Taal: Nederlands

Toelichting en
algemene voorwaarden

Vergunning toegelaten afzender

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning
Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning toegelaten afzender’
Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning mag u goederen plaatsen en verzenden
vanuit uw bedrijfsruimte of andere aangewezen plaatsen onder
de douaneregeling ‘Douanevervoer’ (Unie- of gemeenschappelijk
douanevervoer), zonder dat u de goederen of de bijbehorende
aangifte voor douanevervoer aanbrengt en aanbiedt bij de Douane.
Om deze vergunning te kunnen gebruiken, moet u ook de volgende
vergunningen hebben:
– een ‘Registratie elektronisch berichtenverkeer voor
douanevervoer’
– een ‘Vergunning doorlopende zekerheid inclusief eventuele
verlaging of ontheffing’ die is afgegeven voor de douaneregeling
‘Douanevervoer’
– een ‘Vergunning voor het gebruik van verzegelingen van een
bijzonder model’, als u verzegelingen gebruikt
– een ‘Vergunning vereenvoudigde procedures’ voor de vervoers
wijzen lucht, spoor of voor een vervoerswijze waarvoor het stellen
van zekerheid niet vereist is, als u de ‘Vergunning toegelaten
afzender’ gebruikt voor deze vereenvoudigde procedures
Met deze vergunning mag u ook goederen verzenden die worden
vervoerd met de volgende bewijsstukken:
– luchtvaartmanifest
– scheepvaartmanifest
– vrachtbrief CIM
Voor het gebruik van deze bewijsstukken hoeft u de ‘Registratie
elektronisch berichtenverkeer’ niet te hebben.
De vergunning geldt voor alle goederen die u onder de douane
regeling ‘Douanevervoer’ (Unie- of gemeenschappelijk douane
vervoer) plaatst en die u wilt verzenden vanaf de locatie(s) die in
de vergunning staan.
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Mogen de goederen niet worden vervoerd onder de douaneregeling
‘Douanevervoer’ volgens Unieregels en/of nationale regels? Dan
kunt u deze vergunning niet gebruiken.

Algemene voorwaarden
Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u
hieronder.
Algemeen
U moet de douaneaangifte voor de douaneregeling ‘Douanevervoer’
(Unie- of gemeenschappelijk douanevervoer) digitaal indienen op
het douanekantoor van vertrek. Dit doet u via het geautomatiseerde
systeem ‘New Computerised Transit System’ (NCTS). Dit is niet
verplicht als u deze vergunning gebruikt in combinatie met een
vergunning voor ‘Vereenvoudigde procedures voor de vervoers
wijzen lucht, zee of spoor’.
Locatie(s)
Vanaf welke locaties u de goederen kunt verzenden, leest u op het
laatste blad van de vergunning.
Zekerheid
Moet u een zekerheid hebben voor het douanevervoer? Dan mag u
deze vergunning alleen gebruiken als u zekerheid hebt gesteld bij de
ontvanger.
Aangifte
U mag deze vergunning gebruiken bij het vertrek van goederen onder
de douaneregeling ‘Douanevervoer’ (Unie- of gemeenschappelijk
douanevervoer) met de volgende aangiften:
– (digitale) douaneaangifte
– luchtvaartmanifest
– scheepvaartmanifest
– vrachtbrief CIM
Daarbij gelden ook de voorwaarden en regels van de vergunning
voor ‘Vereenvoudigde procedures’ voor de vervoerswijzen lucht, zee,
spoor of voor een vervoerswijze waarvoor het stellen van zekerheid
niet vereist is.
Vervoerstermijn
U moet de uiterste datum vaststellen waarop de goederen bij het
kantoor van bestemming moeten worden aangebracht. Ga hierbij uit
van de daadwerkelijke termijn die nodig is om de goederen naar het
kantoor van bestemming te vervoeren. Hierbij houdt u rekening met:
– de route
– het vervoermiddel
– vervoerswetgeving of andere wetgeving die invloed heeft
– relevante informatie die de houder van de regeling u heeft gegeven
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Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning (vervolg)
Verzegeling
U moet de vervoermiddelen of de colli zelf verzegelen. U hoeft dit
niet te doen als de goederen door een nauwkeurige omschrijving
in de aangifte of door eventuele andere identificatiemaatregelen
kunnen worden geïdentificeerd. De Douane moet in dat geval met
de nauwkeurige omschrijving, de soort/aard, de hoeveelheid en de
eventuele bijzondere kenmerken zoals volgnummers de goederen
gemakkelijk kunnen controleren.
Als u zelf wilt verzegelen, hebt u een ‘Vergunning voor het gebruik
van verzegeling van een bijzonder model’ nodig. Hebt u die? Dan
mag u de verzegeling gebruiken die daarin staat. Maar ook 1 van de
verzegelingen op douane.nl.
Toestemming tot vertrek
U mag de zending pas wegvoeren nadat u een bericht
‘Toestemming tot vertrek’ (IE029) hebt ontvangen.
Heeft de Douane uw zending geselecteerd voor een controle?
Dan komt de Douane binnen 120 minuten naar de locatie(s) van
deze zending. Staat er een andere termijn op het laatste blad van
uw vergunning? Dan geldt voor u deze termijn.
Ontvangt u binnen de vastgestelde termijn geen reactie van de
Douane? Dan moet u contact opnemen met het bevoegde douanekantoor dat in de individuele voorwaarden bij uw vergunning staat.
De Douane geeft dan via het systeem NCTS ‘Toestemming tot
vertrek’.
Digitale aangifte
U ontvangt de toestemming tot vertrek bij een digitale aangifte
via het bericht ‘Toestemming tot vertrek’ (IE029). De Douane
moet dan wel alle controles gedaan hebben die zijn gebaseerd
op voorafgaande douaneregelingen.
Vereenvoudigde procedures lucht, zee en spoor
Doet u aangifte volgens een ‘Vergunning voor toepassing van
vereenvoudigde procedures voor de vervoerswijzen lucht, zee of
spoor’? Dan moet u het vertrek melden aan de Douane als dit in
de individuele voorwaarden staat.
Inleveren schriftelijke aangifte
Hebt u schriftelijk aangifte gedaan volgens een ‘Vergunning voor
toepassing van vereenvoudigde procedures voor de vervoerswijzen
zee of spoor’? Stuur dit document dan naar het adres dat in de
individuele voorwaarden staat. Doe dit uiterlijk de 3e werkdag na
de dag van verzending.

