De vereenvoudigde e-commerce aangifte
Deze infokaart is een aanvulling op de brochure ‘Waarom aansluiten bij Fost Plus?’
en bevat specifieke informatie over de vereenvoudigde e-commerce aangifte.
U vindt hier een antwoord op volgende vragen:
• Aan welke voorwaarden moet u voldoen om van dit aangiftesysteem gebruik te maken?
• Hoe moet u de aangifte opstellen?
• Hoe wordt de bijdrage berekend?

e Wie?
U kunt een e-commerce aangifte doen als u producten op de Belgische markt brengt via e-commerce.

r Wat?
De e-commerce aangifte kan op een vereenvoudigde manier gebeuren. U moet de inhoud van de pakketten niet in
detail vermelden. Om deze vereenvoudiging mogelijk te maken, hebben we drie soorten pakketten gedefinieerd op
basis van het formaat - small, medium en large.
Om u geen specificaties over de inhoud van uw pakketten te moeten vragen, heeft Fost Plus immers de standaard
samenstelling per formaat van het pakket vastgelegd op basis van verschillende elementen, namelijk:

-

het pakket zelf

-

de inhoud van een standaard pakket

Op basis van gegevens die we ontvingen via producenten van verpakkingen voor e-commerce en van onze eigen
gegevens, hebben wij de formaten gedefinieerd zoals vermeld in de volgende tabel:
Type pakket

Volume

Klein

< 40 L

Medium

40 – 90 L

Groot

> 90 L

De inhoud van een standaard pakket is berekend op basis van de gegevens afkomstig van de forfaitaire aangiftes per
productfamilies.
De inhoud van een pakket is gebasseerd op de meest verkochte producten via e-commerce.
Per productfamilie hebben we een gewogen gemiddeld Groene Punt-tarief berekend op basis van de forfaitaire aangiftes van elke productfamilie in onze database.

t Hoe?
U kunt de aangifte snel en eenvoudig online indienen via FostPack.
Surf naar https://www.fostplus.be/nl voor meer informatie.
Het enige wat u nog moet doen is het aantal op de markt gebrachte pakketten vermelden per type pakket.
De e-commerce aangifte is combineerbaar met de detailaangifte na overleg en toestemming van Fost Plus.
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u Financiële bĳdrage
Deze vereenvoudigde aangifte gaat in vanaf het aangiftejaar 2020. Uw jaarlijkse bijdrage bedraagt minimum 100 euro.
Er wordt een meerprijs van 10% aangerekend om gebruik te kunnen maken van dit vereenvoudigd aangiftesysteem
dat uw administratie eenvoudiger maakt in vergelijking met een gedetailleerde – of forfaitaire aangifte.
De tarieven per type pakket zijn:
Type pakket

Tarief 2020 (EUR/pakket)

Klein pakket

0,0360

Medium pakket

0,0836

Groot pakket

0,1056

Hieronder vindt u een afbeelding van de fiche zoals die terug te vinden is in FostPack.

➎ Mandaten
Er zijn geen mandaten toegelaten, gezien de vereenvoudiging van dit systeem.

> Uw contactpersonen bĳ Fost Plus

Fost Plus is er uiteraard ook om op uw vragen te antwoorden.
Algemeen
Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel • T +32 2 775 03 50 • F +32 2 771 16 96 • fostplus@fostplus.be • www.fostplus.be
Boekhouding
Vragen over betaling:
T +32 2 775 05 62 • F +32 2 771 16 96 • accountancy@fostplus.be
Business Administration
Alle vragen over uw lidmaatschap:
T +32 2 775 03 58 • F +32 2 771 16 96 • members@fostplus.be
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