef deze wijziging dan door aan de Douane.
Individuele voorwaarden
Als er voor uw bedrijf naast algemene voorwaarden ook individuele
voorwaarden gelden, staan die voorwaarden in uw vergunning.

