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MCC-NL: Functionaliteit samenvattingsscherm 
 
In het samenvattingsscherm bij uw invoer- en uitvoeraangiftes zijn een drietal knoppen toegevoegd die u kunnen 
helpen enkele berekeningen en aanpassingen sneller door te voeren: 
 

 
 
Hieronder treft u een korte uitleg aan: 
 
1/ VERVOERS- EN VERZEKERINGSKOSTEN VERDELEN 

 

Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer u meerdere items in uw in- of uitvoeraangifte heeft en de kosten 
voor verzekering en/of vervoer over uw items wilt verdelen.  
Deze kosten worden dan automatisch verdeeld over de items van deze aangifte om de douanewaarde per item 
te bepalen. U kunt daarbij kiezen om de vervoerskosten te verdelen naar rato van de prijs van de goederen of het 
bruto gewicht van de goederen. Verzekeringskosten worden altijd naar rato van de prijs van de goederen 
verdeeld waarbij u kunt kiezen of u een verzekeringspercentage aanhoudt of een vast verzekeringsbedrag: 

 

 
 
 
2/ VOORAFGAAND DOCUMENT WIJZIGEN 

 

Deze functionaliteit is handig wanneer u meerdere items in uw in- of uitvoeraangifte heeft en u de voorafgaande 
regeling aan wilt passen. U kunt in dat geval de voorafgaande regeling wijzigen voor alle items tegelijk zonder 1 
voor 1 alle items te hoeven openen. 
Let op: u kunt hier maar 1 voorafgaande regeling invullen; hiermee geeft u alle items dezelfde voorafgaande 
regeling mee. 
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3/ SNEL AANPASSEN ITEMS 

 

Met deze functionaliteit kunt u in uw in- of uitvoeraangifte snel enkele gegevens aanpassen in uw items zonder 
daarvoor de items allemaal te hoeven doorlopen. U kunt hiermee aanpassen: 
 

 De prijs van de goederen en de valuta 

 Het aantal en soort colli 

 Het bruto en netto gewicht 

 

 


