INFO BROCHURE

SGS MACO Excise Service B2B-Verkopen
SGS is wereldleider op het gebied van
inspectie, controle, analyse en certificering.
Ongeacht uw locatie of sector staan onze
internationale teams van experts steeds
voor u klaar met gespecialiseerde
oplossingen die uw bedrijf sneller,
eenvoudiger en efficiënter maken. Maco
Customs Service is in 2017 overgenomen
door SGS en biedt als gespecialiseerde en
full-service accijnsdienstverlener voor B2Bverkopen in Nederland en België,
ondersteuning op het gebied van
brokerage, compliance management,
software en consultancy.
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WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN?
SGS Maco biedt een volledig geïntegreerde
service die 100% compliancy garandeert bij
uw accijnsverkopen in België & Nederland.
Traject vergunningsaanvraag voor
accijnsdoeleinden in het land van
verbruik
Webhosting, gebaseerd op de nationale
accijnswetgeving in het land van
verbruik
Integratie tussen softwareprogramma’s
voor geautomatiseerde verwerking van
gegevensoverdracht
Beheer van officiële administratieve
vereisten en eindafrekening van
indirecte heffingen
Algemene ondersteuning en
begeleiding
Uw B2B zendingen en de daarbij horende
administratieve dienstverlening kunnen wij
u aanbieden in Nederland & België via
diverse vergunningen voor de volgende
productgroepen:
alcohol en alcoholhoudende dranken
(bier, wijn, andere gegiste dranken dan
bier of wijn, tussenproducten en
ethylalcohol)
alcoholvrije dranken
koffie (enkel van toepassing in België)
energieproducten en elektriciteit
CONCEPT EN STAPPENPLAN
SGS Maco verzorgt de
vergunningsaanvraag zodat wij uw B2Bzending conform de accijnswetgeving
kunnen vertegenwoordigen.
We maken voor uw bedrijf een account
aan in onze webgebaseerde
accijnsapplicatie om een klantspecifieke
artikeldatabase te creëren.

1.
In deze database definiëren we voor elk
artikel apart de toepasselijke (nationale)
accijnscategorieën en -tarieven. Deze
informatie gebruikt de accijnsapplicatie
om automatisch en op artikelniveau de
toepasselijke accijnzen te berekenen.
We creëren een klantinterface tussen de
accijnsapplicatie en uw software die
voor een volledig geautomatiseerde
gegevensstroom zorgt, inclusief
automatische gegevensoverdracht en de
uitwisseling van documenten en
informatie.
Na goedkeuring van de
accijnsvergunning en btw-registratie
zorgen wij ervoor dat uw transacties op
compliant wijze via de accijnsapplicatie
verwerkt worden. De afzonderlijke
zendingen worden in de accijnsapplicatie
geconsolideerd en de verschuldigde
accijnzen worden binnen de
voorgeschreven termijnen betaald. Naast
de accijnzen verzorgen wij ook uw
nationale btw-administratie.
CONCRETE PROCESAFSPRAKEN
De opdrachtgever dient SGS Maco steeds
schriftelijk (per zending) instructie te geven
om op te treden als accijnsvertegenwoordiger te Nederland/België.
Deze instructie dient verstuurd te worden
naar SGS Maco voor aanvang van de
overbrenging (logistieke traject) in de lidstaat
van vertrek en dient verstuurd te worden
naar het mailadres nl.maco.excise@sgs.com.
Bij de instructie (per mail) aan SGS Maco
dient u steeds de volgende
documenten/informatie toe te voegen:
handelsfactuur
kopie van het begeleidingsdocument
voor accijnsdoeleinden (e-AD of MVV)
(indien van toepassing)
geautomatiseerd databestand met
specificatieoverzicht (standaard csvsjabloon)
informatie betreffende de aanlevering
van de goederen in Nederland/België
(geschatte datum van aanlevering)
referentie van u die toegevoegd dient te
worden door SGS Maco voor
facturatiedoeleinden
Op de dag van levering in Nederland/België
dient SGS Maco steeds schriftelijk
geïnformeerd te worden over de
conformiteit van de geleverde goederen.

Deze notificatie zal per mail gebeuren en
kan naar het mailadres
nl.maco.excise@sgs.com worden
verstuurd (max. 24u na levering van de
goederen).
Op basis van bovenstaande procesafspraak
is SGS Maco in staat om volgens de
geldende accijnswetgeving in
Nederland/België een accuraat
voorraadregister te bewaren, tijdig in te
staan voor de afhandeling van
begeleidingsdocumenten alsook een
correcte aangifte/betaling te garanderen
over uw accijnszendingen.
GEAUTOMATISEERDE DATAVERWERKING
De implementatiefase wordt in onze
accijnsapplicatie opgestart waarbij in de
software van de geïnteresseerde klant een
unieke ‘maco-code’ dient te worden gelinkt
aan elk individueel artikel dat wordt
verkocht aan de eindklant. Deze ‘macocode’ is afwijkend per
productsoort/accijnscategorie en zal door
SGS Maco worden aangeleverd.
In onze softwareapplicatie wordt een
klantspecifieke omgeving gecreëerd zodat
wij een actueel administratief
voorraadregister kunnen beheren
aangaande de B2B verkopen.
De overdracht van deze data wordt
aangeleverd in csv-formaat over FTP of
API.
KORTE SAMENVATTING
De SGS Maco accijnsapplicatie is
gecontroleerd en goedgekeurd door de
nationale accijnsautoriteiten in België &
Nederland. We hebben de douane
permanent toegang verleend tot de
applicatie zodat ze de administratieve flow
in plaats van de fysieke goederenstroom
kunnen bewaken, hetgeen een efficiënte
toeleveringsketen op het gebied van de
accijnszendingen garandeert.
CONTACTEER ONS
SGS Maco Customs Service
Email: nl.maco.excise@sgs.com
T: +32 (0)32 065 160
https://macocustoms.sgs.com/
Volg ons op LinkedIn

