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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/235 VAN DE COMMISSIE
van 8 februari 2021
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 wat betreft formaten en codes van
gemeenschappelijke gegevensvereisten, bepaalde voorschriften inzake toezicht en het bevoegde
douanekantoor voor het plaatsen van goederen onder een douaneregeling
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling
van het douanewetboek van de Unie (1), en met name de artikelen 8, 58 en 161,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij de praktische uitvoering van Verordening (EU) nr. 952/2013 (hierna “het wetboek” genoemd) in samenhang
met Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (2) met betrekking tot formaten en codes van
gemeenschappelijke gegevensvereisten, bepaalde voorschriften inzake toezicht en het bevoegde douanekantoor
voor het plaatsen van goederen onder een douaneregeling is gebleken dat de uitvoeringsverordening moet worden
gewijzigd om de formaten en codes van de gemeenschappelijke gegevensvereisten voor de opslag van informatie
en voor de uitwisseling ervan tussen douaneautoriteiten onderling en tussen douaneautoriteiten en marktdeel
nemers beter te harmoniseren. De gemeenschappelijke gegevensvereisten moeten worden geharmoniseerd om
ervoor te zorgen dat de elektronische douanesystemen die voor de verschillende soorten aangiften, kennisgevingen
en bewijs van douanestatus van Uniegoederen worden gebruikt, interoperabel zijn zodra de gemeenschappelijke
gegevensvereisten zijn geharmoniseerd.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 moet zodanig worden gewijzigd dat de in Gedelegeerde Verordening (EU)
2016/341 van de Commissie (3) vermelde formaten en codes toepassing vinden wanneer de lidstaten gebruikma
ken van de in die gedelegeerde verordening vastgestelde gegevensvereisten op overgangsbasis voor aangiften,
kennisgevingen en bewijs van Uniestatus.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 moet tevens worden gewijzigd om de lidstaten die hun nationale invoer
systeem al hebben bijgewerkt volgens de daarin vastgestelde formaten en codes, enige tijd te geven om deze aan te
passen aan de nieuwe vereisten voor formaten en codes die in deze verordening zijn vastgesteld. Zij moeten meer
in het bijzonder de tijd krijgen tot de uitrol van fase 1 van het in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151
van de Commissie (4) vermelde project Gecentraliseerde inklaring.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 moet ook worden gewijzigd om de lidstaten te verplichten gegevens naar
het elektronische systeem voor toezicht te sturen in een formaat dat overeenstemt met het formaat dat voor de
betreffende douaneaangiften wordt gebruikt en dat door het bestaande systeem voor toezicht van de Commissie
kan worden verwerkt.

(5)

De regel in artikel 221, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447, waarin wordt vermeld welk douanekan
toor bevoegd is om zendingen met een geringe waarde vrij te geven voor het vrije verkeer in het kader van een
andere btw-regeling dan de in titel XII, hoofdstuk 6, afdeling 4, van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad (5)
neergelegde bijzondere regeling voor afstandsverkopen, moet worden aangepast om te verduidelijken dat de regel
geldt met ingang van de datum van toepassing van die btw-regeling. Die datum is vastgesteld in artikel 4, lid 1,
vierde alinea, van Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad (6).

(1) PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor
enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewet
boek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).
(3) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Verordening (EU)
nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad met overgangsregels voor enkele bepalingen van het douanewetboek
van de Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedele
geerde Verordening (EU) 2015/2446 (PB L 69 van 15.3.2016, blz. 1).
(4) Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 van de Commissie van 13 december 2019 tot vaststelling van het werkprogramma voor de
ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (PB L 325 van 16.12.2019,
blz. 168).
(5) Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toege
voegde waarde (PB L 347 van 11.12.2016, blz.1).
(6) Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat
betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen (PB L 348 van 29.12.2017, blz. 7).
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(6)

Bijlage B bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 bevat de formaten en codes voor de gemeenschappelijke
gegevensvereisten voor de uitwisseling en opslag van informatie die voor aangiften, kennisgevingen en bewijs van
de douanestatus van Uniegoederen is vereist. Om de harmonisatie te bewerkstelligen, moet die bijlage worden
gewijzigd. Gezien de omvang van de vereiste wijzigingen moet bijlage B bij Uitvoeringsverordening (EU)
2015/2447 in haar geheel worden vervangen.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewet
boek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) de leden 1 en 2 worden vervangen door:
“1.
De formaten en codes voor de gemeenschappelijke gegevensvereisten zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 voor de uitwisseling en opslag van informatie die voor aanvragen en
beschikkingen is vereist, zijn in bijlage A bij deze verordening opgenomen.
2.
De formaten en codes voor de gemeenschappelijke gegevensvereisten zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 voor de uitwisseling en opslag van informatie die voor aangiften,
kennisgevingen en bewijs van douanestatus is vereist, zijn in bijlage B bij deze verordening opgenomen.”;
b) lid 3 wordt geschrapt;
c) lid 4 wordt vervangen door de volgende tekst:
“4.
De formaten en codes voor de gemeenschappelijke gegevensvereisten zoals bedoeld in artikel 2, lid 4, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 voor de uitwisseling en opslag van informatie die voor aangiften,
kennisgevingen en bewijs van douanestatus is vereist, zijn in bijlage 9 bij Gedelegeerde Verordening (EU)
2016/341 (*) van de Commissie opgenomen.
___________
(*) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Ver
ordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad met overgangsregels voor enkele
bepalingen van het douanewetboek van de Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen
nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (PB L 69 van
15.3.2016, blz. 1).”;

d) het volgende lid 4 bis wordt ingevoegd:
“4 bis.
De formaten en codes voor de gemeenschappelijke gegevensvereisten zoals bedoeld in artikel 2, lid 4 bis,
van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 voor de uitwisseling en opslag van informatie die voor aangiften,
kennisgevingen en bewijs van douanestatus is vereist, zijn in bijlage C bij deze verordening opgenomen.”.
2) Artikel 55 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 wordt de tweede alinea vervangen door:
“Vanaf de in artikel 4, lid 1, vierde alinea van Richtlijn (EU) 2017/2455 vastgestelde datum is de lijst van gegevens
die door de Commissie kunnen worden vereist, opgenomen in bijlage 21-03 bij deze verordening.”;
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b) lid 6 wordt vervangen door:
“6.
In afwijking van lid 1 kan de Commissie de volgende lijsten van gegevens verlangen voor het toezicht bij het
in het vrije verkeer brengen:
a) de lijst van gegevens in bijlage 21-02 bij deze verordening, tot de datum waarop de upgrade van de nationale
invoersystemen zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 (*) van de Commissie wordt
uitgerold;
b) de lijst van gegevens in bijlage 21-01 bij deze verordening, tot de laatste datum van de uitroltermijn van de
eerste fase van het DWU-systeem Gecentraliseerde inklaring, zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit
(EU) 2019/2151.
In afwijking van lid 1 kan de Commissie met het oog op toezicht bij de uitvoer de lijst van gegevens in bijlage
21-01 of bijlage 21-02 bij deze verordening verlangen, tot de laatste datum van de uitroltermijn van het geauto
matiseerd uitvoersysteem, zoals bedoeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151.
___________
(*) Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 van de Commissie van 13 december 2019 tot vaststelling van het werk
programma voor de ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de
Unie voorziet (PB L 325 van 16.12.2019, blz. 168).”.

3) In artikel 221 wordt lid 4 vervangen door:
“4.
Met ingang van de in artikel 4, lid 1, vierde alinea, van Richtlijn (EU) 2017/2455 bedoelde datum is het
douanekantoor dat bevoegd is voor het vrijgeven voor het vrije verkeer van goederen in een zending die op grond
van artikel 23, lid 1, of artikel 25, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1186/2009 een vrijstelling van invoerrechten geniet,
in het kader van een andere btw-regeling dan de in titel XII, hoofdstuk 6, afdeling 4, van Richtlijn 2006/112/EG
bedoelde bijzondere regeling voor afstandsverkopen van uit derdelandsgebieden of derde landen ingevoerde goederen,
een douanekantoor dat is gelegen in de lidstaat waar de verzending of het vervoer van de goederen eindigt.”.
4) In de inhoudstafel, na artikel 350, wordt titel I (Algemene bepalingen) als volgt gewijzigd:
a) De titel van bijlage B wordt vervangen door:
“Formaten en codes van de gemeenschappelijke gegevensvereisten voor aangiften, kennisgevingen en bewijs van de
douanestatus van Uniegoederen (artikel 2, lid 2)”;
b) de volgende rij wordt ingevoegd na de rij voor “bijlage B”:
“Bijlage C — Formaten en codes van de gemeenschappelijke gegevensvereisten voor aangiften, kennisgevingen en
bewijs van de douanestatus van Uniegoederen (artikel 2, lid 4 bis)”.
5) Bijlage B wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening.
6) Een nieuwe bijlage C overeenkomstig bijlage II bij deze verordening wordt ingevoegd na bijlage B.
7) Een nieuwe bijlage 21-03 overeenkomstig bijlage III bij deze verordening wordt ingevoegd na bijlage 21-02.
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Artikel 1, lid 3, is van toepassing met ingang van 20 juli 2020.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 februari 2021.
Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN
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BIJLAGE I
“BIJLAGE B
FORMATEN EN CODES VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEGEVENSVEREISTEN VOOR AANGIFTEN,
KENNISGEVINGEN EN BEWIJS VAN DE DOUANESTATUS VAN UNIEGOEDEREN (ARTIKEL 2, LID 2)
INLEIDENDE AANTEKENINGEN

(1)

De in deze bijlage opgenomen formaten, codes en, indien van toepassing, structuur van de gegevensvereisten zijn
van toepassing ten aanzien van de gegevensvereisten voor aangiften, kennisgevingen en bewijs van douanestatus van
Uniegoederen zoals bepaald in bijlage B bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446.

(2)

De in deze bijlage omschreven formaten, codes en, indien van toepassing, structuur van de gegevenselementen zijn
van toepassing op aangiften en kennisgevingen die worden gedaan en bewijs van de douanestatus van Uniegoederen
dat wordt voorgelegd met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken.

(3)

De kardinaliteit op rubriekniveau van de aangifte (D) die in de tabel in titel I van deze bijlage is vermeld, geeft aan
hoe vaak het gegevenselement in een aangifte, kennisgeving of bewijs van douanestatus van Uniegoederen op
rubriekniveau kan worden gebruikt.

(4)

De kardinaliteit op het niveau van de masterzending (MC) die in de tabel in titel I van deze bijlage is vermeld, geeft
aan hoe vaak het gegevenselement op het niveau van de masterzending kan worden gebruikt.

(5)

De kardinaliteit op artikelniveau van de masterzending (MI) die in de tabel in titel I van deze bijlage is vermeld, geeft
aan hoe vaak het gegevenselement op het artikelniveau van de masterzending kan worden gebruikt.

(6)

De kardinaliteit op het niveau van de housezending die in de tabel in titel I van deze bijlage is vermeld, geeft aan
hoe vaak het gegevenselement op het niveau van de housezending kan worden gebruikt.

(7)

De kardinaliteit op artikelniveau van de housezending (HI) die in de tabel in titel I van deze bijlage is vermeld, geeft
aan hoe vaak het gegevenselement op het artikelniveau van de housezending kan worden gebruikt.

(8)

De kardinaliteit op het niveau van de goederenzending (GS) die in de tabel in titel I van deze bijlage is vermeld, geeft
aan hoe vaak het gegevenselement op het niveau van de goederenzending kan worden gebruikt.

(9)

De kardinaliteit op artikelniveau van de goederen die in de tabel in titel I van deze bijlage is vermeld, geeft aan hoe
vaak het gegevenselement op het artikelniveau van overheidsgoederen kan worden gebruikt.

(10) Wanneer de gegevens in een aangifte, kennisgeving of bewijs van douanestatus van Uniegoederen zoals opgenomen
in bijlage B bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 de vorm van een code aannemen, moet gebruik worden
gemaakt van de in titel II opgenomen codelijst dan wel, in voorkomend geval, van nationale codes.

(11) De lidstaten mogen nationale codes gebruiken voor de gegevenselementen 11 10 000 000 Aanvullende regeling, 12
01 000 000 Voorafgaand document (subelement 12 01 005 000 Maateenheid en -aanduiding), 12 02 000 000
Aanvullende informatie (subelement 12 02 008 000 Code), 12 03 000 000 Bewijsstuk (subelementen 12 03 002
000 Soort en 12 03 005 000), 12 04 000 000 Aanvullende referentie (subelement 12 04 002 000 Soort), 14 03
000 000 Rechten en belastingen (subelement 14 03 039 000 Soort belasting en subelement 14 03 040 005
Maateenheid en -aanduiding), 18 09 000 000 Goederencode (subelement 18 09 060 000 Nationale aanvullende
code), 16 04 000 000 Regio van bestemming en 16 10 000 000 Regio van verzending. De lidstaten delen de
Commissie de lijst van nationale codes mee die voor deze gegevenselementen worden gebruikt. De Commissie
publiceert de lijst van deze codes.
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(12) Met de omschrijving “type/lengte” in de toelichting bij een kenmerk wordt verwezen naar de vereisten voor het
gegevenstype en de gegevenslengte. Voor het gegevenstype worden de volgende codes gebruikt:
a

alfabetisch

n numeriek
an alfanumeriek
Het getal na de code geeft de toegelaten gegevenslengte aan.
Hierbij geldt het volgende:
de facultatieve twee punten voor de lengte-indicator betekenen dat de gegevens geen vaste lengte hebben, maar dat
het maximale aantal karakters wordt aangegeven door de lengte-indicator. Een komma in de gegevenslengte betekent
dat het kenmerk decimalen kan bevatten, waarbĳ het cĳfer voor de komma de totale lengte van het kenmerk
aangeeft en het cĳfer na de komma het maximale aantal cĳfers na de decimale punt.
Voorbeelden van veldlengtes en formaten:
a1

1 alfabetisch teken, vaste lengte

n2

2 numerieke tekens, vaste lengte

an3

3 alfanumerieke tekens, vaste lengte

a..4

maximaal 4 alfabetische tekens

n..5

maximaal 5 numerieke tekens

an..6

maximaal 6 alfanumerieke tekens

n..7,2 maximaal 7 numerieke tekens waaronder maximaal 2 decimalen, met een zwevend scheidingsteken.
(13) Er wordt gebruik gemaakt van de volgende verwijzingen naar codelijsten die in internationale normen of in EUrechtshandelingen zijn vastgesteld:

Korte benaming

Bron

Definitie

1.

Code soort verpak VN/ECE-aanbeveling
king
21

Code voor het soort verpakking zoals omschreven in de
laatste versie van bijlage IV bij VN/ECE-aanbeveling 21

2.

Valutacode

ISO 4217

Drieletterige code zoals omschreven in internationale
norm ISO 4217

3.

GEONOM-code

Verordening (EU) …/... De door de Unie gebruikte alfabetische codificering voor
van de Commissie
landen en gebieden is gebaseerd op de huidige tweelette
rige ISO-normen (a2), voor zover deze verenigbaar zijn
met de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/1470 van de Commissie van 12 oktober 2020
betreffende de nomenclatuur van landen en gebieden
voor de Europese statistieken over internationale handel
in goederen en betreffende de geografische uitsplitsing
voor andere bedrijfsstatistieken (PB L 334 van
13.10.2020, blz. 2).
Gebruik voor douanevervoer de tweeletterige ISO-land
code 3166 en voor Noord-Ierland de code “XI”.

NL

L 63/392

Publicatieblad van de Europese Unie

Korte benaming

23.2.2021

Bron

Definitie

4.

UN/LOCODE

VN/ECE-aanbeveling
16

UN/LOCODE zoals omschreven in VN/ECE-aanbeveling
16

5.

UN-nummer

ADR-overeenkomst

UN-nummer zoals vastgesteld in bijlage A, deel 3, tabel A
(Lijst van gevaarlijke goederen) bij de Europese Overeen
komst betreffende het internationale vervoer van gevaar
lijke goederen over de weg

6.

Codes soort
voermiddel

ver VN/ECE-aanbeveling
28

Codes voor het soort vervoermiddel zoals omschreven in
VN/ECE-aanbeveling 28

7.

Codes aard trans Verordening (EU) nr. Codes voor de aard van de transactie zoals omschreven in
113/2010 van de bijlage II bij Verordening (EU) nr. 113/2010
actie
Commissie

8.

UPU-codes aandui UPU-codelijst 136
ding aard artikel

9.

CUS-codes

Codes van de UPU (Wereldpostunie) ter aanduiding van
de aard van het artikel zoals vastgesteld in UPU-codelijst
136

ECICS (Europese Dou Het Customs Union and Statistics (CUS)-nummer dat in
anelijst van Chemische het kader van de Europese douanelijst van chemische
Stoffen)
stoffen (ECICS) voornamelijk aan chemische stoffen en
preparaten is toegekend.

TITEL I

Formaten en kardinaliteit van de gemeenschappelijke gegevensvereisten voor aangiften en kennisgevingen
HOOFDSTUK 1

Formaten

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

Code
lijst in
titel II
(J/N)

11 01 000 000

Soort aangifte

an..5

J

11 02 000 000

Soort aangifte —
vervolg

a1

J

11 03 000 000

Artikelnummer

n..5

N

11 04 00 0000

Indicator bijzon
dere omstandig
heid

an3

J

11 05 000 000

Indicator weder
binnenbrengen

n1

J

Opmerkingen

23.2.2021
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Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

11 06 000 000
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Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

Deelzending
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Code
lijst in
titel II
(J/N)

N

11 06 001 000

Indicator
zending

11 06 002 000

Voorafgaand
MRN

deel

n1

J

an18

N

11 07 000 000

Veiligheid

n1

J

11 08 000 000

Indicator
be
perkte gegevens
set

n1

J

11 09 000 000

Regeling

N

11 09 001 000

Gevraagde rege
ling

an2

J

11 09 002 000

Voorafgaande re
geling

an2

J

an3

J

11 10 000 000

Opmerkingen

Aanvullende re
geling

De Uniecodes zijn nader omschre
ven in titel II.
De lidstaten kunnen nationale codes
vaststellen. Nationale codes moeten
het formaat n1an2 hebben.

12 01 000 000

Voorafgaand do
cument

N

12 01 001 000

Referentienum
mer

an..70

N

12 01 002 000

Soort

an4

N

De codes zijn opgenomen in de Ta
ric-databank.

12 01 003 000

Soort verpakking

an..2

N

Code soort verpakking als bedoeld
in inleidende aantekening 13,
punt 1.

12 01 004 000

Aantal colli

n..8

N
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Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Maateenheid
-aanduiding

12 01 005 000

en

Naam gegevens
subelement

Formaat

an..4
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Code
lijst in
titel II
(J/N)

N

Opmerkingen

Er wordt gebruikgemaakt van de in
Taric omschreven maateenheden en
-aanduidingen. Het formaat van de
maateenheden en -aanduidingen is
in dat geval an..4, maar nooit n..4,
dat voorbehouden is voor nationale
maateenheden en -aanduidingen.
Als er geen dergelijke maateenheden
en -aanduidingen in Taric zijn opge
nomen, kan gebruik worden ge
maakt van nationale maateenheden
en -aanduidingen volgens het for
maat n..4.

12 01 006 000

Hoeveelheid

n..16,6

N

12 01 079 000

Aanvullende in
formatie

an..35

N

12 01 007 000

Identificator arti
kel

n..5

N

12 02 000 000

Aanvullende in
formatie

N

Code

12 02 008 000

an5

J

De Uniecodes zijn nader omschre
ven in titel II.
De lidstaten kunnen nationale codes
vaststellen. Nationale codes moeten
het formaat a1an4 hebben.

Tekst

12 02 009 000
12 03 000 000

an..512

Bewijsstuk

N
N

12 03 001 000

Referentienum
mer

an..70

N

12 03 002 000

Soort

an4

N

De codes voor Unie- of internatio
nale documenten, certificaten en ver
gunningen zijn opgenomen in de
Taric-databank. Zij hebben het for
maat a1an3.
Voor nationale documenten, certifi
caten en vergunningen kunnen de
lidstaten nationale codes vaststellen.
Nationale codes moeten het formaat
n1an3 hebben.

23.2.2021

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

L 63/395

Code
lijst in
titel II
(J/N)

12 03 010 000

Naam van de au
toriteit van afgif
te

an..70

N

12 03 005 000

Maateenheid
-aanduiding

en —

an..4

N

12 03 006 000

Hoeveelheid

—

n..16,6

N

12 03 011 000

Datum
heid

an..19

N

12 03 012 000

Valuta

a3

N

12 03 013 000

Documentregel
van artikelnum
mer

n..5

N

12 03 014 000

Bedrag

n..16,2

N

12 03 079 000

Aanvullende in
formatie

an..35

N

12 04 000 000

geldig

Aanvullende re
ferentie

Opmerkingen

Er wordt gebruikgemaakt van de in
Taric omschreven maateenheden en
-aanduidingen. Het formaat van de
maateenheden en -aanduidingen is
in dat geval an..4, maar nooit n..4,
dat voorbehouden is voor nationale
maateenheden en -aanduidingen. Als
er geen dergelijke maateenheden en
-aanduidingen in Taric zijn opge
nomen, kan gebruik worden ge
maakt van nationale maateenheden
en -aanduidingen volgens het for
maat n..4.

Valutacode als bedoeld in inleidende
aantekening 13, punt 2.

N

12 04 001 000

Referentienum
mer

an..70

N

12 04 002 000

Soort

an4

N

De Uniecodes zijn opgenomen in de
Taric-databank. Zij hebben het for
maat a1an3.
De lidstaten kunnen nationale codes
vaststellen. Nationale codes moeten
het formaat n1an3 hebben.

12 05 000 000

Vervoersdocu
ment

N

L 63/396

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

23.2.2021

Code
lijst in
titel II
(J/N)

12 05 001 000

Referentienum
mer

an..70

N

12 05 002 000

Soort

an4

N

12 06 000 000

Nummer
carnet

TIR-

an..12

N

12 07 000 000

Referentie verwij
zingsverzoek

an..17

N

12 08 000 000

Referentienum
mer/UCR

an..35

N

12 09 000 000

LRN

an..22

N

12 10 000 000

Uitstel van beta
ling

an..35

N

12 11 000 000

Entrepot
Soort

a1

J

12 11 015 000

Identificator

an..35

N

Vergunning

N

12 12 002 000

Soort

an..4

N

12 12 001 000

Referentienum
mer

an..35

N

12 12 080 000

Houder van de
vergunning

an..17

N

13 01 000 000
13 01 016 000

De codes zijn opgenomen in de Ta
ric-databank.

N

12 11 002 000

12 12 000 000

Opmerkingen

Exporteur

N
Naam

an..70

N

De codes zijn opgenomen in de Ta
ric-databank.

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.

23.2.2021

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

13 01 017 000

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

an..17

Identificatienum
mer

L 63/397

Code
lijst in
titel II
(J/N)

N

Opmerkingen

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.
De structuur van een door de Unie
erkend uniek derdeland-identificatie
nummer is omschreven in titel II.

