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Aanleiding
•

Huidige aangifte systemen end of life

- Sagitta Invoer vanaf 1988 in gebruik
•
•

Voorbereiding op nieuwe Union Customs Code (UCC)
Noodzaak voor een toekomstbestendige geautomatiseerde ondersteuning
van de aangifteprocessen Douane
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Ontwerpkeuzes AGS
Voor de komst van AGS zijn een aantal ontwerpkeuzes gemaakt, o.a.:
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Zo min mogelijk vertraging in het logistiek proces



Minimale handmatige afhandeling van aangiften
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Veranderingen door ontwerpkeuzes
Om aan de ontwerpkeuzes te kunnen voldoen was het noodzakelijk om:
aangiften elektronisch massaal af te handelen
de uitworp uit AGS tot een minimum te beperken
AGS is daarom meer dan een technische aanpassing van DSI
De gevolgen voor aangevers zijn:
1)

Nieuwe software

2)

Nieuw werkproces
- aangever moet meer zelf doen
- kan veel minder op douane terugvallen

5

29 april 2014

VERSCHILLEN
TUSSEN DSI EN AGS
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1. WCO datamodel
DSI
•

Geen standaard, eigen model douane

AGS
•

Gegevensuitwisseling Volgens WCO datamodel

•

Wereldstandaard

•

Wordt uitgangspunt in UCC-IP

•

Zendingniveau in de aangifte
-
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in NL vooralsnog één zending per aangifte
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2. Elektronisch/schriftelijk
DSI elektronisch/handmatig
- douane werkt aangifte veelal verder af
AGS is standaard:

elektronisch

schriftelijk
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= elektronisch

=

schriftelijk
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3. Aantal Artikelen
•
•

DSI maximaal 10 artikelen per aangifte
AGS maximaal 99 artikelen per aangifte

4. Vertegenwoordiging
•
•
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DSI: geen indirecte vertegenwoordiging mogelijk
AGS: indirecte vertegenwoordiging mogelijk in aangifte
- Enkel voorbehouden aan douane-expediteurs.
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5. Onvolledige aangifte
DSI:
Elektronisch aangeven
verdere afhandeling aangifte
handmatige door douane

A
G
S
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6. Voorafaangifte
DSI
•
Melding aanbrengen goederen handmatig door douane verwerkt
AGS
•
Melding aanbrengen goederen elektronisch door aangever als aangifte
elektronisch is ingediend
•
Termijn tussen voorafaangifte en aanbrengen is 7 dagen
•
Als goederen niet worden aangebracht is er geen sprake van een aangifte en
worden gegevens automatisch uit AGS verwijderd

7. Onvolledige voorafaangifte
•
•
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DSI onvolledige voorafaangifte niet mogelijk
AGS voorafaangifte mag onvolledig zijn
- Aanvullen onvolledigheid vanaf moment dat goederen zijn aangebracht
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8. Preferenties en tariefcontingenten
DSI
• Nationale preferentiecode ingevuld
• Afhandeling handmatig door Douane
AGS
• Communautaire preferentiecode
invullen bij gebruik van preferentie
•

Ordernummer vermelden bij aanspraak
op tariefcontingent

•

Aanvraag/ afhandeling tariefcontingent
volledig geautomatiseerd
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9. Voorlopige antidumpingheffingen
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DSI
In DSI afhandeling handmatig buiten het systeem
Aangifte geblokkeerd voor afhandeling
Handmatig berekenen door douane en UTB
AGS
Aangifte wordt in AGS door het systeem afgehandeld
Massaal geautomatiseerd herberekenen en afhandelen van de aangifte
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10. Zekerheid
●
●

DSI
Bewaking m.b.v. risicoselectie
Afhandeling handmatig proces

AGS
● Melding onvoldoende zekerheid elektronisch
● Bewaking ophoging saldo (termijn)

●
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Vanaf increment 3
Bewaking (staffelen) zekerheid voor:
 Voorlopige antidumpingheffing
 Kritische tariefcontingenten
 Ontbreken preferentiële bescheiden
 Aanvullende zekerheid n.a.v. controle
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11. Verlegging BTW
DSI
- BTW nummer vermelden in de aangifte
- controle op geldigheid/verplichte verlegging
- geen geldig nummer: aangifte geweigerd

AGS
- BTW nummer vermelden in de aangifte
- controle op geldigheid
- opnemen BTW nummer is verleggen
Vanaf 01-06-2014
- BTW nummer vermelden in de aangifte
- controle op geldigheid
- controle op combinatie geadresseerde en BTW plichtige
- verlegging op basis van geldige vergunning art. 23 OB
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12. Boekingsdrempel
DSI
•

Drempel per artikel

•

€ 10,00 voor Europese middelen

•

€ 1,59 voor nationale middelen

AGS
•

Een bedrag lager dan 10 euro (totaal van de aangifte) wordt niet geboekt.

