Internationaalondernemen

hulpkantoorder douaneen/ofaccijnzen
bevoegdover de plaatsvan de ontvangstvan de goederen.De te volgen
procedurezal beschrevenworden in
een omzendbriefzoals hieronder
vermeld.

dienenen aan te zuiverendoor
middelvan XML-berichten
die door
uw computersysteem
naar het
van de administracomputersysteem
tie der douaneen accijnzenworden
verstuurd.

c. Momenteel voert u accijnsgoederen in vanuit een derde land
In de toekomstmogenaccijnsgoederen
vanuiteen derde land enkelonderde
inzakeaccijnzen
schorsingsregeling
verzondenwordendoor een economische operatordie over een vergunning
g eregi streerde afzen der beschikt.
Het nationalegeautomatiseerde
EMCs-systeemzal door vertragingbij
de ontwikkelingvan de nationale
applicatieechterpas vanaf 1 juli 2010
gebruiktkunnenworden.Dit betekent
dat tot 30 juni 2010de huidigenationale
proceduredient gevolgdte wordenin
het gevalvan invoer.

c. Webapplicatie
Om toegangte krijgentot de webapplicatie moetener verschillende
stappen
ondernomenworden.
De ondernemingmoet over een
beveiligdetoegangbeschikkenop het
portaafvan de Sociale Zekerheiden
een fokalebeheerderaanwijzen.Deze
persoonmoet op de loonlijstvan de
ondernemingstaan.Per bedrijfkan
slechtséén lokalebeheerderworden
aangewezen.Hijlzij heefttoegangtot de
beveiligdetoepassingenvoor ondernemingenop het portaalvan de sociale
zekerheid,op het federaleportaalen op
de websitesvan een aantalfederale
overheidsdiensten.
De lokalebeheerderzal andere
personenbinnenzijn onderneming
kunnenmachtigenom gebruikte
makenvan deze beveiligdeelektronische diensten.Met anderewoorden,
deze persoonzal gebruikerskunnen
aanmakenbinnende ondernemingen
aanduidentot welke toepassingdeze
gebruikersal dan niettoeganghebben.
Indienu reedsover een beveiligde
toegangals ondernemingbeschikt,
kunt u gebruikmakenvan uw bestaande account.
zijn
VolgendeEMCS-toepassingen
beschikbaar:
- EMCS:De toepassingin productieomgevingvoor het indienenen aanzuiveren van elektronische
administratieve
documentengebruiktvoor de overbrengingvan communautaire
accijnsgoederenonderschorsingvan
accijnzen.Voordeze toepassing
kunnenreedsgebruikersworden
aangewezenen de vereistecertifica-
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Voor het indienenen aanzuiverenvan
elektronischedocumentenmet betrekking tot het vervoervan communautaire
onder een accijnsaccijnsgoederen
biedtEMCStwee
schorsingsregeling
mogelijkheden:
die door de
a. een webapplicatie,
administratieG RATISter beschikking
wordt gesteldvoor het indienenen
aanzuiverenvan elektronische
documenten.Het
administratieve
enigedat u nodighebtom deze
toepassingte gebruikenis een
computer,een breedbandinternetverbinding,een browseren een
of een
elektronischeidentiteitskaart
elektronischcertificaatklasse3 om
uzeltte identificeren.
b. een B2G1-toepassing
die toelaatom
accijnsdocumenten
elektronischin te