Adres

13 01 018 000

N

13 01 018 019

Straat en num an..70
mer

N

13 01 018 020

Land

a2

N

13 01 018 021

Postcode

an..17

N

13 01 018 022

Stad

an..35

N

13 02 000 000

Afzender

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

N

13 02 016 000

Naam

an..70

N

13 02 017 000

Identificatienum
mer

an..17

N

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.
De structuur van een door de Unie
erkend uniek derdeland-identificatie
nummer is omschreven in titel II
voor G.E. 1 301 017 000 Identifica
tienummer

13 02 028 000

Soort persoon

13 02 018 000

Adres

n1

J
N

13 02 018 019

Straat en num an..70
mer

N

13 02 018 023

Straat

an..70

N

13 02 018 024

Aanvullende re an..70
gel straat

N

13 02 018 025

Nummer

N

an..35

L 63/398

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

23.2.2021

Code
lijst in
titel II
(J/N)

13 02 018 026

Postbus

an..70

N

13 02 018 027

Onderverdeling

an..35

N

13 02 018 020

Land

a2

N

13 02 018 021

Postcode

an..17

N

13 02 018 022

Stad

an..35

N

13 02 029 000

Communicatie

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

N

13 02 029 015

Identificator

an..512

N

13 02 029 002

Soort

an..3

J

13 02 074 016

Naam

an..70

N

13 02 074 075

Telefoonnum
mer

an..35

N

13 02 074 076

E-mailadres

an..256

N

Contactpersoon

13 02 074 000

13 03 000 000

Opmerkingen

Geadresseerde

N

13 03 016 000

Naam

an..70

N

13 03 017 000

Identificatienum
mer

an..17

N

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.
De structuur van een door de Unie
erkend uniek derdeland-identificatie
nummer is omschreven in titel II
voor G.E. 1 301 017 000 Identifica
tienummer.

13 03 028 000

Soort persoon

n1

J

Gebruik de code Soort persoon zo
als omschreven in Titel II voor G.E.
13 02 028 000 (Afzender - Soort
persoon).

13 03 018 000

Adres

N

23.2.2021

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

L 63/399

Code
lijst in
titel II
(J/N)

13 03 018 019

Straat en num an..70
mer

N

13 03 018 023

Straat

an..70

N

13 03 018 024

Aanvullende re an..70
gel straat

N

13 03 018 025

Nummer

an..35

N

13 03 018 026

Postbus

an..70

N

13 03 018 027

Onderverdeling

an..35

N

13 03 018 020

Land

a2

N

13 03 018 021

Postcode

an..17

N

13 03 018 022

Stad

an..35

N

Communicatie

13 03 029 000

Opmerkingen

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

N

13 03 029 015

Identificator

an..512

N

13 03 029 002

Soort

an..3

J

Gebruik de code Communicatie Soort zoals omschreven in Titel II
voor G.E.
13 02 029 002 (Afzender - Com
municatie - Soort).

13 04 000 000

Importeur

N

13 04 016 000

Naam

an..70

N

13 04 017 000

Identificatienum
mer

an..17

N

13 04 018 000

Adres

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.

N

13 04 018 019

Straat en num an..70
mer

N

13 04 018 029

Land

N

a2

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

L 63/400

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

23.2.2021

Code
lijst in
titel II
(J/N)

13 04 018 021

Postcode

an..17

N

13 04 018 022

Stad

an..35

N

13 05 000 000

Aangever

N

13 05 016 000

Naam

an..70

N

13 05 017 000

Identificatienum
mer

an..17

N

13 05 018 000

Adres

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.

N

13 05 018 019

Straat en num an..70
mer

N

13 05 018 023

Straat

an..70

N

13 05 018 024

Aanvullende re an..70
gel straat

N

13 05 018 025

Nummer

an..35

N

13 05 018 026

Postbus

an..70

N

13 05 018 027

Onderverdeling

an..35

N

13 05 018 020

Land

a2

N

13 05 018 021

Postcode

an..17

N

13 05 018 022

Stad

an..35

N

13 05 029 000

Opmerkingen

Communicatie

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

N

13 05 029 015

Identificator

an..512

N

13 05 029 002

Soort

an..3

J

Gebruik de code Communicatie Soort zoals omschreven in Titel II
voor G.E.
13 02 029 002 (Afzender - Com
municatie - Soort).

13 05 074 000

Contactpersoon

N

23.2.2021

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

L 63/401

Code
lijst in
titel II
(J/N)

13 05 074 016

Naam

an..70

N

13 05 074 075

Telefoonnum
mer

an..35

N

13 05 074 076

E-mailadres

an..256

N

13 06 000 000

Vertegenwoordi
ger

Opmerkingen

N

13 06 016 000

Naam

an..70

N

13 06 017 000

Identificatienum
mer

an..17

N

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.
De structuur van een door de Unie
erkend uniek derdeland-identificatie
nummer is omschreven in titel II
voor G.E. 1 301 017 000 Identifica
tienummer.

13 06 030 000

Status

13 06 018 000

Adres

n1

J
N

13 06 018 023

Straat

an..70

N

13 06 018 024

Aanvullende re an..70
gel straat

N

13 06 018 025

Nummer

an..35

N

13 06 018 026

Postbus

an..70

N

13 06 018 027

Onderverdeling

an..35

N

13 06 018 020

Land

a2

N

13 06 018 021

Postcode

an..17

N

13 06 018 022

Stad

an..35

N

13 06 029028
13 06 029 015

Communicatie

N
Identificator

an..512

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

L 63/402

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Soort

13 06 029 002

Formaat

an..3

23.2.2021

Code
lijst in
titel II
(J/N)

J

Opmerkingen

Gebruik de code Communicatie Soort zoals omschreven in Titel II
voor G.E.
13 02 029 002 (Afzender - Com
municatie - Soort).

13 06 074 000

Contactpersoon

N

13 06 074 016

Naam

an..70

N

13 06 074 075

Telefoonnum
mer

an..35

N

13 06 074 076

E-mailadres

an..256

N

13 07 000 000

Houder van de
regeling
dou
anevervoer

N

13 07 016 000

Naam

an..70

N

13 07 017 000

Identificatienum
mer

an..17

N

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.

13 07 078 000

Identificatienum
mer houder TIRcarnet

an..17

N

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.

13 07 018 000

Adres

N

13 07 019 019

Straat en num an..70
mer

N

13 07 020 020

Land

a2

N

13 07 021 021

Postcode

an..17

N

13 07 022 022

Stad

an..35

N

13 07 074 000

Contactpersoon

N

13 07 074 016

Naam

an..70

N

13 07 074 075

Telefoonnum
mer

an..35

N

13 07 074 076

E-mailadres

an..256

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

23.2.2021

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

13 08 000 000

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

Verkoper

L 63/403

Code
lijst in
titel II
(J/N)

Opmerkingen

N

13 08 016 000

Naam

an..70

N

13 08 017 000

Identificatienum
mer

an..17

N

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.
De structuur van een door de Unie
erkend uniek derdeland-identificatie
nummer is omschreven in titel II
voor G.E.
13 01 017 000 Identificatienummer

13 08 028 000

Soort persoon

n1

J

Gebruik de code Soort persoon zo
als omschreven in Titel II voor G.E.
13 02 028 000 (Afzender - Soort
persoon).

13 08 018 000

Adres

N

13 08 018 019

Straat en num an..70
mer

N

13 08 018 023

Straat

an..70

N

13 08 018 024

Aanvullende re an..70
gel straat

N

13 08 018 025

Nummer

an..35

N

13 08 018 026

Postbus

an..70

N

13 08 018 027

Onderverdeling

an..35

N

13 08 018 020

Land

a2

N

13 08 018 021

Postcode

an..17

N

13 08 018 022

Stad

an..35

N

13 08 029 000
13 08 029 015

Communicatie

N
Identificator

an..512

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

L 63/404

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Soort

13 08 029 002

Formaat

an..3

23.2.2021

Code
lijst in
titel II
(J/N)

J

Opmerkingen

Gebruik de code Communicatie Soort zoals omschreven in Titel II
voor G.E.
13 02 029 002 (Afzender - Com
municatie - Soort).

13 09 000 000

Koper

N

13 09 016 000

Naam

an..70

N

13 09 017 000

Identificatienum
mer

an..17

N

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.
De structuur van een door de Unie
erkend uniek derdeland-identificatie
nummer is omschreven in titel II
voor G.E.
13 01 017 000 Identificatienummer

13 09 028 000

Soort persoon

n1

J

Gebruik de code Soort persoon zo
als omschreven in Titel II voor G.E.
13 02 028 000 (Afzender - Soort
persoon).

13 09 018 000

Adres

N

13 09 018 019

Straat en num an..70
mer

N

13 09 018 023

Straat

an..70

N

13 09 018 024

Aanvullende re an..70
gel straat

N

13 09 018 025

Nummer

an..35

N

13 09 018 026

Postbus

an..70

N

13 09 018 027

Onderverdeling

an..35

N

13 09 018 020

Land

a2

N

13 09 018 021

Postcode

an..17

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

23.2.2021

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

13 09 018 022

Naam gegevens
subelement

Stad

Formaat

an..35

Communicatie

13 09 029 000

L 63/405

Code
lijst in
titel II
(J/N)

Opmerkingen

N
N

13 09 029 015

Identificator

an..512

N

13 09 029 002

Soort

an..3

J

Gebruik de code Communicatie Soort zoals omschreven in Titel II
voor G.E.
13 02 029 002 (Afzender - Com
municatie - Soort).

13 10 000 000

N

Persoon die de
aankomst meldt

13 10 017 000

Identificatienum
mer

13 10 029 000

Communicatie

an..17

N

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.

N

13 10 029 015

Identificator

an..512

N

13 10 029 002

Soort

an..3

J

Gebruik de code Communicatie Soort zoals omschreven in Titel II
voor G.E.
13 02 029 002 (Afzender - Com
municatie - Soort).

13 11 000 000

Persoon die de
goederen
aan
brengt
Identificatienum
mer

13 11 017 000

13 12 000 000

N

an..17

Vervoerder

N

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.

N

13 12 016 000

Naam

an..70

N

13 12 017 000

Identificatienum
mer

an..17

N

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.
De structuur van een door de Unie
erkend uniek derdeland-identificatie
nummer is omschreven in titel II
voor G.E.
13 01 017 000 Identificatienummer

L 63/406

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

13 12 018 000

Adres

Naam gegevens
subelement

Formaat

23.2.2021

Code
lijst in
titel II
(J/N)

N

13 12 018 023

Straat

an..70

N

13 12 018 024

Aanvullende re an..70
gel straat

N

13 12 018 025

Nummer

an..35

N

13 12 018 026

Postbus

an..70

N

13 12 018 027

Onderverdeling

an..35

N

13 12 018 020

Land

a2

N

13 12 018 021

Postcode

an..17

N

13 12 018 022

Stad

an..35

N

13 12 029 000

Opmerkingen

Communicatie

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

N

13 12 029 015

Identificator

an..512

N

13 12 029 002

Soort

an..3

J

Gebruik de code Communicatie Soort zoals omschreven in Titel II
voor G.E.
13 02 029 002 (Afzender - Com
municatie - Soort).

Contactpersoon

13 12 074 000

N

13 12 074 016

Naam

an..70

N

13 12 074 075

Telefoonnum
mer

an..35

N

13 12 074 076

E-mailadres

an..256

N

13 13 000 000

13 13 016 000

Te
informeren
partij

N

Naam

an..70

N

23.2.2021

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

13 13 017 000

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

an..17

Identificatienum
mer

L 63/407

Code
lijst in
titel II
(J/N)

N

Opmerkingen

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.
De structuur van een door de Unie
erkend uniek derdeland-identificatie
nummer is omschreven in titel II
voor G.E. 1 301 017 000 Identifica
tienummer.

13 13 028 000

Soort persoon

n1

J

Gebruik de code Soort persoon zo
als omschreven in Titel II voor G.E.
13 02 028 000 (Afzender - Soort
persoon).

13 13 018 000

Adres

N

13 13 018 023

Straat

an..70

N

13 13 018 024

Aanvullende re an..70
gel straat

N

13 13 018 025

Nummer

an..35

N

13 13 018 026

Postbus

an..70

N

13 13 018 027

Onderverdeling

an..35

N

13 13 018 020

Land

a2

N

13 13 018 021

Postcode

an..17

N

13 13 018 022

Stad

an..35

N

13 13 029 000

Communicatie

N

13 13 029 015

Identificator

an..512

N

13 13 029 002

Soort

an..3

N

13 14 000 000

13 14 031 000

N

Extra actor in de
toeleveringsketen
Rol

a..3

J

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

L 63/408

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

13 14 017 000

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Identificatienum
mer

Naam gegevens
subelement

Formaat

an..17

23.2.2021

Code
lijst in
titel II
(J/N)

N

Opmerkingen

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.
De structuur van een door de Unie
erkend uniek derdeland-identificatie
nummer is omschreven in titel II
voor G.E.
13 01 017 000 Identificatienummer

13 15 000 000

N

Aanvullende aan
gever

13 15 017 000

Identificatienum
mer

an..17

N

13 15 032 000

Soort
aanvul
lende informatie
verstrekking

an..3

J

13 16 000 000

N

Aanvullende fis
cale referentie

13 16 031 000

Rol

an3

J

13 16 034 000

Btw-identificatie
nummer

an..17

N

13 17 000 000

13 18 000 000

13 18 017 000

N

Indiener van het
douanemanifest

13 17 017 000

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.

Identificatienum
mer

an..17

Aanvrager van
een bewijs van
de douanestatus
van Uniegoede
ren
Identificatienum
mer

an..17

N

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.

N

.

N

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.

23.2.2021

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

13 19 000 000

Formaat

an..17

Code
lijst in
titel II
(J/N)

Opmerkingen

N

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.

N

Persoon die een
zekerheid stelt
Identificatienum
mer

an..17

Persoon die het
douanerecht be
taalt

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.
N

Identificatienum
mer

13 21 017 000

14 01 000 000

Naam gegevens
subelement

L 63/409

N

Identificatienum
mer

13 20 017 000

13 21 000 000

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Persoon die de
aankomst
van
goederen
na
overbrenging in
het kader van tij
delijke
opslag
meldt

13 19 017 000

13 20 000 000

Publicatieblad van de Europese Unie

an..17

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.
N

Leveringsvoor
waarden

14 01 035 000

Incoterms-code

a3

J

De codes en rubrieken die het han
delscontract beschrijven, zijn om
schreven in titel II.

14 01 036 000

UN/LOCODE

an..17

N

UN/LOCODE als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 4.

14 01 020 000

Land

a2

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

14 01 037 000

Plaats

an..35

N

14 02 000 000

Vervoerskosten

14 02 038 000
14 03 000 000

N
Betalingswijze

Rechten en be
lastingen

a1

J
N

L 63/410

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

14 03 039 000

Soort belasting

Naam gegevens
subelement

Formaat

an3

23.2.2021

Code
lijst in
titel II
(J/N)

J

Opmerkingen

De Uniecodes zijn nader omschre
ven in titel II.
De lidstaten kunnen nationale codes
vaststellen. Nationale codes moeten
het formaat n1an2 hebben.

14 03 038 000

Betalingswijze

a1

J

14 03 042 000

Verschuldigd be
lastingbedrag

n..16,2

N

14 03 040 000

Heffingsgrond
slag

N

14 03 040 041

Belastingtarief

n..17,3

N

14 03 040 005

Maateenheid en an..4
-aanduiding

N

14 03 040 006

Hoeveelheid

n..16,6

N

14 03 040 014

Bedrag

n..16,2

N

14 03 040 043

Belastingbedrag

n..16,6

N

14 16 000 000

Totaalbedrag aan
rechten en belas
tingen

n..16,2

N

14 17 000 000

Binnenlandse va
luta-eenheid

a3

N

14 04 000 000

Bijtel- en aftrek
posten

N

14 04 008 000

Code

a2

J

14 04 014 000

Bedrag

n..16,2

N

Er wordt gebruikgemaakt van de in
Taric omschreven maateenheden en
-aanduidingen. Het formaat van de
maateenheden en -aanduidingen is
in dat geval an..4, maar nooit n..4,
dat voorbehouden is voor nationale
maateenheden en -aanduidingen. Als
er geen dergelijke maateenheden en
-aanduidingen in Taric zijn opge
nomen, kan gebruik worden ge
maakt van nationale maateenheden
en -aanduidingen volgens het for
maat n..4.

Valutacode als bedoeld in inleidende
aantekening 13, punt 2.

23.2.2021

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

L 63/411

Code
lijst in
titel II
(J/N)

14 05 000 000

Valuta factuur

a3

N

14 06 000 000

Totaal gefactu
reerd bedrag

n..16,2

N

14 07 000 000

Waarderingsindi
catoren

an4

J

14 08 000 000

Gefactureerd be
drag artikel

n..16,2

N

14 09 000 000

Wisselkoers

n..12,5

N

14 10 000 000

Waarderingsme
thode

n1

J

14 11 000 000

Preferentie

n3

J

14 12 000 000

Postwaarde
Valutacode

a3

N

14 12 0140 00

Bedrag

n..16,2

N

Portokosten
Valutacode

a3

N

14 13 014 000

Bedrag

n..16,2

N

Intrinsieke
waarde
Valutacode

a3

N

14 14 014 000

Bedrag

n..16,2

N

14 15 012 000

Valutacode als bedoeld in inleidende
aantekening 13, punt 2.

N

14 14 012 000

14 15 000 000

Valutacode als bedoeld in inleidende
aantekening 13, punt 2.

N

14 13 012 000

14 14 000 000

Valutacode als bedoeld in inleidende
aantekening 13, punt 2.

N

14 12 012 000

14 13 000 000

Opmerkingen

Vervoers- en ver
zekeringskosten
naar de bestem
ming

Valutacode als bedoeld in inleidende
aantekening 13, punt 2.

N

Valutacode

a3

N

Valutacode als bedoeld in inleidende
aantekening 13, punt 2.

L 63/412

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

14 15 014 000

Bedrag

Naam gegevens
subelement

Formaat

23.2.2021

Code
lijst in
titel II
(J/N)

n..16,2

N

15 01 000 000

Verwachte datum
en tijdstip van
vertrek

an..19

N

15 02 000 000

Werkelijke
da
tum en tijdstip
van vertrek

an..19

N

15 03 000 000

Verwachte datum
en tijdstip van
aankomst

an..19

N

15 04 000 000

Verwachte datum
en tijdstip van
aankomst in de
haven van los
sing

an..19

N

15 05 000 000

Werkelijke
da
tum en tijdstip
van aankomst

an..19

N

15 06 000 000

Datum van aan
gifte

an..19

N

15 07 000 000

Gevraagde gel
digheid van het
bewijs

n..3

N

15 08 000 000

Datum en tijd
stip van aanbren
ging van de goe
deren

an..19

N

15 09 000 000

Datum van aan
vaarding

an..19

N

16 02 000 000

Aangezochte lid
staat

16 03 000 000

N

Land

16 02 020 000

Land van
stemming

be

Opmerkingen

a2

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

a2

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.
Gebruik voor douanevervoer de
tweeletterige ISO-landcode 3166.

23.2.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

16 04 000 000

Regio van
stemming

be

16 05 000 000

Plaats van
vering

le

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

an..35

L 63/413

Code
lijst in
titel II
(J/N)

N

Opmerkingen

De codes zijn omschreven door de
lidstaat in kwestie.

N

16 05 036 000

UN/LOCODE

an..17

N

UN/LOCODE als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 4.

16 05 020 000

Land

a2

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

16 05 037 000

Plaats

an..35

N

16 06 000 000

Land van verzen
ding

a2

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

16 07 000 000

Land van uitvoer

a2

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

16 08 000 000

Land van oor
sprong

a2

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

16 09 000 000

Land van prefe
rentiële
oor
sprong

an..4

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

16 10 000 000

Regio van ver
zending

an..9

16 11 000 000

Landen die deel
uitmaken
van
het vervoerstra
ject van het ver
voermiddel

16 11 020 000

16 12 000 000

Indien het bewijs van oorsprong
naar een regio/groep van landen ver
wijst, dient gebruik te worden ge
maakt van de numerieke identifica
tiecodes in het geïntegreerde tarief
dat is vastgesteld overeenkomstig ar
tikel 2 van Verordening (EEG) nr.
2658/87 van de Raad.
De codes zijn omschreven door de
lidstaat in kwestie.

N

Land

Land dat deel
uitmaakt van het
vervoerstraject
van de zending

N

a2

N

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

L 63/414

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

16 12 020 000

Land

16 13 000 000

Naam gegevens
subelement

Formaat

a2

Plaats van lading

23.2.2021

Code
lijst in
titel II
(J/N)

N

Opmerkingen

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

N

16 13 036 000

UN/LOCODE

an..17

N

UN/LOCODE als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 4.

16 13 020 000

Land

a2

N

Indien de plaats van lading niet is
gecodeerd volgens UN/LOCODE,
wordt het land waar de plaats van
lading zich bevindt, aangeduid met
de GEONOM-code als bedoeld in in
leidende aantekening 13, punt 3.

16 13 037 000

Plaats

an..35

N

16 14 000 000

N

Plaats van los
sing

16 14 036 000

UN/LOCODE

an..17

N

UN/LOCODE als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 4.

16 14 020 000

Land

a2

N

Indien de plaats van lossing niet is
gecodeerd volgens UN/LOCODE,
wordt het land waar de plaats van
lossing zich bevindt, aangeduid met
de GEONOM-code als bedoeld in in
leidende aantekening 13, punt 3.

16 14 037 000

Plaats

an..35

N

16 15 000 000

Plaats van
goederen

N

de

16 15 045 000

Soort plaats

a1

J

16 15 046 000

Kenmerk van de
identificatie

a1

J

16 15 036 000

UN/LOCODE

an..17

N

16 15 047 000

Douanekantoor

N

Er kan slechts één soort plaats voor
de plaats van de goederen worden
gebruikt.

UN/LOCODE als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 4.

23.2.2021

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

16 15 047 001

Naam gegevens
subelement

Identificatie
nummer

Formaat

an8

L 63/415

Code
lijst in
titel II
(J/N)

N

Opmerkingen

Het identificatienummer van het
douanekantoor dient de structuur
te volgen die is omschreven in G.E.
17 01 001 000 Identificatienummer

16 15 048 000

GNSS

N

16 15 048 049

Breedte

an..17

N

16 15 048 050

Lengte

an..17

N

16 15 051 000

Marktdeelnemer

16 15 051 017

N
Identificatie
nummer

an..17

N

16 15 052 000

Vergunningnum
mer

an..35

N

16 15 053 000

Aanvullende
identificator

an..4

N

16 15 018 000

Adres

N

16 15 018 019

Straat en num an..70
mer

N

16 15 018 021

Postcode

an..17

N

16 15 018 022

Stad

an..35

N

16 15 018 020

Land

a2

N

16 15 081 021

Postcode

an..17

N

16 15 081 025

Huisnummer

an..35

N

16 15 081 020

Land

a2

N

16 15 081 000

16 15 074 000
16 15 074 016

De structuur van het EORI-nummer
is omschreven in titel II van bijlage
12-01.

Adres postcode

Contactpersoon

N
Naam

an..70

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

L 63/416

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

23.2.2021

Code
lijst in
titel II
(J/N)

16 15 074 075

Telefoonnum
mer

an..35

N

16 15 074 076

E-mailadres

an..256

N

16 16 000 000

Opmerkingen

N

Plaats van aan
vaarding

16 16 036 000

UN/LOCODE

an..17

N

UN/LOCODE als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 4.

16 16 020 000

Land

a2

N

Indien de plaats van aanvaarding
niet is gecodeerd volgens UN/LOCO
DE, wordt het land waar de plaats
van aanvaarding zich bevindt, aange
duid met de GEONOM-code als be
doeld in inleidende aantekening 13,
punt 3.

16 16 037 000

Plaats

an..35

N

n1

J

16 17 000 000

Verplichte route

17 01 000 000

Douanekantoor
van uitgang

17 01 001 000

17 02 000 000

N

Identificatienum
mer

an8

De structuur van het identificatie
nummer van het douanekantoor is
omschreven in titel II.

