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EMCS – Procedure van toepassing op 1 januari 2011 voor de leveringen met uitslag tot
verbruik

Mevrouw, mijnheer,
Met mijn schrijven van 15 maart 2010 met referte D.A. 245.964 werd u als houder van een
vergunning erkend entrepothouder op de hoogte gebracht van het verplicht gebruik vanaf 1
januari 2011 van het geautomatiseerd systeem voor toezicht op het verkeer van
communautaire accijnsgoederen (Excise Movement Control System, kortweg EMCS). Met dit
systeem wordt het papieren Administratief Geleidedocument (AGD) vervangen door het
elektronisch administratief document (e-AD).
Ingevolge de invoering van EMCS wordt onder andere de vereenvoudigde procedure voor de
leveringen met uitslag tot verbruik met ingang van 1 januari 2011 grondig gewijzigd.
Indien u in het kader van uw vergunning erkend entrepothouder gemachtigd zou zijn om
voornoemde vereenvoudigde procedure toe te passen dan dient u vanaf 1 januari 2011 als
erkend entrepothouder–afzender of erkend entrepothouder-geadresseerde overeenkomstig de
hiernavolgende richtlijnen te handelen:

Procedure van toepassing op 1 januari 2011 voor de leveringen met uitslag tot verbruik
•

op de verzendbon dient het nummer en de datum van de vergunning van de erkend
entrepothouder-afzender te worden vermeld;

•

de tijdens één week (maandag tot zondag) fictief naar het belastingentrepot van de erkend
entrepothouder-geadresseerde verzonden hoeveelheden moeten het voorwerp uitmaken van
een globale e-AD, per soort product. Dit e-AD moet de geadresseerde ontvangen uiterlijk de
woensdag van de week volgend op die waarin de verzendingen hebben plaatsgevonden;

•

de tijdens één week (maandag tot zondag) fictief naar het belastingentrepot van de erkend
entrepothouder-geadresseerde verzonden hoeveelheden moeten tevens apart worden vermeld
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op een lijst die in tweevoud moet worden opgesteld door de erkend entrepothouder-afzender.
Op deze lijst moeten volgende gegevens worden vermeld: datum van verzending, referte
leveringsbon, GN-code, hoeveelheid evenals het accijnsnummer van de erkend
entrepothouder-afzender en de erkend entrepothouder-geadresseerde. Eén exemplaar van de
lijst moet door de erkend entrepothouder-afzender aan de erkend entrepothoudergeadresseerde worden gestuurd; laatstgenoemde moet uiterlijk de woensdag van de week
volgend op die waarin de verzendingen hebben plaatsgevonden in het bezit zijn van deze lijst;
één exemplaar moet door de erkend entrepothouder-afzender worden bewaard;
•

de erkend entrepothouder-geadresseerde moet de hoeveelheden, vermeld in voornoemde lijst,
opnemen in de aangifte ten verbruik die hij uiterlijk de donderdag van de week volgende op de
week waarin de fysieke uitslag van de betrokken producten bij de erkend entrepothouderafzender plaatsvond. De hoeveelheden opgenomen in de lijst moeten worden aangegeven
tegen het tarief inzake accijnzen dat van toepassing was op de dag van die fysieke uitslag.

•

de fictief ontvangen hoeveelheden dienen gelijktijdig te worden aan- en afgeschreven in de
voorraadadministratie van de erkend entrepothouder-geadresseerde;

•

in het globale wekelijkse e-AD worden de volgende verplichte vakken op volgende wijze
ingevuld (de overige verplichte velden moeten op de gebruikelijke wijze ingevuld worden):

a) in vak 1b (“Reistijd”): de vermelding “D07”
b) in vak 9a (“Lokaal ReferentieNummer”): een uniek volgnummer dat moet beginnen met
de letters “GLOB”;

c) in vak 9b (“Factuurnummer”): de vermelding “week”;
d) in vak 9c (“Factuurdatum”): de datum van de laatste dag van de week waarin de fictieve
verzendingen plaatsvonden;

e) in vak 9e (“Datum verzending”): dezelfde datum als in vak 9c moet vermeld worden;
f) in vak 9f (“tijdstip verzending”): het uur “23:59:59”;
g) in vak 16f (“aanvullende informatie”) : de specifieke nationale vermelding “levering met
uitslag ten verbruik” ingevuld worden;

h) in vak 17.1a (“codes soort colli”): “VL” vermelden;
i) in vak 17.1b (“Aantal colli”): “1” vermelden.
•

Indien de erkend entrepothouder-geadresseerde gemachtigd is om maandelijks één aangifte
ten verbruik in te dienen dan kan ook de erkend entrepothouder-afzender gemachtigd worden
om maandelijks een globale e-AD op te stellen en slechts maandelijks een lijst aan de
gedresseerde toe te zenden met alle gegevens van de hoeveelheden die gedurende een
maand fictief werden verzonden naar het belastingentrepot van de geadresseerde (zie
bovenstaande tekst voor een beschrijving van de gegevens).
Deze indiening en toezending moet gebeuren binnen een termijn die de erkend entrepothoudergeadresseerde toelaat om, zonder uitzondering, alle fysieke uitslagen van de betrokken
producten bij de erkend entrepothouder-afzender zonder uitstel op te nemen in de maandelijkse
aangifte ten verbruik van de maand waarin de fysieke uitslagen hebben plaatsgevonden tegen
het tarief dat van toepassing was op de dag van de fysieke uitslag.

•

In het globale maandelijkse e-AD worden de volgende verplichte vakken op volgende wijze
ingevuld (de overige verplichte velden moeten op de gebruikelijke wijze ingevuld worden):

j)
k)
l)
m)
n)
o)

in vak 1b (“Reistijd”): de vermelding “D31” (desgevallend D28, D29 of D30 in functie van
het aantal dagen van de betrokken maand);
in vak 9a (“Lokaal ReferentieNummer”) : een uniek volgnummer dat moet beginnen met
de letters “GLOB”;
in vak 9b (“Factuurnummer”): de vermelding “maand”;
in vak 9c (“Factuurdatum”): de datum van de laatste dag van de maand waarin de
fictieve verzendingen plaatsvonden;
in vak 9e (“datum verzending”): dezelfde datum als in vak 9c moet vermeld worden;
in vak 9f (“tijdstip verzending”): het uur “23:59:59”;

p) in vak 16f (“aanvullende informatie”) : de specifieke nationale vermelding “levering met
uitslag ten verbruik” ingevuld worden;

q) in vak 17.1a (“codes soort colli”): de code “VL” vermelden;
r) in vak 17.1b (“Aantal colli”): de code “ 1” vermelden.
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