•

Geldt alleen voor Europese middelen

•

Voor nationale middelen geen drempel
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13. DV1 gegevens
DSI
• Invulling vakken d.m.v. aanvinken
betreffende vakken
AGS
• Vakken 5 t/m 9 en 21 invullen door
middel van bijzondere vermelding
op artikelniveau
• Mogelijke waarden van deze
vermelding in tabel A57 van de
codelijst
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14. Communicatie Aangever naar Douane
DSI
•
•

Aangifte
Aanvullende aangifte

AGS
•

Aangifte

Aanvullende informatie
•Presentatie goederen
(ex vooraf aangifte)
•Aanvullen onvolledige aangifte
Verzoeken:
•Om correctie
•Om ongeldig maken

18

29 april 2014

15. Communicatie Van Douane naar aangever
DSI
Diverse retour berichten
•
•
•

•
•
•
•

foutbericht
bescheiden overleggen
correctie bericht
voorlopige mededeling
definitieve mededeling
handmatige afdoening
buitenwerking stelling

AGS
Eén respons bericht met daarin
meerdere bericht types zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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foutbericht
bescheiden overleggen
fysieke controle
ontvangstbevestiging
acceptatie/aanvaarding
berekeningsgegevens
vrijgave goederen
vrijgave van de regeling
wel/geen goedkeuring verzoek
reminder
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16. Verzoeken
DSI
• Niet elektronisch
- telefonisch, fax of e-mail
• Beoordeling en verwerking handmatig
AGS
• Verzoek elektronisch
• Correctie en ongeldig maken
• Acceptatie/verwerking van verzoeken
- elektronisch tenzij...
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17. Aangiftenummer
DSI
• Aangever kent zelf aangiftenummer toe
•
Opbouw aangiftenummer
- Eori - jaar - volgnummer
- Voorbeeld; NL007138029 14 00012345
AGS
• Indiener van de aangifte kan “functional reference number” meegeven
•
Na acceptatie krijgt de aangifte een “declaration reference number”
(aangiftenummer) toegekend door AGS
•
Dit nummer moet worden gebruikt in de verdere communicatie
•
Opbouw aangiftenummer:
- Jaar – land - volgnummer (14 posities)
- Voorbeeld: 14NLRH7OTZ18X6SC97
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18. Contante betaling
DSI
• Handmatig proces
- Douane informeert aangever over betaling
- B/CA informeert douane dat betaling gestort is
- Douane werkt aangifte af
AGS
• Geautomatiseerd elektronisch proces
- betaalwijze contant kan opgegeven worden
- indien geen maandkrediet dan automatisch contant
- indiener wordt geïnformeerd over te betalen douaneschuld
- reminder als niet binnen termijn wordt betaald
- na betaling aangifte geautomatiseerd afgehandeld
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Andere veranderingen met komst AGS
•

DSI: DGT (Douane Gebruiks Tarief)

•

AGS: Douane Tarief Voorziening (DTV)
Veranderingen ten opzichte van huidige situatie:
- Andere lay-out
- Andere OB en Accijnscodes
- Controle op juist gebruik goederencodes (credibility checks)
- Proefberekening mogelijk
- Actuele stand contingenten opvraagbaar
- Uitvraging op data in het verleden mogelijk
- Te benaderen via WWW Douane en system to system

•
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AGS/ DTV
•

DSI/DGT: Controle op juiste Goederencode

•

AGS/DTV: Controle op goederencode
(Credebility Checks)
- Legal checks: controles voor goederen waarvoor in tarief
beperkingen zijn opgenomen (goederencode i.r.t. begrenzing
min/max gewicht)
- Physical checks: controle op goederen gebaseerd op
waarschijnlijkheid verhouding gewicht/aanvullende eenheid
- Price related checks: controles voor goederen gebaseerd op
waarschijnlijkheid opgeven waarde goederen/aanvullende eenheid
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Bescheid controle
DSI
• Op basis van profielen: uitworp voor controle
AGS
• Controle op bescheiden combinatie AGS/DTV
- Verplichte bescheiden: moeten voorkomen in aangifte anders geen
aanvaarding, niet relevante bescheiden worden niet aanvaard
- Fictieve bescheiden: als bescheid wordt gevraagd en als fictief wordt
opgevoerd valideert DTV, aangifte wordt niet aanvaard als geen (juist)
bescheid is opgegeven
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Serviceberichten AGS
Comfortinformatie
• Zekerheidsinformatie
• Ondernemersinformatie
• Wisselkoersinformatie
In productie en beschikbaar begin mei
Sagoga
• Eerste instantie niet beschikbaar
• Klachten bedrijfsleven/ heroverweging standpunt
• In juni beschikbaar
• In juli eerste overzicht
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DTV
Performance DTV is nog probleem
- Leek opgelost na release 06 april
Stand van zaken
- Lijn onderwater AGS/DTV gaat goed
- Probleem zit in raadplegen tariefinformatie
-