N

Douanekantoor
van uitvoer
Identificatienum
mer

17 02 001 000

N

an8

N

Het identificatienummer van het
douanekantoor dient de structuur
te volgen die is omschreven in G.E.
17 01 001 000 Identificatienummer

17 03 000 000

Douanekantoor
van vertrek

17 03 001 000

N

Identificatienum
mer

an8

N

Het identificatienummer van het
douanekantoor dient de structuur
te volgen die is omschreven in G.E.
17 01 001 000 Identificatienummer

17 04 000 000

Douanekantoor
van doorgang

N

23.2.2021

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

17 04 001 000

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Identificatienum
mer

Naam gegevens
subelement

Formaat

an8

L 63/417

Code
lijst in
titel II
(J/N)

N

Opmerkingen

Het identificatienummer van het
douanekantoor dient de structuur
te volgen die is omschreven in G.E.
17 01 001 000 Identificatienummer

17 05 000 000

Douanekantoor
van bestemming

N

Identificatienum
mer

17 05 001 000

an8

N

Het identificatienummer van het
douanekantoor dient de structuur
te volgen die is omschreven in G.E.
17 01 001 000 Identificatienummer

17 06 000 000

Douanekantoor
van uitgang voor
douanevervoer

N

Identificatienum
mer

17 06 001 000

an8

N

Het identificatienummer van het
douanekantoor dient de structuur
te volgen die is omschreven in G.E.
17 01 001 000 Identificatienummer

17 07 000 000

Douanekantoor
van eerste bin
nenkomst

N

Identificatienum
mer

17 07 001 000

an8

N

Het identificatienummer van het
douanekantoor dient de structuur
te volgen die is omschreven in G.E.
17 01 001 000 Identificatienummer

17 08 000 000

Werkelijke dou
anekantoor van
eerste
binnen
komst

17 08 001 000

N

Identificatienum
mer

an8

N

Het identificatienummer van het
douanekantoor dient de structuur
te volgen die is omschreven in G.E.
17 01 001 000 Identificatienummer

17 09 000 000

Douanekantoor
van aanbrenging

N

L 63/418

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

17 09 001 000

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Identificatienum
mer

Naam gegevens
subelement

Formaat

an8

23.2.2021

Code
lijst in
titel II
(J/N)

N

Opmerkingen

Het identificatienummer van het
douanekantoor dient de structuur
te volgen die is omschreven in G.E.
17 01 001 000 Identificatienummer

17 10 000 000

Controlekantoor

17 10 001 000

N
Identificatienum
mer

an8

N

Het identificatienummer van het
douanekantoor dient de structuur
te volgen die is omschreven in G.E.
17 01 001 000 Identificatienummer

18 01 000 000

Nettomassa

n..16,6

N

18 02 000 000

Aanvullende een
heden
(bijzon
dere maatstaf)

n..16,6

N

18 03 000 000

Totale brutomas
sa

n..16,6

N

18 04 000 000

Brutomassa

n..16,6

N

18 05 000 000

Omschrĳving
van de goederen

an..512

N

18 06 000 000

Verpakking

N

18 06 003 000

Soort verpakking

an2

N

18 06 004 000

Aantal colli

n..8

N

18 06 054 000

Verzendingsmer
ken

an..512

N

18 07 000 000

N

Gevaarlijke goe
deren

18 07 055 000

UN-nummer

18 08 000 000

CUS-code

18 09 000 000

Goederencode

Code soort verpakking als bedoeld
in inleidende aantekening 13,
punt 1.

an4

N

UN-nummer als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 5.

an9

N

CUS-code als bedoeld in inleidende
aantekening 13, punt 9.

N

23.2.2021

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

L 63/419

Code
lijst in
titel II
(J/N)

Opmerkingen

18 09 056 000

Code onderver
deling
gehar
moniseerd sys
teem

an6

N

18 09 057 000

Code
gecom
bineerde nomen
clatuur

an2

N

18 09 058 000

Taric-code

an2

N

In te vullen overeenkomstig de Ta
ric-code (twee tekens voor de toe
passing van specifieke Uniemaat
regelen ter vervulling van de forma
liteiten op de plaats van bestem
ming).

18 09 059 000

Aanvullende Ta
ric-code

an4

N

In te vullen overeenkomstig de Ta
ric-codes (aanvullende codes).

18 09 060 000

Nationale aan
vullende code

an..4

N

Codes vast te stellen door de lidstaat
in kwestie.
UPU-codes ter aanduiding van de
aard van het artikel als bedoeld in
inleidende aantekening 13, punt 8.

18 10 000 000

Soort goederen

a..3

N

19 01 000 000

Indicator contai
ner

n1

J

19 02 000 000

Referentienum
mer vervoer

an..17

N

19 03 000 000

Vervoerswijze
aan de grens

n1

J

19 04 000 000

Binnenlandse
vervoerswijze

n1

J

19 05 000 000

Vervoermiddel
bij vertrek

N

19 05 061 000

Soort identifica
tie

n2

J

19 05 017 000

Identificatienum
mer

an..35

N

Gebruik de in titel II vermelde codes
voor G.E. 19 03 000 000 Vervoers
wijze aan de grens.

L 63/420

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

19 05 062 000

Nationaliteit

19 06 000 000

Naam gegevens
subelement

Formaat

a2

23.2.2021

Code
lijst in
titel II
(J/N)

N

Soort identifica
tie

n2

J

19 06 017 000

Identificatienum
mer

an..35

N

Hulpmiddel
het vervoer

bij

Gebruik de in titel II omschreven
codes voor G.E. 19 05 061 000
Soort identificatie.

N

19 07 063 000

Identificatienum
mer container

an..17

N

19 07 044 000

Referentie goede
ren

n..5

N

19 07 064 000

Identificatie
grootte en type
container

an..10

J

19 07 065 000

Ladingstatus con
tainer

an..3

J

19 07 066 000

Code soort le
verancier contai
ner

an..3

J

19 08 000 000

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

—

Vervoermiddel
bij aankomst

19 06 061 000

19 07 000 000

Opmerkingen

Actieve vervoer
middel aan de
grens

N

19 08 061 000

Soort identifica
tie

n2

J

19 08 017 000

Identificatienum
mer

an..35

N

19 08 062 000

Nationaliteit

a2

N

Gebruik de in titel II omschreven
codes voor G.E. 19 05 061 000
Soort identificatie.

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

23.2.2021

NL

Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

19 08 067 000

19 09 000 000

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Soort
middel

vervoer

Naam gegevens
subelement

Formaat

an..4

Passieve vervoer
middel aan de
grens

L 63/421

Code
lijst in
titel II
(J/N)

N

Opmerkingen

Code soort vervoermiddel als be
doeld in inleidende aantekening 13,
punt 6.

N

19 09 061 000

Soort identifica
tie

n2

J

19 09 017 000

Identificatienum
mer

an..35

N

19 09 062 000

Nationaliteit

a2

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

19 09 067 000

Soort
middel

an..4

N

Code soort vervoermiddel als be
doeld in inleidende aantekening 13,
punt 6.

19 10 000 000

vervoer

Verzegeling

Gebruik de in titel II omschreven
codes voor G.E. 1 905 061 000
Soort identificatie.

N

19 10 068 000

Aantal
lingen

verzege

19 10 015 000

Identificator

n..4

N

an..20

N

19 11 000 000

Identificatienum
mer recipiënt

an..35

N

99 01 000 000

Volgnummer
contingent

an6

N

99 02 000 000

Soort zekerheid
stelling

an1

J

99 03 000 000

Referentie zeker
heidstelling

N

99 03 069 000

Zekerheidsrefe
rentienummer

an..24

N

99 03 070 000

Toegangscode

an..4

N

99 03 012 000

Valuta

a3

N

Valutacode als bedoeld in inleidende
aantekening 13, punt 2.

NL

L 63/422
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Gegevenselement/
-klasse Gegevenssub
Naam gegevensele
element/ -subklasse
ment/ -klasse
Nummer gegevens
subelement

Naam gegevenssub
element/ -subklasse

Naam gegevens
subelement

Formaat

23.2.2021

Code
lijst in
titel II
(J/N)

99 03 071 000

Te dekken be
drag

n..16,2

N

99 03 072 000

Douanekantoor
van zekerheid
stelling

an8

N

Opmerkingen

Het identificatienummer van het
douanekantoor dient de structuur
te volgen die is omschreven in G.E.
17 01 001 000 Identificatienummer

an..35

N

niet

a2

N

GEONOM-code als bedoeld in inlei
dende aantekening 13, punt 3.

de

n..2

N

Code aard transactie als bedoeld in
inleidende aantekening 13, punt 7.

n..16,2

N

99 03 073 000

Andere referentie
zekerheidstelling

99 04 000 000

Zekerheid
geldig in

99 05 000 000

Aard van
transactie

99 06 000 000

Statistische
waarde
HOOFDSTUK 2

Kardinaliteit
Kardinaliteit voor de aangifteniveaus

MC

1x (per aangifte)

MI

9 999x (per MC)

HC

99 999x (per MC voor binnenbrengen)

HC

999x (per MC voor douanevervoer)

HI

9 999x (per HC)

GS

1x (per aangifte bij uitvoer en uitvoer)

GS

9 999x (per samenvattende aanvullende
aangifte)

GS

1x (per HC)

SI

9 999x (per GS)

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

Kardinaliteit
Aangifte

Soort aangifte

11 02 000 000

Soort aangifte
vervolg

11 03 000 000

Artikelnummer

11 04 000 000

Indicator bijzondere
omstandigheid

1x

11 05 000 000

Indicator wederbin
nenbrengen

1x

11 06 000 000

Deelzending

1x

Kardinaliteit MI

1x

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

Kardinaliteit SI

1x
NL

11 01 000 000

Kardinaliteit MC

23.2.2021

Kardinaliteit voor gegevensklassen

1x

—

1x

1x

1x

Publicatieblad van de Europese Unie

deelzen 1x

11 06 001 000

Indicator
ding

11 06 002 000

Voorafgaand MRN

1x

11 07 000 000

Veiligheid

1x

11 08 000 000

Indicator
beperkte
gegevensset

1x

11 09 000 000

Regeling

1x
Gevraagde regeling

1x

11 09 002 000

Voorafgaande rege
ling

1x

11 10 000 000

Aanvullende regeling

99x

L 63/423

11 09 001 000

12 01 000 000

Voorafgaand
ment

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

docu

Kardinaliteit
Aangifte

Kardinaliteit MC

Kardinaliteit MI

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

Kardinaliteit SI

9 999x

9 999x

99x

99x

99x

99x

99x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 01 002 000

Soort

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 01 003 000

Soort verpakking

1x

1x

1x

12 01 004 000

Aantal colli

1x

1x

1x

12 01 005 000

Maateenheid
-aanduiding

1x

1x

1x

12 01 006 000

Hoeveelheid

1x

1x

1x

12 01 079 000

Aanvullende
matie

12 01 007 000

Identificator artikel

12 02 000 000

Aanvullende
matie

en

infor

infor

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

99x

99x

99x

99x

99x

99x

12 02 008 000

Code

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 02 009 000

Tekst

1x

1x

1x

1x

1x

1x

99x

99x

99x

99x

99x

99x

12 03 000 000

Bewijsstuk
Referentienummer

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 03 002 000

Soort

1x

1x

1x

1x

1x

1x

23.2.2021

12 03 001 000

Publicatieblad van de Europese Unie

Referentienummer

NL

12 01 001 000

L 63/424

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

Naam van de autori
teit van afgifte

12 03 005 000

Maateenheid
-aanduiding

12 03 006 000

Hoeveelheid

12 03 011 000

Datum geldigheid

12 03 012 000

Valuta

12 03 013 000

Documentregel van
artikelnummer

12 03 014 000

Bedrag

12 03 079 000

Aanvullende
matie

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

Kardinaliteit SI

1x

1x

en

1x

1x
1x

1x
1x

1x

1x

1x

1x

1x
infor

1x

Aanvullende referen
tie

99x

12 04 001 000

Referentienummer

1x

12 04 002 000

Soort

1x

12 05 000 000

Kardinaliteit MI

Vervoersdocument

1x

99x

1x

99x

99x

99x

99x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

9 999x

99x

99x

99x

99x

Referentienummer

1x

1x

1x

1x

1x

12 05 002 000

Soort

1x

1x

1x

1x

1x

12 06 000 000

Nummer TIR-carnet

1x

L 63/425

12 05 001 000

Publicatieblad van de Europese Unie

12 04 000 000

Kardinaliteit MC

NL

12 03 010 000

Kardinaliteit
Aangifte

23.2.2021

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

Kardinaliteit
Aangifte

Kardinaliteit MC

Kardinaliteit MI

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

Kardinaliteit SI

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 08 000 000

Referentienummer/
UCR

12 09 000 000

LRN

1x

12 10 000 000

Uitstel van betaling

9x

12 11 000 000

Entrepot

1x

1x

12 11 002 000

Type

1x

1x

12 11 015 000

Identificator

1x

1x

Vergunning

99x

99x

12 12 002 000

Soort

1x

1x

12 12 001 000

Referentienummer

1x

1x

12 12 080 000

Houder van de ver 1x
gunning

1x

13 01 000 000

Exporteur

1x

1x

1x

Naam

1x

1x

1x

13 01 017 000

Identificatienummer

1x

1x

1x

13 01 018 000

Adres

1x

1x

1x

23.2.2021

13 01 016 000

Publicatieblad van de Europese Unie

Referentie
verwij
zingsverzoek

NL

12 07 000 000

12 12 000 000

L 63/426

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

13 02 000 000

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

Kardinaliteit
Aangifte

Afzender

Kardinaliteit MC

Kardinaliteit MI

Kardinaliteit HC

1x

1x

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

Kardinaliteit SI

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 02 017 000

Identificatienummer

1x

1x

1x

1x

1x

13 02 028 000

Soort persoon

1x

1x

1x

1x

1x

13 02 018 000

Adres

1x

1x

1x

1x

1x

13 02 029 000

Communicatie

9x

9x

13 02 074 000

Contactpersoon

9x

9x

9x

13 03 000 000

Geadresseerde

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 03 016 000

Naam

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 03 017 000

Identificatienummer

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 03 028 000

Soort persoon

13 03 018 000

Adres

1x

1x

1x

13 03 029 000

Communicatie

13 04 000 000

Importeur

1x
1x

1x
9x

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam

NL

13 02 016 000

23.2.2021

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

1x
1x

1x
9x

1x
Naam

1x

13 04 017 000

Identificatienummer

1x

L 63/427

13 04 016 000

13 04 018 000

Adres
Aangever

Kardinaliteit
Aangifte

1x
1x

13 05 017 000

Identificatienummer

1x

13 05 018 000

Adres

1x

13 05 029 000

Communicatie

9x

13 05 074 000

Contactpersoon

9x
1x

13 06 016 000

Naam

1x

13 06 017 000

Identificatienummer

1x

13 06 030 000

Status

1x

13 06 018 000

Adres

1x

13 06 029 028

Communicatie

9x

13 06 074 000

Contactpersoon

9x

13 07 000 000

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

Kardinaliteit SI

1x

Houder van de rege
ling douanevervoer
Naam

1x

23.2.2021

13 07 016 000

Kardinaliteit HC

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam

Vertegenwoordiger

Kardinaliteit MI

1x

13 05 016 000

13 06 000 000

Kardinaliteit MC

NL

13 05 000 000

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

L 63/428

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

Kardinaliteit
Aangifte

Identificatienummer

1x

13 07 078 000

Identificatienummer
houder TIR-carnet

1x

13 07 018 000

Adres

1x

13 07 074 000

Contactpersoon

1x

Verkoper

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

Kardinaliteit SI

1x

1x

13 08 016 000

Naam

1x

1x

13 08 017 000

Identificatienummer

1x

1x

13 08 028 000

Soort persoon

1x

1x

13 08 018 000

Adres

1x

1x

13 08 029 000

Communicatie

9x

13 09 000 000

Koper

1x

1x

Naam

1x

1x

13 09 017 000

Identificatienummer

1x

1x

13 09 028 000

Soort persoon

1x

1x

13 09 018 000

Adres

1x

1x

L 63/429

13 09 016 000

Publicatieblad van de Europese Unie

13 08 000 000

Kardinaliteit MI

NL

13 07 017 000

Kardinaliteit MC

23.2.2021

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

Kardinaliteit
Aangifte

1x

1x

13 10 029 000

Communicatie

9x
1x

Identificatienummer
Vervoerder

1x
1x

13 12 016 000

Naam

1x

13 12 017 000

Identificatienummer

1x

13 12 018 000

Adres

1x

13 12 029 000

Communicatie

9x

13 12 074 000

Contactpersoon

9x

Naam

Kardinaliteit GS

Kardinaliteit SI

1x

1x

1x

1x

1x

1x

23.2.2021

13 13 016 000

Te informeren partij

Kardinaliteit HI

Publicatieblad van de Europese Unie

Persoon die de goe
deren aanbrengt

13 11 017 000

13 13 000 000

Kardinaliteit HC

NL

Persoon die de aan
komst meldt
Identificatienummer

13 12 000 000

Kardinaliteit MI

9x

13 10 017 000

13 11 000 000

Kardinaliteit MC

Communicatie

13 09 029 000
13 10 000 000

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

L 63/430

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

Kardinaliteit
Aangifte

Kardinaliteit MC

Kardinaliteit MI

Kardinaliteit HC

Identificatienummer

1x

1x

13 13 028 000

Soort persoon

1x

1x

13 13 018 000

Adres

1x

1x

13 13 029 000

Communicatie

9x

9x

13 14 000 000

Kardinaliteit SI

99x

99x

99x

99x

99x

99x

13 14 031 000

Rol

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 14 017 000

Identificatienummer

1x

1x

1x

1x

1x

1x

99x

99x

13 15 000 000

Aanvullende
ver

aange

1x

1x

13 15 017 000

Identificatienummer

1x

1x

13 15 032 000

Soort aanvullende
informatieverstrek
king

1x

1x

13 16 000 000

Aanvullende
referentie

fiscale

Rol

1x

1x

13 16 034 000

Btw-identificatie
nummer

1x

1x

L 63/431

13 16 031 000
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Extra actor in de toe
leveringsketen

Kardinaliteit GS

NL

13 13 017 000

Kardinaliteit HI

23.2.2021

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

13 17 000 000

Indiener van
douanemanifest

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

het

Kardinaliteit
Aangifte

Kardinaliteit MC

Kardinaliteit MI

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

Kardinaliteit SI

L 63/432

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

1x
NL

Identificatienummer

13 17 017 000

13 18 000 000

Identificatienummer

Persoon die de aan
komst van goederen
na overbrenging in
het kader van tijde
lijke opslag meldt

13 20 000 000

Persoon die een ze
kerheid stelt

13 20 017 000

13 21 000 000

1x

1x

Identificatienummer

Persoon die het dou
anerecht betaalt

1x

1x

Identificatienummer

1x

23.2.2021

13 21 017 000

1x

Identificatienummer

13 19 017 000

1x

Publicatieblad van de Europese Unie

13 19 000 000

1x

Aanvrager van een
bewijs van de dou
anestatus van Unie
goederen

13 18 017 000

1x

14 01 000 000

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

Kardinaliteit
Aangifte

Kardinaliteit MC

Kardinaliteit MI

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

1x

Leveringsvoorwaar
den
Incoterms-code

1x

14 01 036 000

UN/LOCODE

1x

14 01 020 000

Land

1x

14 01 037 000

Plaats

1x

Betalingswijze

14 02 038 000
14 03 000 000

1x

1x

1x

1x

1x

1x
99x

Rechten en belastin
gen

14 03 039 000

Soort belasting

1x

14 03 038 000

Betalingswijze

99x

14 03 042 000

Verschuldigd belas
tingbedrag

1x

14 03 040 000

Heffingsgrondslag

99x

14 16 000 000

Totaalbedrag
aan
rechten en belastin
gen

1x

Binnenlandse valutaeenheid

14 04 000 000

Bijtel- en aftrekpos
ten

14 04 008 000

1x

Code

99x

99x

1x

1x

L 63/433

14 17 000 000
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Vervoerskosten

NL

14 01 035 000

14 02 000 000

Kardinaliteit SI

23.2.2021

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

Kardinaliteit
Aangifte

Kardinaliteit MC

Kardinaliteit MI

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Bedrag

14 04 014 000

Kardinaliteit GS

Kardinaliteit SI

1x

1x

Valuta factuur

1x

1x

14 06 000 000

Totaal
bedrag

1x

1x

14 07 000 000

Waarderingsindicato
ren

1x

14 08 000 000

Gefactureerd bedrag
artikel

1x

14 09 000 000

Wisselkoers

14 10 000 000

Waarderingsmethode

1x

14 11 000 000

Preferentie

1x

14 12 000 000

Postwaarde

gefactureerd

NL

14 05 000 000

1x

1x

Valutacode

1x

1x

14 12 014 000

Bedrag

1x

1x

Portokosten

1x

1x

14 13 012 000

Valutacode

1x

1x

14 13 014 000

Bedrag

1x

1x

14 14 012 000

Intrinsieke waarde

1x
Valutacode

1x

23.2.2021

14 14 000 000

Publicatieblad van de Europese Unie

1x

14 12 012 000

14 13 000 000

L 63/434

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

Kardinaliteit
Aangifte

Kardinaliteit MC

Kardinaliteit MI

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

Bedrag

14 14 014 000

Kardinaliteit SI

1x

Vervoers- en ver
zekeringskosten naar
de bestemming

1x

1x

14 15 012 000

Valutacode

1x

1x

14 15 014 000

Bedrag

1x

1x

1x

15 02 000 000

Werkelijke datum en
tijdstip van vertrek

1x

15 03 000 000

Verwachte datum en
tijdstip van aan
komst

1x

15 04 000 000

Verwachte datum en
tijdstip van aan
komst in de haven
van lossing

1x

15 05 000 000

Werkelijke datum en
tijdstip van aan
komst

1x

15 06 000 000

Datum van aangifte

1x

15 07 000 000

Gevraagde geldigheid
van het bewijs

1x

15 08 000 000

Datum en tijdstip
van aanbrenging van
de goederen

1x

1x

L 63/435

Verwachte datum en
tijdstip van vertrek

Publicatieblad van de Europese Unie

15 01 000 000

NL

14 15 000 000

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

23.2.2021

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

Datum van aanvaar
ding

16 02 000 000

Aangezochte lidstaat

16 02 020 000

16 04 000 000

Regio van bestem
ming

16 05 000 000

Plaats van levering

Kardinaliteit MI

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

Kardinaliteit SI

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x
1x

bestem

1x

1x

1x

16 05 036 000

UN/LOCODE

1x

1x

16 05 020 000

Land

1x

1x

16 05 037 000

Plaats

1x

1x

1x

1x

16 06 000 000

Land van verzending

1x

16 07 000 000

Land van uitvoer

16 08 000 000

Land van oorsprong

16 09 000 000

Land van preferenti
ële oorsprong

1x

16 10 000 000

Regio van verzen
ding

1x

1x

Publicatieblad van de Europese Unie

Land van
ming

Kardinaliteit MC

1x
Land

16 03 000 000

Kardinaliteit
Aangifte

NL

15 09 000 000

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

L 63/436

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

1x

23.2.2021

16 11 000 000

Land dat deel uit
maakt van het ver
voerstraject van de
zending
Land
Plaats van lading

