MCC-NL: Productcodes
In MCC is het mogelijk om een lijst bij te houden van producten en de daarbij behorende gegevens in het item
van een aangifte. Door de productcode te selecteren in een aangifte-item worden alle relevante velden in het
betreffende item van de aangifte automatisch op de juiste manier ingevuld.
PRODUCTCODELIJST
Een productcode aanmaken kan op twee niveaus: Per opdrachtgever of per relatie. Het verschil hierbij is dat
productcodes per opdrachtgever bij alle toegewezen aangiften beschikbaar zijn, terwijl productcodes per relatie
uitsluitend bij aangiften voor die relatie beschikbaar zijn. Beide opties staan los van elkaar en zijn daardoor
gelijktijdig te gebruiken.
PRODUCTCODE PER OPDRACHTGEVER
Om op opdrachtgeverniveau de productcodelijst te bewerken gaat u via het Administratie-menu naar
‘Productcodes’.

PRODUCTCODE PER RELATIE
Om op relatieniveau de productcodelijst te bewerken gaat u via het Relaties-menu naar de betreffende relatie en
klikt u op bewerken

. Hierna kunt u naar het tabblad ‘Productcodes’ navigeren.

BEHEER
Het scherm van de productcodelijst ziet er zowel onder opdrachtgever als onder relatie hetzelfde uit en werkt op
dezelfde wijze. Het scherm bevat een overzicht van alle productcodes zoals deze door u zijn opgevoerd met in
kolommen de gegevens zoals deze in de aangifte zullen worden gezet per specifieke code. Hier kunt u reeds
bestaande productcodes aanpassen, verwijderen, of nieuwe productcodes toevoegen om in een aangifte te
gebruiken. Het scherm bevat de volgende mogelijkheden:
PRODUCTCODES IMPORTEREN
Indien u meerdere productcodes tegelijk wilt toevoegen dan kunt u van de importeerfunctie gebruikmaken.
Wanneer u deze link opent toont MCC een pagina waar een bestand vanaf uw PC kan worden geopend. Dit
bestand zal moeten voldoen aan een vast format, waarvoor een template beschikbaar is. U kunt dit template
downloaden via het Excel-icoon:
Het template bevat dezelfde kolommen als het productcode-overzicht. In de laatste vier kolommen geeft u aan
voor welk aangiftetype de productcode geldig is met een ‘x’.
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PRODUCTCODES EXPORTEREN
Met productcodes exporteren maakt u een Excel-uitdraai van de lijst met
productcodes zoals deze in het overzicht reeds zijn opgevoerd. Hierbij hanteert MCC dezelfde template als voor
het importeren, waarmee het mogelijk is om snel en eenvoudig productcodes over te zetten naar een andere
relatie, of op opdrachtgeverniveau te plaatsen.
PRODUCTCODE TOEVOEGEN
Hiermee kunt u een nieuwe productcode toevoegen. Er opent een scherm met de velden welke ook in het
overzichtsscherm te zien zijn. Dit betreffen dezelfde velden die bij het selecteren van de productcode in de
aangifte ingevuld zullen worden. Een korte toelichting bij deze velden vindt u hieronder in de tabel:
Product code *

Artikelnummer van het product

Product naam *

Omschrijving van het product

Douane code

Goederencode positie 1-8

TARIC-onderverdeling

Goederencode positie 9-10

Eerste aanvullende
TARIC-code
Tweede aanvullende
TARIC-code
Nationale onderverdeling

Goederencode positie 11-14

Code land van oorsprong

Land van oorsprong van het product

Soort Bescheid

Indien van toepassing; raadpleeg DTV

Communautaire
preferentie
Belastbare maatstafsoort

Preferentiecode bij Invoer

Maatstaf qualifier

Indien van toepassing; raadpleeg DTV

Middelcode

Indien van toepassing; raadpleeg DTV

Code accijnsgoederen

Code van accijnsgoederen bij EMCS

Goederencode positie 15-18
Indien van toepassing; raadpleeg DTV

Indien van toepassing; raadpleeg DTV

*In uw aangifte-item kunt u in het dropdownveld voor de productcode zoeken op de hier ingegeven tekst.

Wanneer u de benodigde velden hebt ingevuld kunt u selecteren
voor welk type aangiften deze productcode van toepassing zal zijn
door daar een vinkje bij te zetten. Het is mogelijk om een
productcode voor meerdere typen aan te maken. Hierna kunt u de
productcode
.
PRODUCTCODES VERWIJDEREN
Om een productcode te verwijderen klikt u op het bovenstaande icoontje naast de productcode. De regel zal
hierdoor direct uit het overzicht verdwijnen.
Het is ook mogelijk om meerdere productcodes tegelijk te verwijderen door de te verwijderen regels aan te
vinken en vervolgens de knop ‘Productcodes verwijderen’ aan te klikken. Nadat u dit bevestigt verdwijnen de
productcodes uit het overzicht.

2-3
SGS Maco Customs Service Netherlands B.V. Schepersweg 4B 6049 CV Roermond, Nederland t +31 (0)475 425 827 f +31 (0)475 425 808 www.sgs.com
Member of the SGS Group

PRODUCTCODE BEWERKEN
Via het icoontje voor bewerken opent hetzelfde scherm waarmee u een nieuwe productcode aanmaakt. De
.
gegevens zullen reeds ingevuld zijn. U kunt de velden wijzigen en vervolgens de productcode
PRODUCTCODE SELECTEREN IN EEN AANGIFTE
In uw aangifte voegt u een item toe, waarbij u links bovenin direct de productcode dropdown zult zien. Hierin
staan alle productcodes ter beschikking die voor het type aangifte waar u in werkt voor de betreffende relatie zijn
opgeslagen, alsmede de productcodes voor dit type aangifte die bij de opdrachtgever zijn opgeslagen.
U kunt een code uit deze lijst selecteren, of in het veld een (gedeelte van) uw Product code of Product naam
invoeren, waarbij de lijst wordt gefilterd. Wanneer u op de productcode klikt zullen de bijbehorende velden in het
item direct worden ingevuld.

PRODUCTCODE TOEVOEGEN VANUIT AANGIFTE
U kunt een productcode toevoegen vanuit het samenvattingsscherm nadat u een aangifte heeft opgemaakt. Door
in de itemregel op het
icoontje te klikken dat naast de goederencode staat opent u het scherm voor het
toevoegen van een nieuwe productcode, waarbij de gegevens zoals vermeld in het betreffende item reeds
ingevuld zijn.
U kunt deze gegevens aanpassen indien nodig, bijvoorbeeld wanneer u een andere Product code wilt ingeven;
standaard wordt hier de goederencode overgenomen. Let tevens op dat de velden van Soort bescheid uitsluitend
uit het item overnemen wat er bij bescheidcode twee t/m acht staat vermeld.
Om dubbele productcodes te voorkomen geeft MCC een waarschuwing als een productcode mogelijk reeds
bekend is in uw lijst.

Wanneer u alle velden hebt gecontroleerd kunt u selecteren of deze productcode zal worden opgeslagen per
opdrachtgever of per relatie. Nadat u een keuze hebt gemaakt kunt u de productcode opslaan, waarmee deze bij
een volgende aangifte beschikbaar zal zijn.
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