MCC-NL: EMCS – Noodprocedure EMCS – IE815
Indien het douanesysteem voor EMCS beperkt, of niet beschikbaar is – u kunt dit zien aan de statusblokjes in de
rechter bovenhoek van het scherm – kan de douane de noodprocedure beschikbaar stellen. In Maco Customs
Connect werkt dit als volgt:
GENEREREN VAN HET NOODPROCEDUREDOCUMENT
Allereerst bereidt u de aangifte op normale wijze voor. Het verschil bij het toepassen van de noodprocedure zit in
het moment van insturen van de aangifte. Wanneer u bij het samenvattingscherm komt kunt u in MCC het
noodproceduredocument genereren door het vinkje te selecteren.
Hierdoor verschijnt een PDF icoontje waarmee u het
document kunt openen.

Het document heeft een formaat zoals door de Douane is
bepaald. De gegevens worden ingevuld zoals u in de
aangifte heeft vermeld.




In de Linker bovenhoek van het document staat de term ‘nooddocument’.
Een ARC is niet beschikbaar aangezien de aangifte niet elektronisch is ingestuurd.

De aangifte die u heeft gemaakt in MCC kunt u nu opslaan. Wanneer de storing verholpen is zal deze aangifte
nodig zijn om het document alsnog correct te verwerken.
GELDIG MAKEN VAN HET NOODPROCEDUREDOCUMENT
De douane verleent toestemming voor het wegvoeren van de goederen op basis van het
noodproceduredocument. U dient het document als bijlage in te sturen per e-mail naar:
douane.dcp.accijns@belastingdienst.nl
De douane stuurt een reactie naar het e-mailadres vanwaar u de noodaangifte inzendt.
Per e-mailbericht kunt u slechts één noodaangifte insturen.
U dient een kopie van het nooddocument te bewaren in uw administratie. De Douane kan aan u een kopie van
het nooddocument vragen in geval van controle.
AANZUIVERING VAN DE NOODPROCEDURE
Nadat de storing is verholpen dient de aangifte aangezuiverd te worden. Hiervoor wordt de aangifte gebruikt die
u in MCC reeds heeft voorbereid. U vermeld in deze aangifte dat de zending met het nooddocument is
verzonden. Let op dat het LRN bij deze aangifte gelijk is aan het LRN op het nooddocument.
De aangifte kan nu alsnog worden ingestuurd. U ontvangt in MCC een elektronisch retourbericht van de douane.
Vragen? Neem contact met ons op: nl.maco.servicedesk@sgs.com tel: +31 (0) 475 425 827
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