99x

99x

1x

1x

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

1x
UN/LOCODE

1x

16 13 020 000

Land

1x

16 13 037 000

Plaats

1x

Plaats van lossing

1x

16 14 036 000

UN/LOCODE

1x

16 14 020 000

Land

1x

16 14 037 000

Plaats

1x

16 15 000 000

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit SI

1x

16 13 036 000

16 14 000 000

Kardinaliteit MI

Publicatieblad van de Europese Unie

16 13 000 000

Kardinaliteit MC

NL

Land

16 12 020 000

Kardinaliteit
Aangifte

99x

Landen die deel uit
maken van het ver
voerstraject van het
vervoermiddel

16 11 020 000
16 12 000 000

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

23.2.2021

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

Plaats van de goede
ren
Soort plaats

16 15 046 000

Kenmerk van
identificatie

de

1x

1x

1x

1x

1x

L 63/437

16 15 045 000

1x

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

Kardinaliteit
Aangifte

Kardinaliteit MC

Kardinaliteit MI

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

1x

1x

16 15 047 000

Douanekantoor

1x

1x

16 15 048 000

GNSS

1x

1x

16 15 051 000

Marktdeelnemer

1x

1x

16 15 052 000

Vergunningnummer

1x

1x

16 15 053 000

Aanvullende identifi
cator

1x

1x

16 15 018 000

Adres

1x

1x

16 15 081 000

Adres postcode

1x

1x

16 15 074 000

Contactpersoon

9x

9x

16 16 000 000

Plaats van aanvaar
ding

1x

1x

16 16 036 000

UN/LOCODE

1x

1x

16 16 020 000

Land

1x

1x

16 16 037 000

Plaats

1x

1x

Verplichte route

1x

17 01 000 000

Douanekantoor van
uitgang

1x

17 01 001 000

Identificatienummer

1x

23.2.2021

16 17 000 000
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UN/LOCODE

NL

16 15 036 000

Kardinaliteit SI

L 63/438

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

17 02 000 000

17 04 000 000

Identificatienummer
Douanekantoor van
doorgang

17 06 000 000

17 07 000 000

Identificatienummer
Douanekantoor van
uitgang voor dou
anevervoer

17 08 000 000

Kardinaliteit SI

1x

1x

1x
1x

Douanekantoor van
eerste binnenkomst
Identificatienummer
Werkelijke
dou
anekantoor van eer
ste binnenkomst

1x
1x

Identificatienummer

1x

L 63/439

17 08 001 000

Kardinaliteit GS

1x

9x

Identificatienummer

17 07 001 000

1x

1x

Douanekantoor van
bestemming

17 06 001 000

Kardinaliteit HI

9x

Identificatienummer

17 05 001 000

Kardinaliteit HC

Publicatieblad van de Europese Unie

17 05 000 000

Kardinaliteit MI

1x

Douanekantoor van
vertrek

17 04 001 000

Kardinaliteit MC

NL

Identificatienummer

17 03 001 000

Kardinaliteit
Aangifte

1x

Douanekantoor van
uitvoer

17 02 001 000
17 03 000 000

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

23.2.2021

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

17 09 000 000

Kardinaliteit MC

Kardinaliteit MI

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

Kardinaliteit SI

Controlekantoor

NL

Identificatienummer

17 10 001 000

Kardinaliteit
Aangifte

1x

Douanekantoor van
aanbrenging

17 09 001 000
17 10 000 000

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

1x
1x

Identificatienummer

1x

Nettomassa

1x

1x

18 02 000 000

Aanvullende
een
heden
(bijzondere
maatstaf)

18 03 000 000

Totale brutomassa

18 04 000 000

Brutomassa

18 05 000 000

Omschrĳving van de
goederen

1x

1x

1x

18 06 000 000

Verpakking

99x

99x

99x

1x

1x

1x
1x

1x
1x

1x

1x

1x

1x

Soort verpakking

1x

1x

1x

18 06 004 000

Aantal colli

1x

1x

1x

18 06 054 000

Verzendingsmerken

1x

1x

1x

99x

99x

1x

1x

18 07 055 000

Gevaarlijke goederen
UN-nummer

23.2.2021

18 06 003 000
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18 01 000 000

18 07 000 000

L 63/440

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

Kardinaliteit
Aangifte

Kardinaliteit MC

Kardinaliteit MI

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

Kardinaliteit SI

CUS-code

1x

1x

1x

18 09 000 000

Goederencode

1x

1x

1x

Code onderverdeling
geharmoniseerd sys
teem

1x

1x

1x

18 09 057 000

Code gecombineerde
nomenclatuur

1x

1x

1x

18 09 058 000

Taric-code

18 09 059 000

Aanvullende
code

18 09 060 000

Nationale
lende code

1x
Taric-

99x

aanvul

99x

Soort goederen

1x

19 01 000 000

Indicator container

19 02 000 000

Referentienummer
vervoer

9x

19 03 000 000

Vervoerswijze aan de
grens

1x

19 04 000 000

Binnenlandse
voerswijze

ver

19 05 000 000

Vervoermiddel
vertrek

bij

1x

1x

1x
1x

1x

1x

1x

1x

999x

999x

999x

L 63/441

18 10 000 000
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18 09 056 000

NL

18 08 000 000

23.2.2021

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

Kardinaliteit
Aangifte

Kardinaliteit MC

Kardinaliteit MI

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

Soort identificatie

1x

1x

19 05 017 000

Identificatienummer

1x

1x

19 05 062 000

Nationaliteit

1x

1x

1x

1x

19 06 000 000

Vervoermiddel
aankomst

bij

Soort identificatie

1x

1x

19 06 017 000

Identificatienummer

1x

1x

19 07 000 000

Hulpmiddel bij het
vervoer

9 999x

9 999x

9 999x

9 999x

9 999x

1x

1x

1x

1x

19 07 063 000

Identificatienummer
container

1x

19 07 044 000

Referentie goederen

9 999x

19 07 064 000

Identificatie grootte
en type container

1x

1x

1x

1x

19 07 065 000

Ladingstatus contai
ner

1x

1x

1x

1x

19 07 066 000

Code soort leveran
cier container

1x

1x

1x

1x

Publicatieblad van de Europese Unie

19 06 061 000

NL

19 05 061 000

Kardinaliteit SI

L 63/442

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

9 999x

23.2.2021

19 08 000 000

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

Actieve vervoermid
del aan de grens

Kardinaliteit
Aangifte

Kardinaliteit MC

Kardinaliteit MI

Kardinaliteit HC

Kardinaliteit HI

Kardinaliteit GS

1x

9x

1x

Kardinaliteit SI

23.2.2021

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

NL

Soort identificatie

1x

1x

1x

19 08 017 000

Identificatienummer

1x

1x

1x

19 08 062 000

Nationaliteit

1x

1x

1x

19 08 067 000

Soort vervoermiddel 1x

19 09 000 000

Passieve vervoermid
del aan de grens

999x

999x

999x

19 09 061 000

Soort identificatie

1x

1x

1x

19 09 017 000

Identificatienummer

1x

1x

1x

19 09 062 000

Nationaliteit

1x

1x

1x

19 09 067 000

Soort vervoermiddel

1x

1x

1x

19 10 000 000

Verzegeling

99x

99x

99x

99x

Aantal verzegelingen

1x (*)

1x (*)

1x (*)

1x (*)

19 10 015 000

Identificator

1x

1x

1x

1x

L 63/443

19 10 068 000
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19 08 061 000

Naam gegevenssubele
ment/-subklasse

Kardinaliteit
Aangifte

9 999x

Identificatienummer
recipiënt

99 01 000 000

Volgnummer contin
gent

99 02 000 000

Soort zekerheidstel
ling

9x

99 03 000 000

Referentie zekerheid
stelling

99x

99 03 070 000

Toegangscode

1x

99 03 012 000

Valuta

1x

99 03 071 000

Te dekken bedrag

1x

99 03 072 000

Douanekantoor van 1x
zekerheidstelling

99 03 073 000

Andere
referentie 1x
zekerheidstelling

99 06 000 000

Statistische waarde

Kardinaliteit GS

Kardinaliteit SI

9 999x

99x

(*) De kardinaliteit van het aantal verzegelingen moet worden begrepen in samenhang met het hulpmiddel bij het vervoer, d.w.z. 1X per container.

1x

1x

1x

23.2.2021

Aard van de trans
actie

Kardinaliteit HI

Publicatieblad van de Europese Unie

Zekerheidsreferentie 1x
nummer

99 05 000 000

Kardinaliteit HC

1x

99 03 069 000

Zekerheid niet geldig
in

Kardinaliteit MI

NL

19 11 000 000

99 04 000 000

Kardinaliteit MC

L 63/444

Gegevenselement/
Naam gegevenselement/-klasse Gegevenssubele
klasse
ment/-subklasse

NL

23.2.2021
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TITEL II

Codes betreffende de gemeenschappelijke gegevensvereisten voor aangiften en kennisgevingen
(1)

Inleiding
Deze titel bevat de codes die op elektronische aangiften en kennisgevingen moeten worden gebruikt.

(2)

Codes
11 01 000 000 Soort aangifte

Code

Omschrijving

Gegevensset in de tabel met
gegevensvereisten in titel I
van bijlage B bij Gedele
geerde Verordening (EU)
2015/2446

C

Uniegoederen die niet onder een regeling douanevervoer zijn geplaatst

D3

CO

Uniegoederen die tijdens de overgangsperiode na de toetreding van nieuwe B3, B4, H1, H5, I1
lidstaten aan bijzondere maatregelen zijn onderworpen
Plaatsing van Uniegoederen onder de regeling douane-entrepot als bedoeld in
kolom B3 van de tabel betreffende de gegevensvereisten in titel I van bijlage
B bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 ter verkrijging van de be
taling van bijzondere uitvoerrestituties voorafgaande aan de uitvoer of ver
vaardiging onder douanetoezicht en onder douanecontrole voorafgaande aan
de uitvoer en de betaling van uitvoerrestituties
Uniegoederen in het kader van het handelsverkeer tussen delen van het
douanegebied van de Unie waar de bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG (1)
van de Raad of Richtlijn 2008/118/EG (2) van de Raad van toepassing zijn en
delen van dit gebied waar de bepalingen van deze richtlijnen niet van toe
passing zijn, of in het kader van het handelsverkeer tussen delen van dit
douanegebied waar de bepalingen van deze richtlijnen niet van toepassing
zijn, als bedoeld in de kolommen B4 en H5 van de tabel betreffende de
gegevensvereisten in titel I van bijlage B bij Gedelegeerde Verordening (EU)
2015/2446

EX

Handelsverkeer met landen en gebieden die zich buiten het douanegebied B1, B2, C1
van de Unie bevinden
Plaatsing van goederen onder een douaneregeling als bedoeld in de kolom
men B1, B2 en C1, en wederuitvoer als bedoeld in kolom B1 van de tabel
betreffende de gegevensvereisten in titel I van bijlage B bij Gedelegeerde
Verordening (EU) 2015/2446

IM

Handelsverkeer met landen en gebieden die zich buiten het douanegebied H1, H2, H3, H4, H5, H6,
van de Unie bevinden
H7, I1
Plaatsing van goederen onder een douaneregeling als bedoeld in de kolom
men H1 tot en met H4, H6 en I1 van de tabel betreffende de gegevensver
eisten in titel I van bijlage B bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446
Plaatsing van niet-Uniegoederen onder een douaneregeling in het handels
verkeer tussen lidstaten

T

Gemengde zendingen die zowel onder de regeling extern Uniedouanevervoer D1, D2, D3
als onder de regeling intern Uniedouanevervoer te plaatsen goederen bevat
ten, overeenkomstig artikel 294 van deze verordening

T1

Goederen die onder de regeling extern Uniedouanevervoer zijn geplaatst

T2

Goederen die onder de regeling intern Uniedouanevervoer zijn geplaatst in D1, D2, D3
overeenstemming met artikel 227 van het wetboek, tenzij artikel 293, lid 2,
van toepassing is

D1, D2, D3

NL
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Code

Omschrijving

23.2.2021

Gegevensset in de tabel met
gegevensvereisten in titel I
van bijlage B bij Gedele
geerde Verordening (EU)
2015/2446

T2F

Goederen die onder de regeling intern Uniedouanevervoer zijn geplaatst in D1, D2, D3
overeenstemming met artikel 188 van Gedelegeerde Verordening (EU)
2015/2446

T2L

Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen

T2LF

Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen die worden verzonden naar, E1, E2
vanuit of tussen gebieden met een bijzonder fiscaal regime

T2LSM

Bewijs van de status van voor San Marino bestemde goederen met toepassing E1
van artikel 2 van Besluit nr. 4/92 van het Samenwerkingscomité EEG-San
Marino van 22 december 1992

T2SM

Goederen die onder de regeling intern Uniedouanevervoer zijn geplaatst met D1, D2
toepassing van artikel 2 van Besluit nr. 4/92 van het Samenwerkingscomité
EEG-San Marino van 22 december 1992

TD

Goederen die reeds onder een regeling douanevervoer zijn geplaatst of die D3
worden vervoerd onder de regeling actieve veredeling, douane-entrepot of
tijdelijke invoer in het kader van de toepassing van artikel 233, lid 4, van
het wetboek

TIR

Goederen die onder de TIR-regeling zijn geplaatst (Transport Internationaux D1, D2
Routiers)

X

Uit te voeren Uniegoederen die niet onder een regeling douanevervoer zijn D3
geplaatst in het kader van de toepassing van artikel 233, lid 4, onder e), van
het wetboek

E1, E2

(1) Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde (PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1).
(2) Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende
intrekking van Richtlijn 92/12/EEG (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 12).

11 02 000 000 Soort aangifte - vervolg
A

standaard douaneaangifte (overeenkomstig artikel 162 van het wetboek)

B

vereenvoudigde aangifte op incidentele basis (overeenkomstig artikel 166, lid 1, van het wetboek)

C

vereenvoudigde douaneaangifte — regelmatig gebruik (overeenkomstig artikel 166, lid 2, van het wetboek)

D

indiening van een standaard douaneaangifte (als bedoeld onder code A) in overeenstemming met artikel 171
van het wetboek

E

indiening van een vereenvoudigde aangifte (als bedoeld onder code B) in overeenstemming met artikel 171 van
het wetboek

F

indiening van een vereenvoudigde aangifte (als bedoeld onder code C) in overeenstemming met artikel 171 van
het wetboek

R

indiening van een aangifte tot uitvoer of tot wederuitvoer achteraf in overeenstemming met artikel 249 van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 en artikel 337 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

X

aanvullende aangifte voor vereenvoudigde aangiften als bedoeld onder codes B en E

Y

aanvullende aangifte met algemeen of periodiek karakter voor vereenvoudigde aangiften als bedoeld onder
codes C en F

NL
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Z

aanvullende aangifte met algemeen of periodiek karakter in het kader van de regeling van artikel 182 van het
wetboek

U

samenvattende aanvullende aangifte voor vereenvoudigde aangiften als bedoeld onder codes C en F

V

samenvattende aanvullende aangifte in het kader van de regeling van artikel 182 van het wetboek

11 04 000 000 Indicator bijzondere omstandigheid
Er moet gebruik worden gemaakt van de volgende codes:
Codes

Omschrijving

A20

Summiere aangifte bij uitgaan — Expreszendingen

F10

Zee en binnenwateren — Volledige gegevensset — Naamcognossement met de noodzakelijke gegevens
van de geadresseerde

F11

Zee en binnenwateren — Volledige gegevensset — mastercognossement met onderliggend(e) housecog
nossement(en) met de noodzakelijke gegevens van de geadresseerde op het niveau van het laagste
housecognossement

F12

Zee en binnenwateren – Gedeeltelijke gegevensset – Uitsluitend mastercognossement

F13

Zee en binnenwateren — Gedeeltelijke gegevensset — Uitsluitend naamcognossement

F14

Zee en binnenwateren – Gedeeltelijke gegevensset – Uitsluitend housecognossement

F15

Zee en binnenwateren – Gedeeltelijke gegevensset – Housecognossement met de noodzakelijke gegevens
van de geadresseerde

F16

Zee en binnenwateren – Gedeeltelijke gegevensset – Noodzakelijke gegevens te verstrekken door de
geadresseerde op het laagste niveau van de vervoersovereenkomst (laagste housecognossement wanneer
het mastercognossement geen naamcognossement is)

F20

Luchtvracht (algemeen) — Volledige gegevensset ingediend vóór het laden

F21

Luchtvracht (algemeen) – Gedeeltelijke gegevensset – Masterluchtvrachtbrief ingediend vóór aankomst

F22

Luchtvracht (algemeen) — Gedeeltelijke gegevensset — Houseluchtvrachtbrief ingediend vóór aankomst
— Gedeeltelijke gegevensset verstrekt door een persoon overeenkomstig artikel 127, lid 6, van het
wetboek en in overeenstemming met artikel 113, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446

F23

Luchtvracht (algemeen) — Gedeeltelijke gegevensset — Minimale gegevensset ingediend vóór het laden
overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446
zonder referentienummer masterluchtvrachtbrief

F24

Luchtvracht (algemeen) — Gedeeltelijke gegevensset — Minimale gegevensset ingediend vóór het laden
overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 met
referentienummer masterluchtvrachtbrief

F25

Luchtvracht (algemeen) — Gedeeltelijke gegevensset — Referentienummer masterluchtvrachtbrief in
gediend vóór het laden overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea, van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2015/2446

F26

Luchtvracht (algemeen) — Gedeeltelijke gegevensset — Minimale gegevensset ingediend vóór het laden
overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 met
aanvullende gegevens van de houseluchtvrachtbrief

F27

Luchtvracht (algemeen) — Volledige gegevensset ingediend vóór aankomst

F28

Luchtvracht (algemeen) — Volledige gegevensset ingediend vóór het laden – Rechtstreekse luchtvracht
brief

F29

Luchtvracht (algemeen) — Volledige gegevensset ingediend vóór aankomst – Rechtstreekse luchtvracht
brief

F30

Expreszendingen — Volledige gegevensset ingediend vóór aankomst

NL
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Codes

23.2.2021

Omschrijving

F31

Expreszendingen luchtvracht (algemeen) — Volledige gegevensset ingediend vóór aankomst door de
koeriersdienst

F32

Summiere aangifte bij binnenbrengen — Expreszendingen — Minimale gegevensset die
vóór het laden moet worden ingediend met betrekking tot situaties omschreven in artikel 106, lid 1,
tweede alinea

F33

Expreszendingen luchtvracht (algemeen) — Gedeeltelijke gegevensset — Houseluchtvrachtbrief ingediend
vóór aankomst — Gedeeltelijke gegevensset ingediend door een persoon overeenkomstig artikel 127,
lid 6, van het wetboek en in overeenstemming met artikel 113, lid 1, van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2015/2446

F40

Postzendingen – Gedeeltelijke gegevensset — Gegevens mastervervoersdocument over de weg

F41

Postzendingen – Gedeeltelijke gegevensset — Gegevens mastervervoersdocument over het spoor

F42

Postzendingen – Gedeeltelijke gegevensset - Masterluchtvrachtbrief met noodzakelijke gegevens van de
postluchtvrachtbrief ingediend in overeenstemming met de termijnen die gelden voor de betrokken
vervoerswijze

F43

Postzendingen — Gedeeltelijke gegevensset — Minimale gegevensset ingediend vóór het laden over
eenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea en in overeenstemming met artikel 113, lid 2, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446

F44

Postzending — Gedeeltelijke gegevensset — Identificatienummer recipiënt ingediend vóór het laden
overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea en in overeenstemming met artikel 113, lid 2, van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446

F45

Postzending — Gedeeltelijke gegevensset — Uitsluitend mastercognossement

F50

Wegvervoer

F51

Spoorvervoer

G4

Aangifte tot tijdelijke opslag

G5

Kennisgeving van aankomst in geval van overbrenging van goederen in het kader van tijdelijke opslag

11 05 000 000 Indicator wederbinnenbrengen
De desbetreffende codes zijn:
0

Nee (summiere aangifte bij binnenbrengen ingediend voor goederen die het douanegebied van de Unie voor
het eerst binnenkomen)

1

Ja (summiere aangifte bij binnenbrengen ingediend voor goederen die het douanegebied van de Unie opnieuw
binnenkomen nadat zij het verlaten hadden)

11 06 001 000 Indicator deelzending
De desbetreffende codes zijn:
0

Nee (summiere aangifte bij binnenbrengen ingediend voor volledige masterzending)

1

Ja (summiere aangifte bij binnenbrengen ingediend voor deel van masterzending)
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11 07 000 000 Veiligheid
De desbetreffende codes zijn:

Code

Omschrijving

Toelichting

0

Nee

Aangifte niet gecombineerd met summiere aangifte bij uitgaan of summiere aangifte bij
binnenbrengen

1

ENS

Aangifte gecombineerd met summiere aangifte bij binnenbrengen

2

EXS

Aangifte gecombineerd met summiere aangifte bij uitgaan

3

ENS
EXS

en Aangifte gecombineerd met summiere aangifte bij uitgaan en summiere aangifte bij bin
nenbrengen

11 08 000 000 Indicator beperkte gegevensset
De desbetreffende codes zijn:
0

Nee (goederen niet aangegeven met behulp van beperkte gegevensset)

1

Ja (goederen aangegeven met behulp van beperkte gegevensset)

11 09 000 000 Regeling
De in dit deelvak in te vullen codes zijn viercijfercodes waarvan de eerste twee de gevraagde regeling en de laatste
twee de voorafgaande regeling weergeven. De lijst van deze tweecijfercodes volgt hieronder.
Onder voorafgaande regeling wordt de regeling verstaan waaronder de goederen zich bevonden alvorens onder de
gevraagde regeling te worden geplaatst.
Indien de voorafgaande regeling de regeling douane-entrepot of tijdelijke invoer is, of wanneer de goederen uit een
vrije zone afkomstig zijn, wordt de desbetreffende code slechts gebruikt indien de goederen niet onder de regeling
actieve of passieve veredeling of bijzondere bestemming werden geplaatst.
Voorbeeld: wederuitvoer van goederen die zijn ingevoerd in het kader van de regeling actieve veredeling en ver
volgens onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst = 3151 (en niet 3171) (eerste verrichting = 5100; tweede
verrichting = 7151; derde verrichting wederuitvoer = 3151).
Op dezelfde wijze wordt de wederinvoer en het in het vrije verkeer brengen van goederen die tijdelijk waren
uitgevoerd en vervolgens eerst onder de regeling douane-entrepot, tijdelijke invoer of vrije zone zijn geplaatst,
gewoon aangemerkt als wederinvoer na tijdelijke uitvoer.
Voorbeeld: gelijktijdige aangifte tot verbruik en voor het vrije verkeer van goederen die in het kader van de regeling
passieve veredeling werden uitgevoerd en bij wederinvoer onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst = 6121
(en niet 6171) (eerste verrichting: tijdelijke uitvoer in het kader van passieve veredeling = 2100; tweede verrichting:
opslag in douane-entrepot = 7121; derde verrichting: aangifte tot verbruik + in het vrije verkeer brengen = 6121).
De in de onderstaande lijst met de letter (a) gemerkte codes mogen niet worden gebruikt als eerste element van de
code die de regeling aangeeft, maar alleen om de voorafgaande regeling aan te duiden.
Voorbeeld: 4054 = aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen die voordien in een andere lidstaat
onder de regeling actieve veredeling waren geplaatst.
Lijst van regelingen met desbetreffende codes
Deze basiselementen worden twee per twee tot een viercijfercode gecombineerd.
00 Deze code geeft aan dat er geen voorafgaande regeling is (a).
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01 In het vrije verkeer brengen van goederen met gelijktijdige wederverzending in het kader van het handelsverkeer
tussen delen van het douanegebied van de Unie waar Richtlijn 2006/112/EG of Richtlijn 2008/118/EG van
toepassing is en delen van dit gebied waar deze richtlijnen niet van toepassing zijn, dan wel het handelsverkeer
tussen delen van dit gebied waar deze richtlijnen niet van toepassing zijn.
Voorbeeld: Uit een derde land afkomstige niet-Uniegoederen die in Duitsland in het vrije verkeer worden
gebracht en verder worden vervoerd met bestemming de Canarische Eilanden.
07 In het vrije verkeer brengen van goederen met gelijktijdige plaatsing onder een andere entrepotregeling dan
douane-entrepot waarbij de btw noch, in voorkomend geval, de accijns wordt voldaan.
Toelichting:

Deze code wordt gebruikt bij het in het vrije verkeer brengen van goederen waarvoor de btw en
de accijns niet zijn voldaan.

