MCC-NL: AGS – Foutcodes bij in- en uitvoer aangiftes
1. HET LEZEN VAN EEN FOUTMELDING
Indien uw aangifte na het versturen de status ONJUIST krijgt, wilt u dit natuurlijk zo snel mogelijk verhelpen. Dit
begint bij het openen van het foutbericht “DMSREJ” door het minteken voor de aangifte aan te klikken en
vervolgens het PDF icoontje aan te klikken:

Ondanks dat deze foutcodes moeilijk te lezen lijken, valt dit erg mee. Er staat veel informatie in die overbodig is,
dus wanneer u weet waar u moet kijken geven de meldingen voldoende informatie om te weten in welke richting
u de fout moet zoeken. Meestal staat de belangrijkste informatie onderaan, vlak boven het balkje “Einde bericht”:

In bovenstaand voorbeeld is bijvoorbeeld te zien dat het gaat om een foutcode op het eerste item van uw
aangifte: dat is erg handig wanneer het een aangifte met meerdere items betreft. Ook wordt er gemeld dat er een
bescheid ontbreekt.
2. HET OPLOSSEN VAN FOUTCODES
Foutcodes hebben vaak betrekking op vereisten die betrekking hebben op de opgegeven goederencode. Het
opzoeken welke vereisten bij de opgegeven goederencode horen is niet heel eenvoudig. Dit is echter wel een
vaardigheid die u dient te hebben als indiener van aangiftes.
U kunt de informatie over goederencodes vinden via de douane website DTV (Douane Tarief Voorziening), die u
het makkelijkst kunt bereiken door in uw aangifte in MCC in het samenvattingsscherm op de goederencode te
klikken:

1-4
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

Vervolgens ziet u in DTV een opsomming van maatregelen. In dit voorbeeld hebben we de goederencode
39269097 90 gebruikt. Er zijn 7 maatregelen van toepassing. We leggen niet alle codes uit, maar zullen er een
aantal uitlichten om u een handvat te bieden om u op weg te helpen om zelf uw vaardigheid in het controleren
van goederencodes te vergroten.

De belangrijkste kolommen zijn:
 Maatregel type: hier kunt u globaal uit opmaken waarop de betreffende maatregel betrekking heeft,
bijvoorbeeld een tariefverlaging of een in- of uitvoer verbod. U kunt eventueel nog kijken in de kolom
Voetnoten voor meer informatie, maar dat is meestal niet nodig.
 Tarief: hier ziet u of de betreffende maatregel betrekking op heeft op het tarief (u ziet in de kolom een %
staan), of dat het een algemene maatregel betreft (in de kolom is niets ingevuld)
 Voorwaarden: Hier gaan we onderstaand op in.
In ons voorbeeld voor goederencode 39269097 90 is in de eerste rij vermeld dat er 6.5% invoerrechten
verschuldigd zijn.
In de tweede rij staat in de kolom Maatregel type vermeld dat deze maatregel iets te maken heeft met een
schorsing voor bepaalde schepen en booreilanden: in de kolom Tarief staat ook 0% vermeld. Wanneer u in de
kolom Voorwaarden klikt op Raadplegen Voorwaarden, ziet u onderstaande:
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Hier wordt u eigenlijk duidelijk gemaakt dat u 2 opties heeft:
1. U heeft een vergunning om het 0% tarief toe te passen omdat de bestemming van de goederen een
schip of een booreiland is; daarvoor vult u code C990 in (*) + uw vergunning nummer
2. U vult geen codes in en maakt daardoor ook geen aanspraak op het 0% tarief
In de vijfde rij staat in de kolom Maatregel type vermeld dat deze maatregel iets te maken heeft met goederen
voor foltering; invoer van goederen voor foltering is verboden. Waarschijnlijk handelt u niet in producten om
mensen te folteren. In de kolom Tarief staat niets vermeld, aangezien deze maatregel geen betrekking heeft op
een invoertarief. Wanneer u in de kolom Voorwaarden klikt op Raadplegen Voorwaarden, ziet u onderstaande:

Hier wordt u eigenlijk duidelijk gemaakt dat u 3 opties heeft:
1. U heeft een vergunning om goederen voor de foltering van mensen in te voeren; daarvoor vult u code
C064 in(*) + uw vergunning nummer
2. U verklaart dat deze goederen niet zullen worden gebruikt voor de foltering van mensen door het invullen
van code Y904(*)
3. U vult geen codes in; uw aangifte wordt afgewezen. Eigenlijk heeft u dus maar 2 keuzes, tenzij uw keuze
is om een aangifte te doen die niet aanvaard wordt door de douane.
Op deze wijze kunt u alle (in dit geval 7) rijen doornemen om te bepalen wat het Maatregel Type is, of het
betrekking heeft op het Tarief of juist niet, en welke Voorwaarden er aan u als indiener van de aangifte gesteld
worden.
Wanneer u even de tijd neemt om de DTV website te leren kennen zult u hier veel profijt van hebben en
foutcodes sneller op kunnen lossen!
(*)

Deze code vult u in uw aangifte in bij het betreffende item bij “Soort Bescheid”

Hier nog de correct ingevulde aangifte voor goederencode 39269097 90:
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Succes!
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