Task force opgezet om oplossing te vinden

-

Is eventueel opschaling verhinderend

Op 29 april Klankbordgroep AGS overleg
- Besluit wel of niet op 06 mei opschalen
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Implementatie strategie AGS 2 Pre fase
Pre fase; gestart op 22 oktober 2013
 gebruikt om ervaring op te doen en fouten op te lossen
 meer onvoorziene zaken dan verwacht geconstateerd
 tot februari ongeveer 50 aangevers aangesloten
 medio februari rond 200 aangiften per dag
 veel afgekeurde aangiften
 niet aanvaardingspercentage begin rond 50% later rond 25%
Soort fouten
 onduidelijkheid over afkeuring aangiften
 foutenanalyse gemaakt
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Foutenanalyse
Door douane is analyse gemaakt m.b.t. afgekeurde aangiften
Top 7 afkeuringsredenen:
1. Bescheid niet toegestaan
2. Verkeerd identificatienummer (OB en/of Eori nummer)
3. Waarde-element ontbreekt
4. Bescheid ontbreekt
5. Goederencode onjuist
6. Warehouse-identificatie (entrepotnummer) onjuist
7. Onjuiste code (komt niet voor in tabel codeboek)
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Stand van zaken AGS
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Stand van zaken 25-04 pre fase AGS 2:
- inmiddels 150 bedrijven aangesloten
- gemiddeld 400 tot 500 aangiften per dag
- aantal niet aanvaarde aangiften daalt, maar is nog hoog (20 tot 25%)
- er is een top 20 van de niet aanvaardingsissues opgesteld
- merendeel van niet aanvaarding betreft onjuiste invulling aangifte
Nadere analyse:
- spreiding relatief aantal fouten en op aangeversniveau
- eind april gereed
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Implementatie strategie AGS 2 overgangsfase
Overgangsfase:
• Fase 1: overgang op vrijwillige basis tot 6 mei 2014
• Fase 2: overgang volgens planning (verplicht) vanaf 6 mei 2014
• Fase 3: Veegronde drie weken na einde schema, start 27 juni 2014
Overgangsfase kan niet eerder starten dan bij:
• Technisch werkend AGS en DTV
• Aanvaardbaar aantal “foute” (afgekeurde) aangiften
• Primaire belang: kwalitatief goed over met zo weinig mogelijk
gedoe/fouten
• Snelheid i.v.m. implementatie en kosten niet uit het oog verliezen

Uitgangspunten:
• Aangevers kunnen 5 werkdagen DSI en AGS gelijktijdig gebruiken
• Maatwerk is op verzoek mogelijk
• Openstaande DSI aangiften worden binnen 6 weken na einde
overgangsfase afgewerkt
• Uitfasering DSI medio oktober
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Webinars
In 2013 vier roadshows gegeven over AGS
- doel voorlichting bedrijfsleven over komst AGS
Om aangevers op de hoogte te brengen van actuele stand van zaken AGS
- worden vier webinars georganiseerd
- 01 mei; 22 mei en 12 juni (2)
- korte presentatie AGS
- gelegenheid tot online vragen stellen aan panel

Ervaringen aangevers

Gebundeld in een zogenaamd “weetjesdocument”

32

29 april 2014

Weetjesdocument (I)
Aangiftesymbool CO
Invoer tot verbruik communautaire goederen regeling 4900 Lvo EU
invullen i.p.v. land code lidstaat
Terugkerende goederen: EU vermelden i.p.v van NL

Waarde gegevens
Vermelding prijs van de goederen en statistische waarde altijd verplicht
Douanewaarde verplicht wanneer er geen sprake is van DV 1 gegevens
Als aangever wenst dat AGS de douanewaarde moet berekenen dan moeten
alle gegevens (DV 1) voor de berekening van de douanewaarde in de
aangifte worden vermeld
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Weetjesdocument (II)
Aantal colli
Opgave van het aantal colli is verplicht
Behalve in het geval van bulk en niet verpakte goederen
Bij bulkgoederen mag de rubriek aantal colli niet gevuld zijn
Bruto en netto gewicht
Het bruto en netto gewicht mag afgerond worden op hele kilo’s
Ook niet afgeronde gewichten worden toegestaan en verwerkt
Bescheiden
Bij opgave bescheidcodes (Y) mag er geen bescheididentificatie worden
opgegeven
Bij onvolledige aangifte waarbij achteraf bescheiden worden overlegd moet
wel de betreffende bescheidcode worden ingevuld maar geen identificatie.
Deze moet achteraf worden aangevuld.
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Weetjesdocument (III)
Foutmeldingen
Er zijn twee soorten foutmeldingen
DMS meldingen wanneer aangifte gegevens onjuist of onvolledig zijn
TMS meldingen wanneer informatie voor de berekening van de
douaneschuld onjuist of onvolledig is
AGS kent twee aangiftepunten
- Rotterdam 0396
- Schiphol 0432
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Vragen

?

?

?