Voorbeelden: Ingevoerde ruwe rietsuiker wordt in het vrije verkeer gebracht zonder dat de btw wordt voldaan.
Tijdens het verblijf van de goederen in een ander entrepot of andere goedgekeurde ruimte dan een
douane-entrepot is de betaling van de btw geschorst.
Ingevoerde minerale oliën worden in het vrije verkeer gebracht en er is geen btw voldaan. Tijdens
de opslag in een belastingentrepot is de betaling van de btw en de accijns geschorst.
10 Definitieve uitvoer
Voorbeeld: Uitvoer van Uniegoederen naar een derde land, maar ook verzending van Uniegoederen naar delen
van het douanegebied van de Unie waar Richtlijn 2006/112/EG of Richtlijn 2008/118/EG niet van
toepassing is.
11 Uitvoer van uit equivalente goederen verkregen veredelingsproducten in het kader van de regeling actieve
veredeling voordat de niet-Uniegoederen onder de regeling actieve veredeling zijn geplaatst.
Toelichting:

Voorafgaande uitvoer (EX-IM) overeenkomstig artikel 223, lid 2, onder c), van het wetboek.

Voorbeeld:

Uitvoer van sigaretten vervaardigd van EU-tabaksbladeren voordat niet-EU-tabaksbladeren onder
de regeling actieve veredeling zijn geplaatst.

21 Tijdelijke uitvoer in het kader van de regeling passieve veredeling, indien deze niet onder code 22 valt.
Voorbeeld: Passieve veredeling overeenkomstig de artikelen 259 tot en met 262 van het wetboek. Deze code
geldt niet voor de gelijktijdige toepassing van de regelingen passieve veredeling en economische
passieve veredeling op textielproducten (Verordening (EG) nr. 3036/94 van de Raad).
22 Andere tijdelijke uitvoer dan bedoeld onder codes 21 en 23.
Deze code heeft betrekking op de volgende situaties:
— Gelijktijdige toepassing van de regelingen passieve veredeling en economische passieve veredeling op
textielproducten (Verordening (EG) nr. 3036/94 (1) van de Raad)
— Tijdelijke uitvoer van goederen uit de Unie voor herstelling, bewerking, verwerking of aanpassing waarbij
geen douanerechten verschuldigd zijn bij wederinvoer.
23 Tijdelijke uitvoer met het oog op terugkeer in ongewijzigde staat.
Voorbeeld: Tijdelijke uitvoer van voorwerpen voor tentoonstellingen zoals stalen en monsters, beroepsuitrusting
enz.
31 Wederuitvoer
Toelichting:

Wederuitvoer van niet-Uniegoederen volgend op een bijzondere regeling.

Voorbeeld:

Plaatsing van goederen onder de regeling douane-entrepot gevolgd door aangifte tot wederuitvoer.

40 Gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen.
Aangifte tot verbruik van goederen in het kader van het handelsverkeer tussen de Unie en de landen waarmee
zij een douane-unie heeft opgericht.
Aangifte tot verbruik van goederen in het kader van het handelsverkeer als bedoeld in artikel 1, lid 3, van het
wetboek.
(1) Verordening (EG) nr. 3036/94 van de Raad van 8 december 1994 houdende instelling van een regeling voor economische passieve
veredeling die van toepassing is op bepaalde textielproducten en kledingartikelen die worden wederingevoerd in de Gemeenschap na
bewerking of verwerking in bepaalde derde landen (PB L 322 van 15.12.1994, blz. 1).
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Voorbeelden:
— Goederen uit Japan waarvoor de douanerechten, de btw en in voorkomend geval de accijns worden betaald.
— Goederen uit Andorra die in Duitsland tot verbruik worden aangegeven.
— Goederen uit Martinique die in België tot verbruik worden aangegeven.
42 Gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen die in een andere lidstaat worden
geleverd met vrijstelling van btw en, indien van toepassing, onder schorsing van accijns.
Aangifte tot verbruik, in het kader van het handelsverkeer tussen delen van het douanegebied van de Unie waar
Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2008/118/EG van toepassing zijn en delen van dit gebied waar deze
richtlijnen niet van toepassing zijn, van Uniegoederen die in een andere lidstaat worden geleverd met vrijstelling
van btw en, indien van toepassing, onder schorsing van accijns.
Toelichting:

Er wordt vrijstelling van de betaling van btw en, indien van toepassing, schorsing van accijns
verleend omdat de invoer wordt gevolgd door een levering binnen de Unie of de overbrenging
van de goederen naar een andere lidstaat. In dat geval zijn de btw en, indien van toepassing, de
accijns verschuldigd in de lidstaat van eindbestemming. Om van deze regeling gebruik te kunnen
maken, moeten de personen voldoen aan andere voorwaarden die zijn vermeld in artikel 143, lid
2, van Richtlijn 2006/112/EG en, indien van toepassing, de voorwaarden die zijn vermeld in
artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn 2008/118/EG. De krachtens artikel 143, lid 2, van
Richtlijn 2006/112/EG vereiste informatie wordt vermeld in G.E. 13 16 034 000 Btw-identifi
catienummer.

Voorbeelden: Niet-Uniegoederen worden in een lidstaat in het vrije verkeer gebracht en met vrijstelling van btw
naar een andere lidstaat geleverd. De btw-formaliteiten worden verricht door een douane-expedi
teur die een fiscaal vertegenwoordiger is en gebruikmaakt van het EU-btw-stelsel.
Vanuit een derde land ingevoerde niet-Uniegoederen die onderworpen zijn aan de accijns, worden
in het vrije verkeer gebracht en met vrijstelling van btw naar een andere lidstaat geleverd.
Onmiddellijk nadat de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, worden zij onder schorsing
van accijns overgebracht van de plaats van invoer op initiatief van een geregistreerde afzender
overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn 2008/118/EG.
43 Gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen waarvoor bijzondere maatregelen
gelden in verband met de inning van bepaalde bedragen gedurende een overgangsperiode na de toetreding van
nieuwe lidstaten.
Voorbeeld: In het vrije verkeer brengen van landbouwproducten in het kader van een bijzondere douaneregeling
of bijzondere maatregelen die van toepassing zijn tussen de nieuwe lidstaten en de rest van de Unie,
gedurende een specifieke overgangsperiode na de toetreding van een nieuwe lidstaat.
44 Bijzondere bestemming
Aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik met vrijstelling van rechten dan wel met een verlaagd recht op
grond van de specifieke bestemming van de goederen.
Voorbeeld: In het vrije verkeer brengen van niet-EU-motoren met de bedoeling om deze in een in de Europese
Unie gebouwd burgerluchtvaartuig te monteren.
Niet-Uniegoederen die bedoeld zijn om te worden gemonteerd in bepaalde soorten vaartuigen en op
boor- en werkeilanden.
45 Aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik voor ofwel btw ofwel accijnzen, en plaatsing onder een andere
entrepotregeling dan douane-entrepot.
Toelichting:

Deze code moet worden gebruikt voor goederen die zowel aan de btw als aan de accijns zijn
onderworpen, en wanneer bij het in het vrije verkeer brengen slechts één van deze categorieën
belastingen wordt betaald.

Voorbeelden: Niet-EU-sigaretten worden in het vrije verkeer gebracht en er wordt btw voldaan. Tijdens het
verblijf van de goederen in het belastingentrepot is de betaling van de accijns geschorst.
Accijnsgoederen die worden ingevoerd uit een derde land of een derdelandsgebied als bedoeld in
artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2008/118/EG, worden in het vrije verkeer gebracht. Onmiddellijk
nadat de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, worden zij onder schorsing van accijns
overgebracht van de plaats van invoer naar een belastingentrepot in dezelfde lidstaat op initiatief
van een geregistreerde afzender overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn
2008/118/EG.
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46 Invoer van uit equivalente goederen verkregen veredelingsproducten in het kader van passieve veredeling
voorafgaand aan de uitvoer van de goederen die zij vervangen.
Toelichting:

Voorafgaande invoer overeenkomstig artikel 223, lid 2, onder d), van het wetboek.

Voorbeeld:

Invoer van tafels vervaardigd uit niet-EU-hout voordat EU-hout onder de regeling passieve ver
edeling is geplaatst.

48 Gelijktijdige aangifte tot verbruik en voor het vrije verkeer van vervangende producten in het kader van de
regeling passieve veredeling voorafgaand aan de uitvoer van de goederen die gebreken vertonen.
Toelichting:

Systeem uitwisselingsverkeer (IM-EX), voorafgaande invoer overeenkomstig artikel 262, lid 1, van
het wetboek.

51 Plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling.
Toelichting:

Actieve veredeling overeenkomstig artikel 256 van het wetboek.

53 Plaatsing van goederen onder de regeling tijdelijke invoer.
Toelichting:

Plaatsing van niet-Uniegoederen die bestemd zijn voor wederuitvoer, onder de regeling tijdelijke
invoer.
Deze regeling mag worden gebruikt in het douanegebied van de Unie, met volledige of gedeel
telijke vrijstelling van invoerrechten overeenkomstig artikel 250 van het wetboek.

Voorbeeld:

Tijdelijke invoer, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling.

54 Actieve veredeling in een andere lidstaat (zonder dat de goederen aldaar in het vrije verkeer zijn gebracht)(a).
Toelichting:

Deze code dient voor de registratie van de handeling in de statistiek van de intra-Uniehandel.

Voorbeeld:

Niet-Uniegoederen worden onder de regeling actieve veredeling geplaatst in België (5100). Na de
actieve veredeling worden zij naar Duitsland verzonden teneinde aldaar in het vrije verkeer te
worden gebracht (4054) of aanvullende veredelingshandelingen te ondergaan (5154).

61 Wederinvoer met gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen.
Toelichting:

Goederen worden uit een derde land wederingevoerd met betaling van de douanerechten en de
btw.

63 Wederinvoer met gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen die in een andere
lidstaat worden geleverd met vrijstelling van btw en, indien van toepassing, onder schorsing van accijns.
Toelichting:

Er wordt vrijstelling van de betaling van btw en, indien van toepassing, schorsing van accijns
verleend omdat de wederinvoer wordt gevolgd door een levering binnen de Unie of de over
brenging van de goederen naar een andere lidstaat. In dat geval zijn de btw en, indien van
toepassing, de accijns verschuldigd in de lidstaat van eindbestemming. Om van deze regeling
gebruik te kunnen maken, moeten de personen voldoen aan andere voorwaarden die zijn vermeld
in artikel 143, lid 2, van Richtlijn 2006/112/EG en, indien van toepassing, de voorwaarden die
zijn vermeld in artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn 2008/118/EG. De krachtens artikel 143,
lid 2, van Richtlijn 2006/112/EG vereiste informatie wordt vermeld in G.E. 13 16 034 000 Btwidentificatienummer

Voorbeelden: Wederinvoer na passieve veredeling of tijdelijke uitvoer waarbij de eventuele btw-schuld ten laste
komt van een fiscaal vertegenwoordiger.
Accijnsgoederen die na passieve veredeling worden wederingevoerd, worden in het vrije verkeer
gebracht en met vrijstelling van btw naar een andere lidstaat geleverd. Onmiddellijk nadat de
goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, worden zij onder schorsing van accijns overgebracht
van de plaats van wederinvoer op initiatief van een geregistreerde afzender overeenkomstig
artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn 2008/118/EG.
68 Wederinvoer met partiële aangifte tot verbruik en gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en plaatsing onder
een andere entrepotregeling dan douane-entrepot.
Toelichting:

Deze code moet worden gebruikt voor goederen die zowel aan de btw als aan de accijns zijn
onderworpen, als slechts één van deze categorieën belastingen wordt betaald bij het in het vrije
verkeer brengen van die goederen.

Voorbeeld:

Verwerkte alcoholhoudende dranken worden wederingevoerd en opgeslagen in een belastingen
trepot.

71 Plaatsing van goederen onder de regeling douane-entrepot.
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76 Plaatsing van Uniegoederen onder de regeling douane-entrepot overeenkomstig artikel 237, lid 2, van het
wetboek.
Voorbeeld: Vlees zonder been van volwassen mannelijke runderen dat voorafgaande aan de uitvoer onder de
regeling douane-entrepot wordt geplaatst (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006 van de
Commissie van 24 november 2006 houdende vaststelling van de voorschriften voor de toekenning
van de bijzondere uitvoerrestitutie voor vlees zonder been van volwassen mannelijke runderen dat
vóór uitvoer onder het stelsel van douane-entrepots is geplaatst) (PB L 329 van 25.11.2006, blz. 7)).
Nadat goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, wordt een aanvraag tot terugbetaling of kwijt
schelding van invoerrechten ingediend omdat de goederen gebreken vertonen of niet in overeen
stemming zijn met de bepalingen van het contract (artikel 118 van het wetboek).
Overeenkomstig artikel 118, lid 4, van het wetboek kunnen de goederen in kwestie onder de regeling
douane-entrepot worden geplaatst en moeten zij niet buiten het douanegebied van de Unie worden
gebracht om terugbetaling of kwijtschelding te kunnen verlenen.
77 Vervaardiging van Uniegoederen onder douanetoezicht door de douaneautoriteiten en onder douanecontrole (in
de zin van artikel 5, punten 27 en 3, van het wetboek) voorafgaande aan de uitvoer en de betaling van een
uitvoerrestitutie.
Voorbeeld: Rundvleesconserven die voorafgaande aan de uitvoer onder toezicht door de douaneautoriteiten en
onder douanecontrole zijn vervaardigd (artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 1731/2006 van de
Commissie van 23 november 2006 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen met betrekking tot
de uitvoerrestituties voor bepaalde rundvleesconserven (PB L 325 van 24.11.2006, blz. 12).
78 Plaatsing van goederen onder de regeling vrije zone. (a)
95 Plaatsing van Uniegoederen onder een andere entrepotregeling dan douane-entrepot waarbij de btw noch, in
voorkomend geval, de accijns wordt voldaan.
Toelichting:

Deze code moet worden gebruikt in het kader van het handelsverkeer zoals bedoeld in artikel 1,
lid 3, van het wetboek en het handelsverkeer tussen de Unie en de landen waarmee zij een
douane-unie heeft opgericht en waarbij de btw noch de accijns wordt voldaan.

Voorbeeld:

Sigaretten uit de Canarische Eilanden worden naar België gebracht en in een belastingentrepot
opgeslagen; de betaling van de btw en de accijns is geschorst.

96 Plaatsing van Uniegoederen onder een andere entrepotregeling dan douane-entrepot waarbij de btw noch, in
voorkomend geval, de accijns wordt voldaan en de betaling van de andere belasting is geschorst.
Toelichting:

Deze code moet worden gebruikt in het kader van het handelsverkeer zoals bedoeld in artikel 1,
lid 3, van het wetboek en het handelsverkeer tussen de Unie en de landen waarmee zij een
douane-unie heeft opgericht en waarbij de btw of de accijns is voldaan en de betaling van de
andere belasting is geschorst.

Voorbeeld:

Sigaretten uit de Canarische Eilanden worden naar Frankrijk gebracht en in een belastingentrepot
opgeslagen; de btw is betaald en de betaling van de accijns is geschorst.
Codes voor regelingen gebruikt in de context van douaneaangiften

Kolommen (opschrift van
de tabel in bijlage B bij
Gedelegeerde Verorde
ning (EU) 2015/2446 )

Aangiften

Codes van de Unieregeling, indien van toe
passing

B1

Aangifte tot uitvoer en aangifte tot wederuitvoer 10, 11, 23, 31

B2

Bijzondere regeling — veredeling — aangifte 21, 22
voor passieve veredeling

B3

Aangifte tot opslag van Uniegoederen in een 76, 77
douane-entrepot

B4

Aangifte tot verzending van goederen in het 10
kader van het handelsverkeer met gebieden
met een bijzonder fiscaal regime

C1

Vereenvoudigde aangifte tot uitvoer

10, 11, 23, 31
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Codes van de Unieregeling, indien van toe
passing

Aangiften

H1

Aangifte voor het vrije verkeer en bijzondere 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61,
regeling — Specifieke bestemming — Aangifte 63, 68
voor bijzondere bestemming

H2

Bijzondere regeling — Opslag — Aangifte voor 71
douane-entrepot

H3

Bijzondere regeling — Specifieke bestemming 53
— Aangifte voor tijdelijke invoer

H4

Bijzondere regeling — Veredeling — Aangifte 51
voor actieve veredeling

H5

Aangifte voor het binnenbrengen van goederen 40, 42, 61, 63, 95, 96
in het kader van het handelsverkeer met gebie
den met een bijzonder fiscaal regime

H6

Douaneaangifte voor het vrĳe verkeer in het 01, 07, 40
kader van het postverkeer

H7

Douaneaangifte voor het in het vrije verkeer 4 000
brengen voor een zending waarvoor vrijstelling
van invoerrechten is verleend overeenkomstig
artikel 23, lid 1, of artikel 25, lid 1, van Ver
ordening (EG) nr. 1186/2009

I1

Vereenvoudigde invoeraangifte

01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51,
53, 61, 63, 68

11 10 000 000 Aanvullende regeling
Wanneer dit gegevenselement wordt gebruikt om een Unieregeling te specificeren, duidt het eerste teken van de
code een van de volgende categorieën maatregelen aan:
Axx Actieve veredeling (artikel 256 van het wetboek)
Bxx Passieve veredeling (artikel 259 van het wetboek)
Cxx Vrijstellingen (Verordening (EG) nr. 1186/2009 (2) van de Raad)
Dxx Tijdelijke invoer (Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446)
Exx

Landbouwproducten

Fxx

Andere

Actieve veredeling (artikel 256 van het wetboek)

Code

Omschrijving

Invoer
A04

Goederen die onder een regeling actieve veredeling zijn geplaatst (uitsluitend btw)

A10

Vernietiging van goederen onder de regeling actieve veredeling

(2) Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling
inzake douanevrijstellingen (PB L 324 van 10.12.2009, blz. 23).
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Passieve veredeling (artikel 259 van het wetboek)

Code

Omschrijving

Invoer
B02

Veredelingsproducten die na herstelling onder garantie terugkeren overeenkomstig artikel 260 van het
wetboek (gratis herstelde goederen)

B03

Veredelingsproducten die na vervanging onder garantie terugkeren overeenkomstig artikel 261 van het
wetboek (systeem uitwisselingsverkeer)

B06

Terugkerende veredelingsproducten — uitsluitend btw
Uitvoer

B51

Voor AV ingevoerde goederen die voor herstelling in het kader van de regeling PV worden uitgevoerd

B52

Voor AV ingevoerde goederen die voor vervanging onder garantie worden uitgevoerd

B53

PV in het kader van overeenkomsten met derde landen, eventueel in combinatie met een PV-btw

B54

Uitsluitend passieve veredeling — btw

Vrijstelling van invoerrechten (Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad) (*)
Code

Omschrijving

Artikelnummer

C01

Persoonlijke goederen die worden ingevoerd door natuurlijke personen die hun 3
normale verblijfplaats naar het douanegebied van de Unie overbrengen

C02

Uitzetten en inboedels die ter gelegenheid van een huwelijk worden ingevoerd

12, lid 1

C03

Geschenken die gewoonlijk bij een huwelijk worden aangeboden

12, lid 2

C04

Persoonlijke goederen die door erfopvolging zijn verkregen door een natuurlijke 17
persoon die zijn normale verblijfplaats in het douanegebied van de Unie heeft

C06

Uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende goederen van scholieren en 21
studenten

C07

Zendingen met een te verwaarlozen waarde

C08

Goederen die door een particulier aan een andere particulier worden gezonden 25

C09

Kapitaalgoederen en andere uitrusting, ingevoerd ter gelegenheid van het verleggen 28
van activiteiten van een derde land naar de Unie

C10

Kapitaalgoederen en andere uitrusting, toebehorend aan personen die een vrij 34
beroep uitoefenen of aan rechtspersonen die een activiteit zonder winstoogmerk
uitoefenen

C11

Voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard; de in bijlage I 42
bij Verordening (EG) nr. 1186/2009 vermelde wetenschappelijke instrumenten en
apparaten

23
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Omschrijving

23.2.2021

Artikelnummer

C12

Voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard; de in bijlage 43
II bij Verordening (EG) nr. 1186/2009 vermelde wetenschappelijke instrumenten
en apparaten

C13

Voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard; wetenschap 44-45
pelijke instrumenten en apparaten die uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden
worden ingevoerd (inclusief reserveonderdelen, onderdelen, toebehoren of hulp
stukken)

C14

Uitrusting die voor niet-commerciële doeleinden wordt ingevoerd door of voor 51
rekening van een instelling of organisatie voor wetenschappelijk onderzoek met
zetel buiten de Unie

C15

Proefdieren en voor onderzoek bestemde biologische of chemische stoffen

C16

Therapeutische stoffen van menselijke oorsprong en testsera voor de vaststelling 54
van bloedgroepen en weefselgroepen

C17

Instrumenten en apparaten voor gebruik bij medisch onderzoek, het stellen van 57
medische diagnosen of de verrichting van medische behandelingen

C18

Referentiestoffen voor de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen

C19

Farmaceutische producten gebruikt ter gelegenheid van internationale sporteve 60
nementen

C20

Goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter — goederen 61, lid 1, onder a)
die in primaire levensbehoeften voorzien en worden ingevoerd door overheids- of
andere erkende instellingen

C21

De in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1186/2009 vermelde voorwerpen voor 66
blinden

C22

De in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1186/2009 vermelde voorwerpen voor 67, lid 1, onder a),
blinden die de blinden zelf voor eigen gebruik invoeren (inclusief reserveonder en 67, lid 2
delen, onderdelen, toebehoren of hulpstukken)

C23

De in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1186/2009 vermelde voorwerpen voor 67, lid 1, onder b),
blinden die bepaalde instellingen of organisaties invoeren (inclusief reserveonder en 67, lid 2
delen, onderdelen, toebehoren of hulpstukken)

C24

Voorwerpen voor andere gehandicapten (geen blinden) die de gehandicapten zelf 68, lid 1, onder a),
voor eigen gebruik invoeren (inclusief reserveonderdelen, onderdelen, toebehoren en 68, lid 2
of hulpstukken)

C25

Voorwerpen voor andere gehandicapten (geen blinden) die bepaalde instellingen of 68, lid 1, onder b),
organisaties invoeren (inclusief reserveonderdelen, onderdelen, toebehoren of hulp en 68, lid 2
stukken)

C26

Goederen ingevoerd ten bate van slachtoffers van rampen

C27

Onderscheidingen die zijn verleend door regeringen van derde landen aan personen 81, onder a)
die hun normale verblijfplaats in het douanegebied van de Unie hebben

C28

Goederen die worden ingevoerd in het douanegebied van de Unie door personen 82, onder a)
die een officieel bezoek hebben afgelegd in een derde land, en die deze voorwerpen
bij die gelegenheid ten geschenke hebben gekregen van de autoriteiten die hen
hebben ontvangen

C29

Goederen bestemd om door vorsten en staatshoofden te worden gebruikt

C30

Voor klantenwerving ingevoerde monsters van goederen met onbeduidende waarde 86

C31

Drukwerk voor reclamedoeleinden

53

59

74

85

87
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Artikelnummer

C32

Kleine monsters die representatief zijn voor buiten het douanegebied van de Unie 90, onder a)
vervaardigde goederen en bestemd zijn voor tentoonstellingen en dergelijke

C33

Goederen die worden ingevoerd met het oog op onderzoek, analysen of proefne 95
mingen

C34

Zendingen voor instellingen die bevoegd zijn ter zake van de bescherming van 102
auteursrechten of de bescherming van industriële of commerciële eigendom

C35

Documentatiemateriaal van toeristische aard

103

C36

Diverse bescheiden en voorwerpen

104

C37

Hulpmateriaal voor de stuwing en bescherming van goederen tijdens het vervoer 105

C38

Strooisel, foerage en voedermiddelen voor dieren tijdens het transport

C39

Brandstoffen en smeermiddelen in motorvoertuigen te land en in containers voor 107
speciale doeleinden

C40

Materiaal voor de aanleg, het onderhoud of de verfraaiing van gedenktekens of 112
begraafplaatsen van oorlogsslachtoffers