ten wordenopgeladen,maar de
applicatiezelf zal pas vanaf
011041201
0 beschikbaarzijn.
- EMCSSIM: De toepassingvan EMCS
voor het TESTENvan het indienenen
aanzutveren van elektronische
administratieve
documenten.
Indienuw ondernemingnog geen
lokalebeheerderheeftaangeduid,kunt
u dit doen via het elektronische
aanvraagformulier
op het portaalvan
de Sociale Zekerheid,https://www.
socia Isecurity.be/site_nl/lnfos/reg istration/index.htm.
d. B2G-interface
Om de EMCS-applicatie
te gebruiken
aan de handvan XMl-berichtenmoet u
een servercertificaataanvragendat
toelaatom de servervan uw ondernemingte authenticeren
binnende
EMCS-applicatie.
Dit certificaatmoet geTnstalleerd
worden
op de servervan de onderneming
die de
verbindingmaaktmet de EMCs-applicatie. De "publickey"van het certificaat
moet overgemaaktwordenvia het
plda.helpdesk
emailadres
@minfin.fed.
be en zal aan de stafdienstICT worden
bezorgdvoor installatieop de servers
van de FOD Financién.
Als onderwerp
van de e-mailvermeldtu EMCS-B2G
PublicKey- "ondernemingsnummer"
en
"naamonderneming'J
Indienu berichtenaan douaneen
accijnzenovermaaktvia een "Netwerk
en ServiceProvider"moet enkeluw
"Netwerken ServiceProvider"zijn
laten registreren.
servercertificaat
Wanneerde aangevergebruikmaakt
van de dienstenvan een Service
Provider,moetde ServiceProviderdie
het berichtovermaaktaan douaneen
accijnzenook om een registratie
verzoekenbij de helpdesk.Daartoedient
hij een aanvraagdoorte sturennaar
emcs.helpdesk
@minfin.fed.
be

De opzetvan een distributieketen
met de VSA (5)
Dit artikelis het vijfdein een serie die
mogelijkheden
beschrijftvan wonen,
werkenen ondernemenin en met de
VerenigdeStatenvan Amerika(VSA).
Vandaagbehandelenwe het opzetten

van een distributieketen
met de VSA.
DE EXPORT
MachineGroupMechelennv - hierna:
MGM BE; bekenduit het vorigeartikel-
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besluitom een deel van haar Belgische
lijn te introducerenop de Amerikaanse
markt.De Amerikaanseconcurrentie
blijktver achterte lopenop het Belgische bedrijf.HaarAmerikaanse
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lnternationaalondernemen