Noodprocedure
Het kan gebeuren dat het geautomatiseerde systeem NCTS of de
communicatieverbinding door een storing niet gebruikt kan worden.
In dat geval moet u de noodprocedure gebruiken. U vindt de
noodprocedure op douane.nl.
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.
Per douaneaangifte voor de douaneregeling ‘Douanevervoer’ maakt
u een apart dossier. In dit dossier vermeldt u de gegevens die zijn
gebruikt in de douaneaangifte voor de douaneregeling ‘Douane
vervoer’. U moet minimaal de volgende gegevens vermelden:
– een verwijzing naar de voorafgaande regeling, bijvoorbeeld
de bootnaam en het nummer van de summiere aangifte of het
vergunningnummer, de naam en adresgegevens en het dossier-/
referentienummer waaronder een zending in een douaneentrepot geplaatst was
– een kopie van het begeleidingsdocument
– bij een schriftelijke aangifte een kopie van een van de volgende
bewijsstukken:
– het exemplaar 1 van het ‘Enig document’ (ED)
– het model van de douaneaangifte (begeleidingsdocument NCTS)
voor douanevervoer (Unie- of gemeenschappelijk
douanevervoer)
– het bewijsstuk van de ‘Vergunning voor toepassing van vereen
voudigde procedures voor de vervoerswijzen lucht, zee of spoor’
Aangifte-informatie geven aan anderen
Dient u de douaneaangifte voor de douaneregeling ‘Douanevervoer’
in om een douaneregeling te beëindigen? En moet een andere
persoon deze verplichtingen nakomen? Dan moet deze persoon een
verwijzing naar de volgende douaneregeling, tijdelijke opslag of
wederuitvoer opnemen in zijn administratie. U moet deze persoon
dan een kopie geven van de douaneaangifte voor de douaneregeling
‘Douanevervoer’. Daarmee kan hij de regelmatige beëindiging van
die douaneregeling aantonen.
Hebt u geen AEO-vergunning ‘Douanevereenvoudigingen’ volgens
‘Verordening nr. 952/2013 (DWU)’, artikel 38, lid 2 letter a? Dan kunnen
voor u speciale regels gelden voor de inrichting van de administratie
en vastlegging van de gegevens. Lees hiervoor de individuele
voorwaarden in uw vergunning.

U moet ook een geleidelijst inleveren met de volgende gegevens:
– uw naam en vergunningnummer
– het nummer van de schriftelijke aangifte
– het kantoor van bestemming
– de datum van de aangifte

Wijzigingen
Verandert er iets in uw gegevens dat invloed heeft op deze
vergunning? Geef deze wijziging dan door aan de Douane.

U kunt een extra exemplaar toevoegen waarvoor u van de
Douane een bewijs van ontvangst vraagt.

Als er voor uw bedrijf naast algemene voorwaarden ook individuele
voorwaarden gelden, staan die voorwaarden in uw vergunning.

Individuele voorwaarden