C41

Lijkkisten, lijkurnen en grafornamenten

C42

Persoonlijke goederen die voor het vrije verkeer worden aangegeven voordat de 9, lid 1
betrokkene zijn normale verblijfplaats in het douanegebied van de Unie vestigt
(vrijstelling van douanerechten onderworpen aan een verbintenis)

C43

Persoonlijke goederen die voor het vrije verkeer worden aangegeven door een 10
natuurlijke persoon die het voornemen heeft om zijn normale verblijfplaats in
het douanegebied van de Unie te vestigen (invoer met vrijstelling onderworpen
aan een verbintenis)

C44

Persoonlijke goederen die door erfopvolging bij testament zijn verkregen door een 20
rechtspersoon die een activiteit zonder winstoogmerk uitoefent en in het douanege
bied van de Unie is gevestigd

C45

Producten van landbouw, veeteelt, bijenteelt, tuinbouw of bosbouw, afkomstig van 35
landerijen die in een derde land in de onmiddellijke nabijheid van het douanege
bied van de Unie zijn gelegen

C46

Producten van de visserij of van de visteelt die door vissers uit de Unie wordt 38
beoefend op meren en waterlopen die de grens van een lidstaat en een derde land
vormen, en producten van de jacht door jagers uit de Unie op genoemde meren en
waterlopen

C47

Zaaigoed, meststoffen en producten voor de behandeling van bodem en gewassen, 39
bestemd voor de exploitatie van landerijen die in het douanegebied van de Unie
gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid van een derde land

C48

Goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage en vrijgesteld zijn van de 41
btw

C49

Goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter — goederen 61, lid 1, onder b)
van ongeacht welke aard die gratis worden toegezonden om financiële middelen in
te zamelen tijdens incidentele liefdadigheidsevenementen ten bate van behoeftigen

C50

Goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter — uitrus 61, lid 1, onder c)
tings- en kantoormaterieel dat gratis wordt toegezonden

C51

Bekers, medailles en soortgelijke voorwerpen die voornamelijk een symbolisch 81, onder b)
karakter bezitten en verleend zijn in een derde land aan personen die hun normale
verblijfplaats in het douanegebied van de Unie hebben

106

113
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C52

Bekers, medailles en soortgelijke voorwerpen die voornamelijk een symbolisch 81, onder c)
karakter bezitten en gratis door in een derde land gevestigde autoriteiten of per
sonen worden aangeboden om in het douanegebied van de Unie te worden toe
gekend

C53

Prijzen, trofeeën en souvenirs met een symbolisch karakter en van geringe waarde 81, onder d)
die bestemd zijn om ter gelegenheid van zakencongressen en dergelijke evenemen
ten met een internationaal karakter gratis te worden uitgedeeld aan personen die
hun normale woonplaats in een derde land hebben

C54

Goederen die worden ingevoerd door personen die een officieel bezoek komen 82, onder b)
afleggen in het douanegebied van de Unie, en die van plan zijn deze voorwerpen
bij die gelegenheid ten geschenke te geven aan de autoriteiten die hen ontvangen

C55

Goederen die bij wijze van geschenk, als blijk van vriendschap of van hulde, door 82, onder c)
een in een derde land gevestigde officiële autoriteit, openbare instantie of activitei
ten van openbaar belang verrichtende organisatie worden gericht aan een officiële
autoriteit, aan een openbare instantie of aan een activiteiten van openbaar belang
verrichtende organisatie, gevestigd in het douanegebied van de Unie, die van de
bevoegde autoriteiten toestemming hebben gekregen om dergelijke voorwerpen
met vrijstelling in ontvangst te nemen

C56

Voorwerpen voor reclamedoeleinden die zelf geen handelswaarde bezitten en die 89
gratis door leveranciers naar hun klanten worden gezonden en voor geen enkel
ander doel dan voor reclame kunnen worden gebruikt

C57

Goederen die uitsluitend worden ingevoerd om te worden gedemonstreerd of om 90, lid 1, onder b)
buiten het douanegebied van de Unie vervaardigde machines en apparaten te
demonstreren tijdens tentoonstellingen en dergelijke

C58

Diverse materialen van geringe waarde, zoals verf, lak, behangselpapier, enz. die 90, lid 1, onder c)
worden gebruikt voor de bouw, de inrichting en de decoratie van tijdelijke stands
die door vertegenwoordigers van derde landen worden bezet op tentoonstellingen
en dergelijke en die door hun gebruik als zodanig verloren gaan

C59

Drukwerk, catalogi, prospectussen, prijscouranten, aanplakbiljetten, al dan niet 90, lid 1, onder d)
geïllustreerde kalenders, niet-ingelijste foto’s en andere voorwerpen die gratis wor
den verstrekt teneinde te worden gebruikt voor reclamedoeleinden voor buiten het
douanegebied van de Unie vervaardigde goederen, die op tentoonstellingen en
dergelijke worden tentoongesteld

C60

Uitzetten en inboedels, ingevoerd ter gelegenheid van een huwelijk, die ten vroegste 12, lid 1, en 15, lid
twee maanden vóór het huwelijk in het vrije verkeer worden gebracht (vrijstelling 1, onder a)
van douanerechten onderworpen aan het stellen van een passende zekerheid)

C61

Geschenken, gewoonlijk aangeboden bij een huwelijk, die ten vroegste twee maan 12, lid 2, en 15, lid
den vóór het huwelijk in het vrije verkeer worden gebracht (vrijstelling van dou 1, onder a)
anerechten onderworpen aan het stellen van een passende zekerheid)
Vrijstelling van uitvoerrechten

C71

Landbouwdieren (huisdieren) die worden uitgevoerd bij de overbrenging van een 115
landbouwbedrijf uit de Unie naar een derde land

C72

Foerage en voedermiddelen voor dieren tijdens de uitvoer

121

C73

Zendingen met een te verwaarlozen waarde

114

C74

Producten van landbouw of veeteelt die zijn verkregen in het douanegebied van de 116
Unie op aangrenzende landerijen die worden geëxploiteerd, in de hoedanigheid van
eigenaar of pachter, door landbouwproducenten wier hoofdbedrijf is gevestigd in
een derde land in de onmiddellijke nabijheid van het douanegebied van de Unie
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Artikelnummer

Zaaigoed dat bestemd is om te worden gebruikt op landerijen die in een derde land 119
zijn gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het douanegebied van de Unie en die
worden geëxploiteerd, in de hoedanigheid van eigenaar of pachter, door landbouw
producenten wier hoofdbedrijf is gevestigd in het genoemde douanegebied in de
onmiddellijke nabijheid van het betrokken derde land

(*) Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire
regeling inzake douanevrijstellingen (PB L 324 van 10.12.2009, blz. 23).

Tijdelijke invoer
Omschrijving

Code

Artikelnummer

D01

Laadborden (met inbegrip van reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van 208 en 209
laadborden)

D02

Containers (met inbegrip van reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van 210 en 211
containers)

D03

Middelen voor vervoer over de weg, per spoor, door de lucht, over zee en over de 212
binnenwateren

D04

Persoonlijke bezittingen en goederen voor sportdoeleinden van reizigers

219

D05

Welzijnsgoederen voor zeelieden

220

D06

Materiaal voor hulpverlening bij rampen

221

D07

Medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal

222

D08

Dieren (twaalf maanden of ouder)

223

D09

Goederen voor gebruik in grensgebieden

224

D10

Geluids-, beeld- of gegevensdragers

225

D11

Reclamemateriaal

225

D12

Beroepsuitrusting

226

D13

Opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal

227

D14

Verpakkingsmiddelen, gevuld

228

D15

Verpakkingsmiddelen, leeg

228

D16

Gietvormen, matrijzen, clichés, tekeningen, ontwerpen, meet-, controle- en verifi 229
catie-instrumenten en soortgelijke artikelen

D17

Bijzondere gereedschappen en instrumenten

230

D18

Goederen om aan proeven, experimenten of demonstraties te onderwerpen

231, onder a)

D19

Goederen, op grond van een verkoopovereenkomst die de clausule bevat dat de 231, onder b)
goederen eerst na bevredigende proeven zullen worden gekocht

D20

Goederen die worden gebruikt voor proeven, experimenten of demonstraties zon 231, onder c)
der winstoogmerk (zes maanden)

D21

Monsters en stalen

232
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Omschrijving

Artikelnummer

D22

Vervangende productiemiddelen (zes maanden)

233

D23

Goederen voor evenementen of voor de verkoop

234, lid 1

D24

Goederen op proef (zes maanden)

234, lid 2

D25

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

234, lid 3, onder a)

D26

Andere dan nieuw vervaardigde goederen die zijn ingevoerd om op een veiling te 234, lid 3, onder
b)
worden verkocht

D27

Reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting

D28

Goederen die worden ingevoerd in bijzondere situaties zonder economische ge 236, onder b)
volgen

D29

Goederen die worden ingevoerd voor een periode van ten hoogste drie maanden 236, onder a)

D30

Vervoermiddelen voor personen die buiten het douanegebied van de Unie gevestigd 216
zijn of voor personen die voorbereidingen treffen om hun normale verblijfplaats
naar een plaats buiten dat douanegebied over te brengen

D51

Tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten

235

206

Landbouwproducten

Code

Omschrijving

Invoer
E01

Toepassing van eenheidsprijzen voor het bepalen van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onder
hevige goederen (artikel 74, lid 2, onder c), van het wetboek en artikel 142, lid 6)

E02

Forfaitaire invoerwaarden (bijvoorbeeld: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011) (*)
Uitvoer

E51

In bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde landbouwproducten
waarvoor restitutie wordt aangevraagd die afhankelijk is van een uitvoercertificaat

E52

In bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde landbouwproducten
waarvoor restitutie wordt aangevraagd die niet afhankelijk is van een uitvoercertificaat

E53

In bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde landbouwproducten,
die in kleine hoeveelheden zijn uit te voeren en waarvoor restitutie wordt aangevraagd die niet afhan
kelijk is van een uitvoercertificaat

E61

Niet in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde verwerkte
landbouwproducten waarvoor restitutie wordt aangevraagd die afhankelijk is van een restitutiecertificaat

E62

Niet in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde verwerkte
landbouwproducten waarvoor restitutie wordt aangevraagd die niet afhankelijk is van een restitutiecer
tificaat

E63

Niet in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde verwerkte
landbouwproducten, die in kleine hoeveelheden zijn uit te voeren en waarvoor restitutie wordt aange
vraagd, zonder restitutiecertificaat
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Omschrijving

E64

Bevoorrading met goederen die voor restitutie in aanmerking komen (artikel 33 van Verordening (EG)
nr. 612/2009) (**)

E65

Opslag in een bevoorradingsdepot (artikel 37 van Verordening (EG) nr. 612/2009)

E71

In kleine hoeveelheden uit te voeren landbouwproducten waarvoor restitutie wordt aangevraagd en
waarmee geen rekening wordt gehouden bij de berekening van de minimale controlepercentages

(*) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de
toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en
fruit betreft (PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1).
(**) Verordening (EG) nr. 612/2009 van de Commissie van 7 juli 2009 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van
het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten (PB L 186 van 17.7.2009, blz. 1).

Andere

Code

Omschrijving

Invoer
F01

Vrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen (artikel 203 van het wetboek)

F02

Vrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen (bijzondere omstandigheden als bedoeld in
artikel 159 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446: landbouwproducten)

F03

Vrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen (bijzondere omstandigheden als bedoeld in
artikel 158, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446: herstelling)

F04

Veredelingsproducten die na wederuitvoer voorafgegaan door een regeling actieve veredeling terugkeren
naar de Europese Unie (artikel 205, lid 1, van het wetboek)

F05

Vrijstelling van invoerrechten en van btw en/of accijnzen voor terugkerende goederen (artikel 203 van
het wetboek en artikel 143, lid 1, onder e), van Richtlijn 2006/112/EG)

F06

Een overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling van de plaats van invoer
overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn 2008/118/EG

F07

Veredelingsproducten die na wederuitvoer voorafgegaan door een regeling actieve veredeling terugkeren
naar de Europese Unie waarbij de invoerrechten worden vastgesteld overeenkomstig artikel 86, lid 3,
van het wetboek (artikel 205, lid 2, van het wetboek)

F15

Goederen die worden binnengebracht in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een
bijzonder fiscaal regime (artikel 1, lid 3, van het wetboek)

F16

Goederen die worden binnengebracht in het kader van het handelsverkeer tussen de Unie en de landen
waarmee zij een douane-unie heeft opgericht

F21

Vrijstelling van invoerrechten voor visserijproducten en andere producten die in de territoriale zee van
een land of gebied buiten het douanegebied van de Unie zijn gewonnen door uitsluitend in een lidstaat
ingeschreven of geregistreerde schepen die de vlag van deze lidstaat voeren

F22

Vrijstelling van invoerrechten voor producten die zijn verkregen uit visserijproducten en andere pro
ducten gewonnen in de territoriale zee van een land of gebied buiten het douanegebied van de Unie aan
boord van fabrieksschepen die in een lidstaat zijn ingeschreven of geregistreerd en de vlag van deze
lidstaat voeren

F44

In het vrije verkeer brengen van veredelingsproducten wanneer artikel 86, lid 3, van het wetboek
toepassing vindt
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Omschrijving

F45

Vrijstelling van btw bij de definitieve invoer van goederen (Richtlijn 2009/132/EG van de Raad (*))

F46

Gebruik van de oorspronkelijke tariefindeling van de goederen in situaties zoals bedoeld in artikel 86,
lid 2, van het wetboek

F47

Vereenvoudiging van de opstelling van douaneaangiften betreffende goederen die onder verschillende
tariefonderverdelingen vallen zoals bedoeld in artikel 177 van het wetboek

F48

Invoer in het kader van de bijzondere regeling voor afstandsverkopen van uit derdelandsgebieden of
derde landen ingevoerde goederen zoals bepaald in titel XII, hoofdstuk 6, afdeling 4, van Richtlijn
2006/112/EG

F49

Invoer in het kader van de bijzondere regeling voor de aangifte en de betaling van btw bij invoer zoals
bepaald in titel XII, hoofdstuk 7, van Richtlijn 2006/112/EG
Uitvoer

F61

Bevoorrading en bunkeren

F65

Vereenvoudiging van de opstelling van douaneaangiften betreffende goederen die onder verschillende
tariefonderverdelingen vallen zoals bedoeld in artikel 177 van het wetboek

F75

Goederen die worden verzonden in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder
fiscaal regime (artikel 1, lid 3, van het wetboek)

(*) Richtlijn 2009/132/EG van de Raad van 19 oktober 2009 houdende bepaling van de werkingssfeer van artikel 143, onder b)
en c), van Richtlijn 2006/112/EG met betrekking tot de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de
definitieve invoer van bepaalde goederen (PB L 292 van 10.11.2009, blz. 5).

12 01 000 000 Voorafgaand document
12 01 001 000 Referentienummer
Vermeld hier het identificatienummer of ander herkenbaar kenmerk van het document.
Indien naar het MRN wordt verwezen als voorafgaand document, moet het referentienummer de volgende structuur
hebben:
Veld

Inhoud

Formaat

Voorbeelden

1

Laatste twee cijfers van het jaar van formele aanvaar n2
ding van de aangifte (JJ)

21

2

Identificator van het land waar de aangifte / het be a2
wijs van de douanestatus van Uniegoederen / de ken
nisgeving is ingediend (tweeletterige landcode)

RO

3

Unieke identificator van elk bericht per jaar en land an 12

9876AB889012

4

Identificator van de regeling

a1

B

5

Controlecijfer

an1

1

Veld 1 en 2: zie uitleg hierboven.
Veld 3 moet worden ingevuld met een identificator van het bericht in kwestie. De wijze waarop het veld wordt
gebruikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de nationale douaneautoriteiten, maar elk bericht dat in de loop
van het jaar in het betreffende land is afgehandeld, dient een uniek nummer krijgen voor de regeling in kwestie.
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Nationale douaneautoriteiten die het identificatienummer van het bevoegde douanekantoor in het MRN willen
opnemen, kunnen hiervoor de eerste zes tekens gebruiken.
Veld 4 moet worden ingevuld met een identificator van de regeling zoals omschreven in onderstaande tabel.
Veld 5 moet worden ingevuld met een controlecijfer voor het gehele MRN. Aan de hand van dit veld kunnen fouten
bij de registratie van het volledige MRN worden opgespoord.
Te gebruiken codes in veld 4 Identificator van de regeling:
Code

Regeling

A

Uitsluitend uitvoer

B

Uitvoeraangifte en summiere aangifte bij uitgaan

C

Uitsluitend summiere aangifte bij uitgaan

D

Kennisgeving van wederuitvoer

E

Verzending van goederen in verband met gebieden met een bijzonder fiscaal regime

J

Uitsluitend aangifte voor douanevervoer

K

Aangifte voor douanevervoer en summiere aangifte bij uitgaan

L

Aangifte voor douanevervoer en summiere aangifte bij binnenbrengen

M

Aangifte voor douanevervoer en summiere aangifte bij uitgaan en summiere aangifte bij binnenbrengen

P

Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen/douanemanifest

R

Uitsluitend invoeraangifte

S

Invoeraangifte en summiere aangifte bij binnenbrengen

T

Uitsluitend summiere aangifte bij binnenbrengen

U

Aangifte tot tijdelijke opslag

V

Binnenbrengen van goederen in verband met gebieden met een bijzonder fiscaal regime

W

Aangifte tot tijdelijke opslag en summiere aangifte bij binnenbrengen

Z

Kennisgeving van aankomst

12 01 002 000 Soort
Voorafgaande documenten moeten worden vermeld in de vorm van een code zoals omschreven in titel I. De lijst
van documenten alsook van de overeenkomstige codes is in de Taric-databank opgenomen.
12 02 000 000 Aanvullende informatie
12 02 008 000 Code
Aanvullende informatie op douanegebied wordt gecodeerd door middel van een code van vijf cijfers:
Code 0xxxx – Algemene categorie
Code 1xxxx – Bij invoer
Code 2xxxx – Bij douanevervoer
Code 3xxxx – Bij uitvoer
Code 4xxxx – Andere
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Onderwerp

Aanvullende informatie

00100

Artikel 163 van Gedelegeerde Aanvraag van een vergunning “Vereenvoudigde vergunning”
Verordening (EU) 2015/2446
voor het gebruik van een andere
bijzondere regeling dan dou
anevervoer op basis van de dou
aneaangifte

00700

Artikel 176, lid 1, onder c), en Aanzuivering van actieve verede “AV” en het desbetreffende ver
artikel 241, lid 1, eerste alinea, ling
gunningnummer of INF-num
mer
van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2015/2446

00800

Artikel 241, lid 1, tweede ali Aanzuivering van actieve verede “AV HPM”
nea, van Gedelegeerde Verorde ling (bijzondere handelspolitieke
ning (EU) 2015/2446
maatregelen)

00900

Artikel 238 van Gedelegeerde Aanzuivering van tijdelijke in “TI” en het desbetreffende ver
Verordening (EU) 2015/2446
voer
gunningnummer

01000

Artikel 36, lid 2, van het Ver De persoonlijke bagage van een “Diplomatieke goederen — Vrij
drag van Wenen inzake diplo diplomatieke ambtenaar is vrij stelling van onderzoek”
matieke betrekkingen van 1961 gesteld van onderzoek

10600

Titel II van bijlage B bij Gedele Situatie van verhandelbare cog “Geadresseerde onbekend”
geerde
Verordening
(EU) nossementen “aan order blanco
2015/2446
geëndosseerd”, in het geval van
summiere aangiften bij binnen
brengen waarbij de gegevens
van de geadresseerde onbekend
zijn.

20100

Artikel 18 “regeling gemeen Uitvoer uit een land dat deel
neemt aan het gemeenschappe
schappelijk douanevervoer” (*)
lijk douanevervoer, onderwor
pen aan beperkingen of uitvoer
uit de Unie onderworpen aan
beperkingen

20200

Artikel 18 “regeling gemeen Uitvoer uit een land dat deel
schappelijk douanevervoer” (*)
neemt aan het gemeenschappe
lijk douanevervoer, onderwor
pen aan rechten of uitvoer uit
de Unie onderworpen aan rech
ten

20300

Artikel 18 “regeling gemeen Uitvoer
schappelijk douanevervoer”

30300

Artikel 254, lid 4, onder b), van Uitvoer van goederen met een “E-U”
bijzondere bestemming
het wetboek

30500

Artikel 329, lid 7

30600

Titel II van bijlage B bij Gedele Situatie van verhandelbare cog “Geadresseerde onbekend”
geerde
Verordening
(EU) nossementen "aan order blanco
2015/2446
geëndosseerd", in het geval van
summiere aangiften bij uitgaan
waarbij de gegevens van de ge
adresseerde onbekend zijn.