MGM lmports&
dochtermaatschappij
DistributionCorp.heeft,met behulpvan
de Belgischeoverheidter plaatse
een onderzoekverrichtnaar de
haalbaarheidvan introductie.
Gevolg:
hier ligt toekomst.
DE AANPAK
de voor-en
MGM BE inventariseert
van haar
nadelenvan introductie
productenop de Amerikaansemarkt.
MGM BE steltzichenkelevragen.
op?
Hoe zettenwe de distributieketen
Wat zijn de (sterkverhoogde?)risico's,
krijgenwe te makenmet de Amerikaanse
claimcultuur,hoe kijkt onzeverzekeraar
hiertegenaan,kunnenwe ons wel
afdoendeverzekerentegeneen betaalbarepremie,omdathet hierde VSA
betreft?Wie gaatserviceen onderhoud
tijd
doen,kunnenwe binnenafzienbare
bij een klantzijn om een probleemop te
lossenen is dat toegestaan?
D E D I S T RB
I UTIEVOORWAARDEN
Hoe exporteertMGM BE haar producten naar de VS voor opvolgende
distributie?
- Belangrijkop de wederzijdsetransport- en eigendomsrechten
en
-plichtenvan leverancier(MGM BE)
en afnemer(de Amerikaansedistributeur)te bepalen,is de internationale
Hiervoorworden
vervoersconditie.
vaak IncoTerms(een set van geúniforgehanteerde
meerdeen internationaal
gebruikt.Indien
vervoerscondities)
MGM BE de eigendomvan de zaken,
maar daarmeeook het risicozo lang
mogelijkwil dragen,kan worden
getransporteerdop basis van bijvoorbeeldDeliveryDuty Unpaid(DDU)of
DeliveryDuty Paid (DDP) voorwaarden, waarbijMGM BE de zakenin het
Amerikaanseverkeerbrengt.
- IndienMGM BE zoveelmogelijkuit
het Amerikaanseverkeerwenst te
blijven,exporteertze best op basis
van bijvoorbeeldEx Works,waarbijde
r verantwoorAmerikaansedistributeu
loopt
wordt
voor
het
risico
en
delijk
van transport,uit- en inklaringvan de
goederenen afdrachtvan invoerrechten. MGM BE besluittot dat laatste.
Daarmeeblijftze zell zo ver mogelijk
uit het Amerikaanserechtssysteem.
voor
Let wel, aansprakelijkheid
gebrekkiggeachteproducten(pro-
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ductaansprakelijkheid)
blijftaltijd
bestaan.
- Omdat het hier om structureleexport
naaren distributie
van MGM BE's
productenin de VS gaat,besluiten
MGM BE en de Amerikaanse
distributeur om gedetailleerdeafsprakente
makenen deze in een distributieovereenkomstvast te leggen.De distribuwordt voor bepaalde
tieovereenkomst
tijd (2 jaar) aangegaanmet semi-automatischeverlenging(telkens1 jaar)
Het Belgiop basisvan exclusiviteit.
sche rechtis dan van toepassingop
de overeenkomsten de rechtbankvan
Mechelenwordt bevoegdom van
geschillentussenpartijenkenniste
nemen.
- MGM BE besluitdat haar handelsnaam en -merken op de Amerikaanse
marktmoetenwordengeTntroduceerd.
MGM BE sluitdaartoeeen zogenoemde'tradename licenseagreement'
hierinworden
met de distributeur,
tevensvoorwaardeninzakegebruik
van de handelsmerken
opgenomen.
De licenseagreementwordtafhankeIijkgemaaktvan de distributieovereenkomstdie MGM BE met de
distributeurheeftafgesloten.
- MGM BE en de distributeur
komen
overeendat de laatsteeen bepaalde
van MGM BE's
minimumhoeveelheid
productenmoet inkopen,om de
op het territoriumte
exclusiviteit
behouden.MGM BE behoudtzich het
rechtvoor om exclusiviteitte converteen om een
ren naar non-exclusiviteit
deel van het exclusieveterritoriumte
converterennaar een zogenoemde
open area,een gebieddat met
anderenmoet wordengedeeld.
- MGM BE wenst het imagovan haar
merkenen producten
onderneming,
hoogte houdenen besluitdat de
Amerikaanse
distributeur
enkelna
goedkeuring
door MGM BE subdistributeursof agentenmag aanstellen.
De Amerikaansedistributeurzal
daarvooroverigensgeheelen
zelfstandigverantwoordelijk
zijn.
- De Amerikaansedistributeurzal
ijk zijn voor
eveneensverantwoordel
labelingvan productenvoor de
Amerikaansemarkt.
- MGM BE en de Amerikaanse
distributeur nemenin de overeenkomst
op dat
vanafeen
valutaschommelingen
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bepaaldemargekunnenworden
Hiermeedekt MGM BE
doorgerekend.
zich in tegen bijvoorbeeldgestegen
prijzenvan onderdelenen halffabrikaten die in euro wordeningekocht
(MGM BE verkooptaan de
in USDollar).
Amerikaansedistributeur
- Vanwegede in de VS geldende
strengereglementering
op het gebied
(weder)export
van
wordt opgenomen
dat de distributeurzich striktdientte
houdenaan US exportcontrol
regulationsop straffevan financièle
sanctiesdan wel ontbindingvan de
overeenkomst.
Zaken,zoals het mogelijksterk
verhoogderisicovoor MGM BE in
verbandmet introductieop de Amerikaansemarkt, verzekeringsaspecten
en
serviceen onderhoudzijn op dat
momentnog ondenruerp
van behandeling.MGM BE en de distributeur
besluitenom dat in een volgende
sessievoort te zetten.
Bron:Hans van Velzen,legalconsultant,
http://wiworld.net

