Douane
Belastingdienst

Toelichting en algemene
voorwaarden

Vergunning vereenvoudigde procedure
voor vervoer per spoor met de vrachtbrief
CIM (voor gecombineerd vervoer)
Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning
Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning vereenvoudigde
procedure voor vervoer per spoor met de vrachtbrief CIM (voor
gecombineerd vervoer)’

Verzegeling
U moet de verzegelingsmaatregelen van de spoorwegmaatschappij
vermelden op alle exemplaren van de vrachtbrief CIM.

Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning kunt u de vrachtbrief CIM gebruiken als
aangifte voor douanevervoer. Ook mag u de vrachtbrief CIM voor
gecombineerd vervoer gebruiken als aangifte voor douanevervoer.

Ladingslijsten
Als u een vrachtbrief CIM gebruikt, mag u ladingslijsten gebruiken.
Voor goederen met een verschillende Uniestatus die onder groupage
worden vervoerd, moet u verschillende ladingslijsten maken.

De vrachtbrief CIM mag u ook gebruiken als aangifte voor de
douaneregeling ‘Douanevervoer (Uniedouanevervoer)’ als er voor de
goederen al een andere douane-aangifte is opgemaakt. De andere
aangifte wordt dan ongedaan gemaakt voor het deel van het traject
waarvoor de vereenvoudigde procedure voor het vervoer per spoor
met de vrachtbrief CIM geldt.

Onregelmatigheden
Zijn er bij het vervoer onregelmatigheden? Dan moet u die melden
aan de Douane bij het kantoor van bestemming. Als het kantoor
van bestemming in Nederland is, kunt u hiervoor het kennisgevings
formulier van douane.nl gebruiken. In de individuele voorwaarden
bij uw vergunning staat hoe u de melding precies moet doen.

Voorwaarden
U mag de vrachtbrief CIM alleen als aangifte voor de douaneregeling
‘Douanevervoer (Uniedouanevervoer)’ gebruiken als de goederen
worden vervoerd door verschillende spoorvervoersondernemingen
die samenwerken bij een transport. Iedere onderneming moet
een vergunning hebben om de vrachtbrief CIM als aangifte voor
de douaneregeling ‘Douanevervoer (Uniedouanevervoer)’ te
gebruiken.

Calamiteiten
Bij calamiteiten moet u onmiddellijk de Douane informeren van
het land waar het vervoermiddel is.

De vergunning geldt in alle lidstaten.

Daarnaast gelden deze regels:
– Houd per vervoersbeweging en per maand een vrachtkosten
verrekening bij.
– Houd een onregelmatighedenadministratie bij.
– Bewaar de administratie, de gegevens en de documenten 7 jaar.
Deze termijn begint op de datum waarop het vervoer is beëindigd
en de vrachtbrief CIM en de goederen aan het kantoor van
bestemming zijn aangeboden.

Wanneer kunt u deze vergunning niet gebruiken?
U kunt de vergunning niet gebruiken als de goederen volgens
Uniebepalingen en/of nationale bepalingen niet onder de
douaneregeling ‘Douanevervoer’ mogen worden geplaatst.
Algemene voorwaarden
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Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u
hieronder.
U hebt een ‘Vergunning toegelaten afzender’
Hebt u een ‘Vergunning toegelaten afzender’? Dan mag u de
goederen verzenden zonder de goederen en de bijbehorende
vrachtbrieven CIM aan te brengen en aan te bieden bij het kantoor
van vertrek. De voorwaarden vindt u in de ‘Vergunning toegelaten
afzender’ en 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.

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.