“Uitvoer”

Verzoek dat het douanekantoor Douanekantoor van uitgang
dat bevoegd is voor de plaats
waar de goederen in het kader
van een enkele overeenkomst
voor vervoer uit het douanege
bied van de Unie ten laste wor
den genomen, als douanekan
toor van uitgang fungeert.
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Aanvullende informatie

30700

Artikel 160 van Gedelegeerde Verzoek om inlichtingenblad “INF3”
INF3 te ontvangen
Verordening (EU) 2015/2446

40100

Artikel 123 van Gedelegeerde Verzoek om een langere geldig “Langere geldigheidsduur van het
Verordening (EU) 2015/2446
heidsduur van het bewijs van de bewijs van de douanestatus van
douanestatus van Uniegoederen Uniegoederen”

(*) Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijk regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987 (PB L 226 van
13.8.1987, blz. 2)

12 03 000 000 Bewijsstuk
12 03 002 000 Soort
a) Unie- of internationale documenten, certificaten en vergunningen die ter staving van de aangifte worden voor
gelegd, moeten worden vermeld in de vorm van een code zoals omschreven in titel I, gevolgd door een
identificatienummer of ander herkenbaar kenmerk. De lijst van documenten, certificaten en vergunningen alsook
van de overeenkomstige codes is in de Taric-databank opgenomen.
b) Nationale documenten, certificaten en vergunningen die ter staving van de aangifte worden voorgelegd, moeten
worden vermeld in de vorm van een code zoals omschreven in titel I (bijvoorbeeld: 2123, 34d5), eventueel
gevolgd door een identificatienummer of ander herkenbaar kenmerk. De vier tekens vormen volgens de eigen
nomenclatuur van elke lidstaat vastgestelde codes.
12 04 000 000 Aanvullende referentie
12 04 002 000 Soort
a) Aanvullende referenties moeten worden vermeld in de vorm van een code zoals omschreven in titel I. De lijst
van aanvullende referenties alsook van de overeenkomstige codes is in de Taric-databank opgenomen.
b) Aanvullende referenties moeten worden vermeld in de vorm van een code zoals omschreven in titel I, eventueel
gevolgd door een identificatienummer of ander herkenbaar kenmerk. De vier tekens vormen volgens de eigen
nomenclatuur van elke lidstaat vastgestelde codes.
12 05 000 000 Vervoersdocument
12 05 002 000 Soort
Vervoersdocumenten moeten worden vermeld in de vorm van een code zoals omschreven in titel I. De lijst van
vervoersdocumenten alsook van de overeenkomstige codes is in de Taric-databank opgenomen.
12 11 000 000 Entrepot
12 11 002 000 Type
Het teken dat het type entrepot aangeeft:
R Publiek douane-entrepot type I
S

Publiek douane-entrepot type II

T

Publiek douane-entrepot type III

U Particulier douane-entrepot
V Opslagruimte voor de tijdelijke opslag van goederen
Y

Ander dan douane-entrepot

Z Vrije zone
13 01 000 000 Exporteur
13 01 017 000 Identificatienummer
Een uniek derdeland-identificatienummer dat aan de Unie is meegedeeld, is als volgt opgebouwd:
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Inhoud

Veld

Formaat

1

Landcode

a2

2

Uniek identificatienummer
in een derde land

an..15

Landcode: Gebruik de code zoals omschreven in Titel I voor G.E. 1 301 018 020 (Exporteur - Land - Adres).
13 02 000 000 Afzender
13 02 028 000 Soort persoon
Er moet gebruik worden gemaakt van de volgende codes:
1

Natuurlijke persoon

2

Rechtspersoon

3

Vereniging van personen die geen rechtspersoonlijkheid bezit maar krachtens het Unierecht of het nationale
recht wel als handelingsbekwaam is erkend

13 02 029 000 Communicatie
13 02 029 002 Soort
Er moet gebruik worden gemaakt van de volgende codes:
EM E-mail
TE

Telefoon

13 06 000 000 Vertegenwoordiger
13 06 030 000 Status
De status van de vertegenwoordiger wordt aangegeven door een van de volgende codes te vermelden voor zijn
volledige naam en adres:
2

Vertegenwoordiger (directe vertegenwoordiging in de zin van artikel 18, lid 1, van het wetboek)

3

Vertegenwoordiger (indirecte vertegenwoordiging in de zin van artikel 18, lid 1, van het wetboek)

13 14 000 000 Extra actor in de toeleveringsketen
13 14 031 000 Rol
De volgende partijen kunnen worden opgegeven:

Code
rol

CS

Partij

Omschrijving

Groepage-expedi Expediteur die afzonderlijke kleinere zendingen samenbrengt in één grotere zending
(groepage), die wordt verzonden naar een tegenhanger van de groepage-expediteur, die
teur
de gegroepeerde zending opnieuw opsplitst in haar oorspronkelijke delen
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Omschrijving

FW

Expediteur

Partij die de expeditie van goederen voor zijn rekening neemt

MF

Fabrikant

Partij die goederen vervaardigt

WH

Entrepothouder

Partij die verantwoordelijk is voor goederen die in een entrepot worden opgeslagen

13 15 000 000 Aanvullende aangever
13 15 032 000 Aanvullende informatieverstrekking
De volgende soorten informatie kunnen worden verstrekt:
Soort

Omschrijving

1

Informatie op houseniveau

2

Informatie op subhouseniveau

13 16 000 000 Aanvullende fiscale referentie
13 16 031 000 Rol
De volgende partijen kunnen worden opgegeven:
Code rol

Partij

Omschrijving

FR1

Importeur

Perso(o)n(en) die de lidstaat van invoer in overeenstemming met artikel 201
van Richtlijn 2006/112/EG heeft aangewezen of erkend als de tot voldoening
van de btw gehouden perso(o)n(en)

FR2

Afnemer

Persoon die in overeenstemming met artikel 200 van Richtlijn 2006/112/EG
gehouden is tot voldoening van de btw op de intra-Unieverwerving van
goederen

FR3

Fiscaal
vertegen Door de importeur aangewezen fiscaal vertegenwoordiger die gehouden is tot
woordiger
voldoening van de btw in de lidstaat van invoer

FR4

Houder van de ver De belastingplichtige, de tot voldoening van de belasting gehouden persoon of
gunning voor uitstel een andere persoon die uitstel van betaling heeft gekregen in overeenstem
van betaling
ming met artikel 211 van Richtlijn 2006/112/EG

FR5

Verkoper (IOSS)

Belastingplichtige die gebruikmaakt van de bijzondere regeling voor afstands
verkopen van uit derdelandsgebieden of derde landen ingevoerde goederen
zoals bepaald in titel XII, hoofdstuk 6, afdeling 4, van Richtlijn 2006/112/EG
en houder van het in artikel 369 octodecies van die richtlijn bedoelde btwidentificatienummer

FR7

Belastingplichtige of
de tot voldoening
van de btw gehou
den persoon

Btw-identificatienummer van de belastingplichtige of van de tot voldoening
van de btw gehouden persoon wanneer de betaling van de btw wordt uit
gesteld overeenkomstig artikel 211, tweede alinea, van Richtlijn
2006/112/EG
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13 16 034 000 Btw-identificatienummer
Het btw-identificatienummer is als volgt gestructureerd:
Veld

Inhoud

Formaat

1

Identificator van de lidstaat van afgifte (tweeletterige ISO-code 3166; Griekenland mag a2
EL gebruiken)

2

Individueel nummer toegekend door lidstaten voor de identificatie van belastingplich an..15
tigen
zoals bedoeld in artikel 214 van Richtlijn 2006/112/EG

Wanneer de goederen worden aangegeven voor het vrije verkeer in het kader van de bijzondere regeling voor
afstandsverkopen van goederen die zijn ingevoerd uit de in titel XII, hoofdstuk 6, afdeling 4, van Richtlijn
2006/112/EG opgenomen derdelandsgebieden of derde landen, dient het voor het gebruik van deze regeling
toegekende speciale btw-nummer te worden vermeld.
14 01 000 000 Leveringsvoorwaarden
14 01 035 000 Incoterms-code
De hiernavolgende codes en vermeldingen worden aangebracht:
Codes Incoterms

Incoterms — IKK/ECE Betekenis

Te vermelden plaats

Codes voor alle vervoerswijzen
EXW (Incoterms 2020)

Af fabriek

Overeengekomen plaats van levering

FCA (Incoterms 2020)

Franco vervoerder

Overeengekomen plaats van levering

CPT (Incoterms 2020)

Vrachtvrij tot

Overeengekomen plaats van bestem
ming

CIP (Incoterms 2020)

Vrachtvrij inclusief verzekering tot

Overeengekomen plaats van bestem
ming

DPU (Incoterms 2020)

Geleverd ter bestemming en gelost

Overeengekomen plaats van bestem
ming

DAP (Incoterms 2020)

Geleverd ter bestemming

Overeengekomen plaats van bestem
ming

DDP (Incoterms 2020)

Franco inclusief rechten

Overeengekomen plaats van bestem
ming

DAT (Incoterms 2010)

Geleverd op terminal

Overeengekomen terminal in haven of
plaats van bestemming

Codes voor vervoer over zee en de binnenwateren
FAS (Incoterms 2020)

Franco langszij schip

Overeengekomen haven van lading

FOB (Incoterms 2020)

Vrij aan boord

Overeengekomen haven van lading

CFR (Incoterms 2020)

Kosten en vracht

Overeengekomen haven van bestem
ming

CIF (Incoterms 2020)

Kosten, verzekering en vracht

Overeengekomen haven van bestem
ming

XXX

Andere leveringsvoorwaarden dan de Vermelding voluit van de contract
voorwaarden
hierboven vermelde
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14 02 000 000 Vervoerskosten
14 02 038 000 Betalingswijze
Er moet gebruik worden gemaakt van de volgende codes:
A

Contante betaling in geld

B

Betaling met creditkaart

C

Betaling met cheque

D

Andere (bijvoorbeeld automatische afschrijving kasrekening)

H

Elektronische betaling

Y

Rekeninghouder bij vervoerder

Z

Niet vooraf betaald

14 03 000 000 Rechten en belastingen
14 03 039 000 Soort belasting
Hiervoor worden de volgende codes gebruikt:
A00

Invoerrecht

A30

Definitieve antidumpingrechten

A35

Voorlopige antidumpingrechten

A40

Definitieve compenserende rechten

A45

Voorlopige compenserende rechten

B00

Btw

C00

Uitvoerrecht

E00

Voor rekening van andere landen geïnde rechten

14 03 038 000 Betalingswijze
De lidstaten kunnen de volgende codes gebruiken:
A

Contante betaling in geld

B

Betaling met creditkaart

C

Betaling met cheque

D

Andere (bijvoorbeeld ten laste van de rekening van een douane-expediteur)

E

Uitstel van betaling

G

Uitstel van betaling - btw-stelsel (artikel 211 van Richtlijn 2006/112/EG)

H

Elektronische betaling

L 63/469

NL

L 63/470

Publicatieblad van de Europese Unie

J

Betaling via de posterijen (postzendingen) of andere openbare instellingen of overheidsdiensten

K

Krediet voor accijns of teruggave van accijns

O

Zekerheidstelling bij productschappen

P

Zekerheidstelling in geld door een douane-expediteur

R

Zekerheidstelling voor het verschuldigde bedrag

S

Individuele zekerheidstelling

T

Zekerheidstelling door een douane-expediteur

U

Zekerheidstelling door een douane-expediteur — doorlopende vergunning

V

Zekerheidstelling door een douane-expediteur — individuele vergunning

23.2.2021

14 04 000 000 Bijtel- en aftrekposten
14 04 008 000 Code
Bijtelposten (zoals omschreven in de artikelen 70 en 71 van het wetboek)
AB

Commissies en courtage, met uitzondering van inkoopcommissies

AD

Bergingsmiddelen en verpakking

AE

Materialen, samenstellende delen, onderdelen en dergelijke die in de ingevoerde goederen worden verwerkt

AF

Werktuigen, matrijzen, gietvormen en dergelijke voorwerpen die bij de voortbrenging van de ingevoerde
goederen worden gebruikt

AG

Materialen die bij de voortbrenging van de ingevoerde goederen worden verbruikt

AH

Engineering, ontwikkeling, werken van kunst, ontwerpen, en tekeningen en schetsen die buiten de Europese
Unie zijn verricht of vervaardigd en die noodzakelijk zijn voor de productie van de ingevoerde goederen

AI

Royalty’s en licentierechten

AJ

Opbrengst van elke latere wederverkoop, overdracht of gebruik die de verkoper ten goede komt

AK

Kosten van vervoer, van laden en behandelen en van verzekering tot de plaats van binnenkomst in de Europese
Unie

AL

Indirecte betalingen en andere betalingen (artikel 70 van het wetboek)

AN

Bijtelposten op basis van een beschikking gegeven overeenkomstig artikel 71 van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2015/2446

Aftrekposten (zoals omschreven in artikel 72 van het wetboek)
BA

Kosten van vervoer na aankomst op de plaats van binnenbrengen

BB

Kosten van constructiewerkzaamheden, installatie, montage, onderhoud of technische bijstand na de invoer

BC

Invoerrechten of andere heffingen die in de Unie vanwege de invoer of de verkoop van goederen dienen te
worden voldaan

BD

Rentelasten
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BE

Kosten ter verkrijging van het recht tot verveelvoudiging van de in de Europese Unie ingevoerde goederen

BF

Inkoopcommissies

BG

Aftrekposten op basis van een beschikking gegeven overeenkomstig artikel 71 van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2015/2446

14 07 000 000 Waarderingsindicatoren
De code omvat vier cijfers, die elk ofwel “0” ofwel “1” zijn.
Iedere “1” of “0” geeft aan of een waarderingsindicator relevant is of niet voor de waardering van de betrokken
goederen.
1e cijfer: verbonden partijen, al dan niet met prijsbeïnvloeding
2e cijfer: beperkingen ten aanzien van de overdracht of het gebruik van de goederen door de koper overeenkomstig
artikel 70, lid 3, onder a), van het wetboek
3e cijfer: de verkoop of de prijs is afhankelijk gesteld van enige voorwaarde of prestatie overeenkomstig artikel 70,
lid 3, onder b), van het wetboek
4e cijfer: de verkoop is onderworpen aan een regeling waarbij een deel van de opbrengst van de latere weder
verkoop, overdracht of gebruik direct of indirect ten goede komt van de verkoper
Voorbeeld: goederen die worden verhandeld tussen verbonden partijen, maar zich niet in een van de andere onder
het 2e, 3e en 4e cijfer beschreven situaties bevinden, krijgen als code de combinatie “1 000”.
14 10 000 000 Waarderingsmethode
De bepalingen op grond waarvan de douanewaarde van ingevoerde goederen wordt vastgesteld, worden als volgt
gecodeerd:
Code

Toepasselijk artikel van het wetboek

Methode

1

70

Transactiewaarde van de ingevoerde goederen

2

74, lid 2, onder a)

Transactiewaarde van identieke goederen

3

74, lid 2, onder b)

Transactiewaarde van soortgelijke goederen

4

74, lid 2, onder c)

Afgeleide waarde

5

74, lid 2, onder d)

Berekende waarde

6

74, lid 3

Waarde op basis van de beschikbare gegevens
(zogenaamde “fall back”-methode)

14 11 000 000 Preferentie
Deze informatie wordt uitgedrukt in een driecijfercode bestaande uit een element van één cijfer vermeld onder 1)
gevolgd door een element van twee cijfers vermeld onder 2).
De desbetreffende codes zijn:
(1) Eerste cijfer van de code
1 Tariefregeling “erga omnes”
2 Stelsel van algemene preferenties (SAP)
3 Andere tariefpreferenties dan die bedoeld onder code 2
4 Douanerechten krachtens door de Europese Unie gesloten overeenkomsten tot oprichting van een douaneunie
(2) Twee volgende cijfers van de code
00 Geen van de hierna volgende gevallen
10 Tariefschorsing
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18 Tariefschorsing met certificaat betreffende de bijzondere aard van het product
19 Tijdelijke schorsing voor producten die met een certificaat van vrijgave (EASA-formulier 1) of een gelijk
waardig certificaat worden ingevoerd
20 Tariefcontingent (*)
25 Tariefcontingent met certificaat betreffende de bijzondere aard van het product (*)
28 Tariefcontingent na passieve veredeling (*)
50 Certificaat betreffende de bijzondere aard van het product
16 15 000 000 Plaats van de goederen
Maak gebruik van de GEONOM-code als bedoeld in inleidende aantekening 13, punt 3.
16 15 045 000 Soort plaats
Maak gebruik van de onderstaande codes om het soort plaats aan te duiden:
A Aangewezen plaats
B Erkende plaats
C Goedgekeurde plaats
D Andere
16 15 046 000 Kenmerk van de identificatie
Gebruik een van de onderstaande identificatoren om de plaats te identificeren:

Code

Identificator

Omschrijving

T

Adres postcode

Gebruik de postcode van de betrokken plaats met of zonder huisnummer.

U

UN/LOCODE

UN/LOCODE als bedoeld in inleidende aantekening 13, punt 4.

V

Identificatienummer dou Gebruik de codes zoals omschreven voor G.E. 1 701 000 000 Douanekan
anekantoor
toor van uitgang

W

GNSS-coördinaten

Decimale graden met negatieve getallen voor het zuiden en het westen.
Voorbeelden: 44,424896o/8,774792o of
50,838068o/ 4,381508o

X

EORI-nummer

Gebruik het identificatienummer zoals aangegeven in de beschrijving voor
G.E. 13 01 017 00 Identificatienummer exporteur. Indien de marktdeel
nemer verschillende bedrijfsruimten heeft, wordt het EORI-nummer aange
vuld met een unieke identificator voor de betrokken plaats.

Y

Vergunningnummer

Vermeld het vergunningnummer van de betrokken plaats, dat wil zeggen
van het entrepot waar de goederen kunnen worden onderzocht. Indien de
vergunning verschillende bedrijfsruimten betreft, wordt het vergunningnum
mer aangevuld met een unieke identificator voor de betrokken plaats.

Z

Adres

Vermeld het adres van de betrokken plaats.

Indien code “X” (EORI-nummer) of “Y” (vergunningnummer) is gebruikt voor de identificatie van de plaats, en er
verschillende plaatsen zijn die verband houden met dat EORI-nummer of vergunningnummer, kan een aanvullende
identificator worden gebruikt om de plaats ondubbelzinnig te identificeren.
(*) Wanneer het aangevraagde tariefcontingent is uitgeput, kunnen de lidstaten aanvaarden dat de aanvraag geldt voor een andere
preferentie.
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16 17 000 000 Verplichte route
De desbetreffende codes zijn:
0

De goederen worden niet via een economisch verantwoorde route van het douanekantoor van vertrek naar het
douanekantoor van bestemming vervoerd.

1

De goederen dienen via een economisch verantwoorde route van het douanekantoor van vertrek naar het
douanekantoor van bestemming te worden vervoerd.

17 01 000 000 Douanekantoor van uitgang
17 01 001 000 Identificatienummer
De te gebruiken codes (an8) hebben de volgende structuur:
— de eerste twee tekens (a2) identificeren het land door middel van de GEONOM-code als bedoeld in inleidende
aantekening 13, punt 3,
— de volgende zes tekens (an6) duiden het betrokken kantoor in dit land aan. Hiervoor wordt de volgende
structuur aanbevolen:
De eerste drie tekens (an3) geven de UN/LOCODE-plaatsnaam weer en de laatste drie een nationale alfanume
rieke onderverdeling (an3). Indien deze onderverdeling niet wordt gebruikt, moet “000” worden ingevoegd.
19 01 000 000 Indicator container
De desbetreffende codes zijn:

0

Niet in containers vervoerde goederen

1

In containers vervoerde goederen

19 03 000 000 Vervoerswijze aan de grens
Hiervoor worden de volgende codes gebruikt:

Code

Omschrijving

1

Zeevervoer

2

Spoorvervoer

3

Wegvervoer

4

Luchtvervoer

5

Post (actieve vervoerswijze onbekend)

7

Vaste transportinrichtingen

8

Vervoer over binnenwateren

9

Andere vervoerswijze (eigen voortbeweging)
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19 05 000 000 Vervoermiddel bij vertrek
19 05 061 000 Soort identificatie
Hiervoor worden de volgende codes gebruikt:
Code

Omschrijving

10

IMO-scheepsidentificatienummer

11

Naam van het zeeschip

20

Nummer van de wagon

21

Treinnummer

30

Kenteken van het wegvoertuig

31

Kenteken van de aanhangwagen (wegvervoer)

40

IATA-vluchtnummer

41

Registratienummer van het luchtvaartuig

80

Europees Scheepsidentificatienummer (ENI-code)

81

Naam van het binnenschip

19 07 000 000 Hulpmiddel bij het vervoer
19 07 064 000 Identificatie grootte en type container
Er moet gebruik worden gemaakt van de volgende codes:
Code

Omschrijving

1

Met dimeer beklede tank

2

Met epoxy beklede tank

6

Druktank

7

Koeltank

9

Roestvrijstalen tank

10

Reefer container zonder actieve temperatuurregeling, 40 voet

12

Europallet – 80 × 120 cm

13

Scandinavisch pallet — 100 x 120 cm

14

Aanhangwagen

15

Reefer container zonder actieve temperatuurregeling, 20 voet

16

Wissellaadbord

23.2.2021
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Omschrijving

17

Oplegger

18

Tankcontainer, 20 voet

19

Tankcontainer, 30 voet

20

Tankcontainer, 40 voet

21

IC-container, 20 voet, eigendom van de Europese spoorwegdochter InterContainer

22

IC-container, 30 voet, eigendom van de Europese spoorwegdochter InterContainer

23

IC-container, 40 voet, eigendom van de Europese spoorwegdochter InterContainer

24

Koeltank, 20 voet

25

Koeltank, 30 voet

26

Koeltank, 40 voet

27

IC-tankcontainer, 20 voet, eigendom van de Europese spoorwegdochter InterContainer

28

IC-tankcontainer, 30 voet, eigendom van de Europese spoorwegdochter InterContainer

29

IC-tankcontainer, 40 voet, eigendom van de Europese spoorwegdochter InterContainer

30

IC-koeltank, 20 voet, eigendom van de Europese spoorwegdochter InterContainer

31

Container met temperatuurregeling, 30 voet

32

IC-koeltank, 40 voet, eigendom van de Europese spoorwegdochter InterContainer

33

Losse laadbak met een lengte van minder dan 6,15 meter

34

Losse laadbak met een lengte tussen 6,15 meter en 7,82 meter

35

Losse laadbak met een lengte tussen 7,82 meter en 9,15 meter

36

Losse laadbak met een lengte tussen 9,15 meter en 10,90 meter

37

Losse laadbak met een lengte tussen 10,90 meter en 13,75 meter

38

Stalen laadeenheid zonder vaste bovenafdekking voor het vervoer van stortgoederen over de weg

39

Container met temperatuurregeling, 20 voet

40

Container met temperatuurregeling, 40 voet

41

Koelcontainer (reefer) zonder actieve temperatuurregeling, 30 voet
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Omschrijving

42

Dubbele aanhangwagen

43

IL-container zonder vaste bovenafdekking (open top), 20 voet

44

IL-container met vaste bovenafdekking (closed top), 20 voet

45

IL-container met vaste bovenafdekking (closed top), 40 voet

19 07 065 000 Ladingstatus container
Er moet gebruik worden gemaakt van de volgende codes:
Omschrijving

Code

Betekenis

A

Leeg

Geeft aan dat de container leeg is

B

Niet leeg

Geeft aan dat de container niet leeg is

19 07 066 000 Code soort leverancier container
Er moet gebruik worden gemaakt van de volgende codes:
Code

Omschrijving

1

Geleverd door verzender

2

Geleverd door vervoerder

99 02 000 000 Soort zekerheidstelling
Hiervoor worden de volgende codes gebruikt:
Code

Omschrijving

0

Ontheffing van zekerheidstelling (artikel 95, lid 2, van het wetboek)

1

Doorlopende zekerheid (artikel 89, lid 5, van het wetboek)

2

Zekerheidstelling per aangifte in de vorm van borgstelling (artikel 92, lid 1, onder b), van het
wetboek)

3

Zekerheidstelling per aangifte in contant geld of door iedere andere vorm van betaling die door de
douaneautoriteiten wordt gelijkgesteld met een storting van contant geld, in euro of in de valuta van
de lidstaat waar de zekerheid wordt geëist (artikel 92, lid 1, onder a), van het wetboek)

4

Zekerheidstelling per aangifte met bewijs van zekerheidstelling (artikel 92, lid 1, onder b), van het
wetboek en artikel 160)

5

Ontheffing van zekerheidstelling indien het bedrag van de invoer- of uitvoerrechten waarvoor zeker
heid is vereist, niet hoger is dan de statistische waardedrempel voor aangiften, vastgesteld in over
eenstemming met artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en
de Raad (*) (artikel 89, lid 9, van het wetboek)

8

Geen zekerheidstelling vereist voor bepaalde overheidslichamen (artikel 89, lid 7, van het wetboek)

B

Zekerheidstelling voor goederen verzonden onder de TIR-regeling

R

Geen zekerheidstelling vereist voor goederen vervoerd over de Rijn, de Rijnvaartwegen, de Donau of
de vaarwegen van de Donau (artikel 89, lid 8, onder a), van het wetboek)
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Code

Omschrijving

C

Geen zekerheidstelling vereist voor goederen vervoerd via een vaste transportinrichting (artikel 89, lid
8, onder b), van het wetboek)

D

Geen zekerheidstelling vereist voor goederen die onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst
overeenkomstig artikel 81, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (artikel 89,
lid 8, onder c), van het wetboek)

E

Geen zekerheidstelling vereist voor goederen die onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst
overeenkomstig artikel 81, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (artikel 89,
lid 8, onder c), van het wetboek)

F

Geen zekerheidstelling vereist voor goederen die onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst
overeenkomstig artikel 81, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (artikel 89,
lid 8, onder c), van het wetboek)

G

Geen zekerheidstelling vereist voor goederen die onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst
overeenkomstig artikel 81, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (artikel 89,
lid 8, onder c), van het wetboek)

H

Geen zekerheidstelling vereist voor goederen die onder de regeling Uniedouanevervoer zijn geplaatst
overeenkomstig artikel 89, lid 8, onder d), van het wetboek

I

Zekerheidstelling per aangifte in een andere vorm die een gelijkwaardige waarborg biedt voor de
betaling van het met de douaneschuld overeenkomende bedrag aan invoer- of uitvoerrechten en
andere heffingen (artikel 92, lid 1, onder c), van het wetboek)

J

Geen zekerheidsteling vereist voor de route tussen het douanekantoor van vertrek en het douanekan
toor van doorgang - artikel 10, lid 2, onder b), van de overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende
een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer

(*) Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende communautaire
statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad
(PB L 152 van 16.6.2009, blz. 23).

TITEL III
Vermeldingen in de verschillende talen met bijbehorende code
Vermeldingen in de verschillende taalversies

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BG Ограничена валидност
CS Omezená platnost
DA Begrænset gyldighed
DE Beschränkte Geltung
EE Piiratud kehtivus
EL Περιορισμένη ισχύς
ES Validez limitada
FR Validité limitée
HR Ograničena valjanost
IT Validità limitata
LV Ierobežots derīgums
LT Galiojimas apribotas
HU Korlátozott érvényű
MT Validità limitata
NL Beperkte geldigheid
PL Ograniczona ważność
PT Validade limitada
RO Validitate limitată
SL Omejena veljavnost

Codes

Beperkte geldigheid — 99200
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Codes

— SK Obmedzená platnost'
— FI Voimassa rajoitetusti
— SV Begränsad giltighet
— EN Limited validity
— BG Освободено

Vrijstelling — 99201

— CS Osvobození
— DA Fritaget
— DE Befreiung
— EE Loobutud
— EL Απαλλαγή
— ES Dispensa
— FR Dispense
— HR Oslobođeno
— IT Dispensa
— LV Derīgs bez zīmoga
— LT Leista neplombuoti
— HU Mentesség
— MT Tneħħija
— NL Vrijstelling
— PL Zwolnienie
— PT Dispensa
— RO Dispensă
— SL Opustitev
— SK Upustenie
— FI Vapautettu
— SV Befrielse
— EN Waiver
— BG Алтернативно доказателство
— CS Alternativní důkaz
— DA Alternativt bevis
— DE Alternativnachweis
— EE Alternatiivsed tõendid
— EL Εναλλακτική απόδειξη
— ES Prueba alternativa
— FR Preuve alternative
— HR Alternativni dokaz
— IT Prova alternativa
— LV Alternatīvs pierādījums
— LT Alternatyvusis įrodymas
— HU Alternatív igazolás
— MT Prova alternattiva
— NL Alternatief bewijs
— PL Alternatywny dowód

Alternatief bewijs — 99202

23.2.2021
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Codes

— PT Prova alternativa
— RO Probă alternativă
— SL Alternativno dokazilo
— SK Alternatívny dôkaz
— FI Vaihtoehtoinen todiste
— SV Alternativt bevis
— EN Alternative proof
— BG Различия: митническо учреждение, където са Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aange
bracht…(naam en land) — 99 203
представени стоките …… (наименование и държава)
— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo
…… (název a země)
— DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt……
(navn og land)
— DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung er
folgte …… (Name und Land)
— EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ……. (nimi ja
riik)
— EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο
…… (Όνομα και χώρα)
— ES Diferencias: mercancías presentadas en la ofici
na…… (nombre y país)
— FR Différences: marchandises présentées au bureau……
(nom et pays) …… (nom et pays)
— HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena …
(naziv i zemlja)
— IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le
merci …… (nome e paese)
— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas
…… (nosaukums un valsts)
— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pa
vadinimas ir valstybė)
— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása meg
történt … (név és ország)
— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati
…… (isem u pajjiż)
— NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)
— PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono to
war …… (nazwa i kraj)
— PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia
…… (nome e país)
— RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal ……
(nume și țara)
— SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo
…… (naziv in država)
— SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený ……
(názov a krajina).
— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi
ja maa)
— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes ……
(namn och land)
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Codes

— EN Differences: office where goods were presented
…… (name and country)
— BG Извеждането от ……… подлежи на ограничения Bij uitgang uit … zijn de beperkingen of heffingen van
или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …, Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing —
— CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo 99 204
dávkám podle nařízení /směrnice/ rozhodnutí č …

— DA Udpassage fra …………… undergivet restriktioner
eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse
nr. …
— DE Ausgang aus ……………- gemäß Verordnung/
Richtlinie/ Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Ab
gaben unterworfen.
— EE … territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele
nr…
— EL Η έξοδος από …… υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε
επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση
αριθ. …
— ES Salida de …… sometida a restricciones o imposici
ones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Deci
sión no …
— FR Sortie de…… soumise à des restrictions ou à des
impositions par le Règlement ou la directive/ décision
no …
— HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama
na temelju Uredbe/ Direktive/Odluke br. …
— IT Uscita dalla ……………soggetta a restrizioni o ad
imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ de
cisione n. …
— LV Izvešana no …………… piemērojot ierobežojumus
vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu
Nr. …,
— LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba
mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/Sprendimu
Nr.…,
— HU A kilépés …………… területéről a … rendelet/ir¬
ányelv /határozat szerinti korlátozás vagy teher megfi
ze- ésénekkötelezettsége alá esik
— MT Ħruġ mill- …………… suġġett għall- restrizzjonij
iet jew ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru …
— NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen
of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. …
van toepassing.
— PL Wyprowadzenie z …………… podlega ogranicze
niom
lub
opłatom
zgodnie
z
rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …
— PT Saída da …………… sujeita a restrições ou a im
posições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o…
— RO Ieșire din ……………supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr …
— SL Iznos iz …………… zavezan omejitvam ali ob
veznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/ Odločbe
št. …
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Codes

— SK Výstup z ……………podlieha obmedzeniam alebo
platbám podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č ….
— FI …………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktii¬
vin/ päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja
— EN Exit from …………… subject to restrictions or
charges under Regulation /Directive/Decision No …
— BG Одобрен изпращач

Toegelaten afzender — 99206

— CS Schválený odesílatel
— DA Godkendt afsender
— DE Zugelassener Versender
— EE Volitatud kaubasaatja
— EL Εγκεκριμένος αποστολέας
— ES Expedidor autorizado
— FR Expéditeur agréé
— HR Ovlašteni pošiljatelj
— IT Speditore autorizzato
— LV Atzītais nosūtītājs
— LT Įgaliotasis siuntėjas
— HU Engedélyezett feladó
— MT Awtorizzat li jibgħat
— NL Toegelaten afzender
— PL Upoważniony nadawca
— PT Expedidor autorizado
— RO Expeditor agreat
— SL Pooblaščeni pošiljatelj
— SK Schválený odosielateľ
— FI Valtuutettu lähettäjä
— SV Godkänd avsändare
— EN Authorised consignor
— BG Освободен от подпис
— CS Podpis se nevyžaduje
— DA Fritaget for underskrift
— DE Freistellung von der Unterschriftsleistung
— EE Allkirjanõudest loobutud
— EL Δεν απαιτείται υπογραφή
— ES Dispensa de firma
— FR Dispense de signature
— HR Oslobođeno potpisa
— IT Dispensa dalla firma
— LV Derīgs bez paraksta
— LT Leista nepasirašyti
— HU Aláírás alól mentesítve
— MT Firma mhux meħtieġa
— NL Van ondertekening vrijgesteld

Van ondertekening vrijgesteld — 99207
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Codes

— PL Zwolniony ze składania podpisu
— PT Dispensada a assinatura
— RO Dispensă de semnătură
— SL Opustitev podpisa
— SK Upustenie od podpisu
— FI Vapautettu allekirjoituksesta
— SV Befrielse från underskrift
— EN Signature waived
— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN — 99208

— CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY
— DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE
— DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT
— EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD
— EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
— ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA
— FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE
— HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO
— IT GARANZIA GLOBALE VIETATA
— LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS
— LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA
— HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS
— MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA
— NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN
— PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z ZABEZPIECZENIA GE
NERALNEGO
— PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA
— RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ
— SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE
— SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY
— FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY
— SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN
— EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED
— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ
— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE
— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG
— EE PIIRAMATU KASUTAMINE
— ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA
— FR UTILISATION NON LIMITÉE
— HR NEOGRANIČENA UPORABA
— IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA
— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

GEBRUIK ONBEPERKT — 99209
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Vermeldingen in de verschillende taalversies

Codes

— LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS
— HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT
— MT UŻU MHUX RISTRETT
— NL GEBRUIK ONBEPERKT
— PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE
— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA
— RO UTILIZARE NELIMITATĂ
— SL NEOMEJENA UPORABA
— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE
— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU
— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING
— EN UNRESTRICTED USE
— BG Разни

Diverse — 99211

— CS Různí
— DA Diverse
— DE Verschiedene
— EE Erinevad
— EL Διάφορα
— ES Varios
— FR Divers
— HR Razni
— IT Vari
— LV Dažādi
— LT Įvairūs
— HU Többféle
— MT Diversi
— NL Diverse
— PL Różne
— PT Diversos
— RO Diverși
— SL Razno
— SK Rôzne
— FI Useita
— SV Flera
— EN Various
— BG Насипно
— CS Volně loženo
— DA Bulk
— DE Lose
— EE Pakendamata
— EL Χύμα
— ES A granel
— FR Vrac

L 63/483

Los gestort — 99212
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Vermeldingen in de verschillende taalversies

Codes

— HR Rasuto
— IT Alla rinfusa
— LV Berams(lejams)
— LT Nesupakuota
— HU Ömlesztett
— MT Bil-kwantità
— NL Los gestort
— PL Luzem
— PT A granel
— RO Vrac
— SL Razsuto
— SK Voľne ložené
— FI Irtotavaraa
— SV Bulk
— EN Bulk
— BG Изпращач
— CS Odesílatel
— DA Afsender
— DE Versender
— EE Saatja
— EL Αποστολέας
— ES Expedidor
— FR Expéditeur
— HR Pošiljatelj
— IT Speditore
— LV Nosūtītājs
— LT Siuntėjas
— HU Feladó
— MT Min jikkonsenja
— NL Afzender
— PL Nadawca
— PT Expedidor
— RO Expeditor
— SL Pošiljatelj
— SK Odosielateľ
— FI Lähettäjä
— SV Avsändare
— EN Consignor”

23.2.2021

Afzender — 99213

NL

23.2.2021

Publicatieblad van de Europese Unie

L 63/485

BIJLAGE II
“BIJLAGE C
FORMATEN EN CODES VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEGEVENSVEREISTEN VOOR AANGIFTEN, KENNISGEVINGEN
EN BEWIJS VAN DE DOUANESTATUS VAN UNIEGOEDEREN (ARTIKEL 2, LID 4 BIS)
INLEIDENDE AANTEKENINGEN

1. De in deze bijlage opgenomen formaten, codes en, indien van toepassing, structuur van de gegevensvereisten zijn van
toepassing ten aanzien van de gegevensvereisten voor aangiften, kennisgevingen en bewijs van douanestatus van
Uniegoederen zoals bepaald in bijlage D bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446.
2. De in deze bijlage omschreven formaten, codes en, indien van toepassing, structuur van de gegevenselementen zijn van
toepassing op aangiften en kennisgevingen die worden gedaan en bewijs van de douanestatus van Uniegoederen dat
wordt voorgelegd zowel met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken als op papier.
3. Titel I bevat de formaten van de gegevenselementen.
4. Wanneer de gegevens in een aangifte, kennisgeving of bewijs van douanestatus van Uniegoederen zoals opgenomen in
bijlage D bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 de vorm van een code aannemen, moet de in titel II
opgenomen codelijst worden toegepast.
5. Met de omschrijving “type/lengte” in de toelichting bij een kenmerk wordt verwezen naar de vereisten voor het
gegevenstype en de gegevenslengte. Voor het gegevenstype worden de volgende codes gebruikt:
a

alfabetisch

n numeriek
an alfanumeriek
Het getal na de code geeft de toegelaten gegevenslengte aan. Hierbĳ geldt het volgende:
de facultatieve twee punten voor de lengte-indicator betekenen dat de gegevens geen vaste lengte hebben, maar dat het
maximale aantal karakters wordt aangegeven door de lengte-indicator. Een komma in de gegevenslengte betekent dat
het kenmerk decimalen kan bevatten, waarbĳ het cĳfer voor de komma de totale lengte van het kenmerk aangeeft en
het cĳfer na de komma het maximale aantal cĳfers na de decimale punt.
Voorbeelden van veldlengtes en formaten:
a1

1 alfabetisch teken, vaste lengte

n2

2 numerieke tekens, vaste lengte

an3

3 alfanumerieke tekens, vaste lengte

a..4

maximaal 4 alfabetische tekens

n..5

maximaal 5 numerieke tekens

an..6

maximaal 6 alfanumerieke tekens

n..7,2 maximaal 7 numerieke tekens waaronder maximaal 2 decimalen, met een zwevend scheidingsteken.
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6. De kardinaliteit op rubriekniveau die in de tabel in titel I van deze bijlage is vermeld, geeft aan hoe vaak het
gegevenselement in een aangifte, kennisgeving of bewijs van douanestatus van Uniegoederen op rubriekniveau kan
worden gebruikt.
7. De kardinaliteit op artikelniveau die in de tabel in titel I van deze bijlage is vermeld, geeft aan hoe vaak het
gegevenselement voor het desbetreffende artikel in de aangifte kan worden herhaald.
8. De lidstaten mogen nationale codes gebruiken voor de gegevenselementen 1/11 Aanvullende regeling, 2/2 Aanvul
lende informatie, 2/3 Voorgelegde documenten, certificaten en vergunningen, aanvullende referenties, 4/3 Berekening
van de belastingen (soort belasting), 4/4 Berekening van de belastingen (heffingsgrondslag) en 6/17 Goederencode
(nationale aanvullende codes). De lidstaten delen de Commissie de lijst van nationale codes mee die voor deze
gegevenselementen worden gebruikt. De Commissie publiceert de lijst van deze codes.
TITEL I

Formaten en kardinaliteit van de gemeenschappelijke gegevensvereisten voor aangiften en kennisgevingen
Volg
num
mer
G.E.

Formaat G.E.
(Type/lengte)

Naam G.E.

Codelijst
in titel II
(J/N)

Kardinali
teit ru
briekni
veau

Kardinali
teit arti
kelniveau

Opmerkingen

1/1

Soort aangifte

a2

J

1x

1/2

Soort aangifte —
vervolg

a1

J

1x

1/6

Artikelnummer

n..5

N

1/8

Handtekening/
Authenticatie

an..35

N

1/10

Regeling

Code gevraagde regeling:
an2 +
Code voorafgaande rege
ling: an2

J

1x

1/11

Aanvullende regeling

Uniecodes: a1 + an2
OF
Nationale codes: n1 +
an2

J

99x

De Uniecodes zijn nader omschreven
in titel II.

2/1

Vereenvoudigde
aangifte/voorafgaande
documenten

Soort voorafgaand do
cument: an..3 +
Referentie voorafgaand
document: an..35 +
Identificator artikel:
n..5 +
Soort verpakking: an..2
Aantal colli: n..8
Maateenheid en -aan
duiding, indien van
toepassing: an..4 +
Hoeveelheid: n..16,6

J

9 999x

99x

Er wordt gebruikgemaakt van de in
Taric omschreven maateenheden en
-aanduidingen. Het formaat van de
maateenheden en -aanduidingen is in
dat geval an..4, maar nooit n..4, dat
voorbehouden is voor nationale maat
eenheden en -aanduidingen.
Als er geen dergelijke maateenheden
en -aanduidingen in Taric zijn opge
nomen, kan gebruik worden gemaakt
van nationale maateenheden en -aan
duidingen volgens het formaat n..4.

2/2

Aanvullende informatie

Gecodeerde versie
(Uniecodes): n1 + an4
OF
(nationale codes): a1 +
an4
OF
Vrije tekst: an..512

J

99x

99x

De Uniecodes zijn nader omschreven
in titel II.

1x
1x
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Formaat G.E.
(Type/lengte)

Naam G.E.

Codelijst
in titel II
(J/N)

Kardinali
teit ru
briekni
veau

Kardinali
teit arti
kelniveau
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Opmerkingen

2/3

Voorgelegde
documenten, certificaten
en vergunningen,
aanvullende referenties

"Soort document (Unie
codes): a1+ an3 + (in
dien van toepassing)
Identificator document:
an..35
OF
Soort document (nationale
codes): n1+an3 + (indien
van toepassing)
Identificator document:
an..35
+ (indien van toepas
sing) Naam van de auto
riteit van afgifte: an..70 +
Datum van geldigheid: n8
(jjjjmmdd) +
Maateenheid en -aandui
ding, indien van toepas
sing: an..4 +
Hoeveelheid: n..16,6 +
Valutacode: a3 +
Bedrag: n..16,2

J

99x

99x

Er wordt gebruikgemaakt van de in
Taric omschreven maateenheden en
-aanduidingen. Het formaat van de
maateenheden en -aanduidingen is in
dat geval an..4, maar nooit n..4, dat
voorbehouden is voor nationale maat
eenheden en -aanduidingen.
Als er geen dergelijke maateenheden
en -aanduidingen in Taric zijn opge
nomen, kan gebruik worden gemaakt
van nationale maateenheden en -aan
duidingen volgens het formaat n..4.
Gebruik voor de valuta de drieletterige
ISO-muntcode (ISO 4217).

2/4

Referentienummer/UCR

an..35

N

1x

1x

Dit gegevenselement kan de vorm aan
nemen van een WDO-code (ISO
15459) of een equivalent daarvan.

2/5

LRN

an..22

N

1x

2/6

Uitstel van betaling

an..35

N

1x

2/7

Identificatie van het
entrepot

Type entrepot: a1 +
Identificator entrepot:
an..35

J

1x

3/1

Exporteur

Naam: an..70 +
Straat en nummer: an..70
+
Land: a2 +
Postcode: an..9 +
Stad: an..35

N

1x

1x

Landcode:
De door de Unie gebruikte alfabetische
codificering voor landen en gebieden is
gebaseerd op de huidige tweeletterige
ISO-normen (a2), voor zover deze ver
enigbaar zijn met de voorschriften van
Uitvoeringsverordening
(EU)
2020/1470 van de Commissie van
12 oktober 2020 betreffende de no
menclatuur van landen en gebieden (1)
voor de Europese statistieken over in
ternationale handel in goederen en be
treffende de geografische uitsplitsing
voor
andere
bedrijfsstatistieken
(PB L 334 van 13.10.2020, blz. 2).
Een geactualiseerde lijst van landcodes
wordt op gezette tijden bij verordening
van de Commissie bekendgemaakt.
In het geval van groepagezendingen
waarbij aangiften op papier worden
gebruikt, kan de code “00200” worden
gebruikt samen met een lijst van ex
porteurs in overeenstemming met de
aantekeningen bij G.E. 3/1 Exporteur
in titel II van bijlage D bij Gedele
geerde Verordening (EU) 2015/2446.
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Formaat G.E.
(Type/lengte)

Naam G.E.

Codelijst
in titel II
(J/N)

Kardinali
teit ru
briekni
veau

Kardinali
teit arti
kelniveau

1x

23.2.2021

Opmerkingen

3/2

Identificatienummer
exporteur

an..17

N

1x

3/15

Importeur

Naam: an..70 +
Straat en nummer: an..70
+
Land: a2 +
Postcode: an..9 +
Stad: an..35

N

1x

Gebruik de landcode zoals omschreven
voor G.E. 3/1 Exporteur.

3/16

Identificatienummer
importeur

an..17

N

1x

Het EORI-nummer dient de structuur
te volgen die is omschreven in titel II
voor G.E. 3/2 Identificatienummer ex
porteur.

3/17

Aangever

Naam: an..70 +
Straat en nummer: an..70
+
Land: a2 +
Postcode: an..9 +
Stad: an..35

N

1x

Gebruik de landcode zoals omschreven
voor G.E. 3/1 Exporteur.

3/18

Identificatienummer
aangever

an..17

N

1x

Het EORI-nummer dient de structuur
te volgen die is omschreven in titel II
voor G.E. 3/2 Identificatienummer ex
porteur.

3/19

Vertegenwoordiger

Naam: an..70 +
Straat en nummer: an..70
+
Land: a2 +
Postcode: an..9 +
Stad: an..35 +

N

1x

Gebruik de landcode zoals omschreven
voor G.E. 3/1 Exporteur.

3/20

Identificatienummer
vertegenwoordiger

an..17

N

1x

Het EORI-nummer dient de structuur
te volgen die is omschreven in titel II
voor G.E. 3/2 Identificatienummer ex
porteur.

3/21

Code status
vertegenwoordiger

n1

J

1x

3/24

Verkoper

Naam: an..70 +
Straat en nummer:
an..70 +
Land: a2 +
Postcode: an..9 +
Stad: an..35 +
Telefoonnummer: an..50

N

1x

1x

De structuur van het EORI-nummer is
omschreven in titel II.
De structuur van een door de Unie
erkend uniek derdeland-identificatie
nummer is omschreven in titel II.

Gebruik de landcode zoals omschreven
voor G.E. 3/1 Exporteur.
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G.E.
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Formaat G.E.
(Type/lengte)

Naam G.E.

Codelijst
in titel II
(J/N)

Kardinali
teit ru
briekni
veau

Kardinali
teit arti
kelniveau
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Opmerkingen

3/25

Identificatienummer
verkoper

an..17

N

1x

1x

Het EORI-nummer dient de structuur
te volgen die is omschreven in titel II
voor G.E. 3/2 Identificatienummer ex
porteur.
De structuur van een uniek derdelandidentificatienummer dient de structuur
te volgen die is omschreven in titel II
voor G.E. 3/2 Identificatienummer ex
porteur.

3/26

Koper

Naam: an..70 +
Straat en nummer: an..70
+
Land: a2 +
Postcode: an..9 +
Stad: an..35 +
Telefoonnummer: an..50

N

1x

1x

Gebruik de landcode zoals omschreven
voor G.E. 3/1 Exporteur.

3/27

Identificatienummer
koper

an..17

N

1x

1x

Het EORI-nummer dient de structuur
te volgen die is omschreven in titel II
voor G.E. 3/2 Identificatienummer ex
porteur.
De structuur van een uniek derdelandidentificatienummer dient de structuur
te volgen die is omschreven in titel II
voor G.E. 3/2 Identificatienummer ex
porteur.

3/37

Identificatienummer
extra actor(en) in de
toeleveringsketen

Code rol: a..3 +
Identificator: an..17

J

99x

99x

De codes voor de rol van extra actoren
in de toeleveringsketen zijn omschre
ven in titel II.
Het EORI-nummer dient de structuur
te volgen die is omschreven in titel II
voor G.E. 3/2 Identificatienummer ex
porteur.
De structuur van een uniek derdelandidentificatienummer dient de structuur
te volgen die is omschreven in titel II
voor G.E. 3/2 Identificatienummer ex
porteur.

3/39

Identificatienummer
vergunninghouder

Code soort vergunning:
an..4 +
Identificator: an..17

N

99x

3/40

Identificatienummer
aanvullende fiscale
referenties

Code rol: an3 +
Btw-identificatienummer:
an..17

J

99x

Gebruik de in bijlage A omschreven
codes voor G.E. 1/1 Code soort aan
vraag/beschikking voor de code soort
vergunning.
Het EORI-nummer dient de structuur
te volgen die is omschreven in titel II
voor G.E. 3/2 Identificatienummer ex
porteur.

99x

De codes voor de rol van aanvullende
fiscale referenties zijn omschreven in
titel II.
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Formaat G.E.
(Type/lengte)

Naam G.E.

Codelijst
in titel II
(J/N)

Kardinali
teit ru
briekni
veau

Kardinali
teit arti
kelniveau
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Opmerkingen

3/41

Identificatienummer
an..17
persoon die de goederen
bij de douane aanbrengt
in geval van inschrijving
in de administratie van
de aangever of vooraf
ingediende
douaneaangiften

N

1x

Het EORI-nummer dient de structuur
te volgen die is omschreven in titel II
voor G.E. 3/2 Identificatienummer ex
porteur.

3/45

Identificatienummer
persoon die een
zekerheid stelt

an..17

N

1x

Het EORI-nummer dient de structuur
te volgen die is omschreven in titel II
voor G.E. 3/2 Identificatienummer ex
porteur.

3/46

Identificatienummer
persoon die het
douanerecht betaalt

an..17

N

1x

Het EORI-nummer dient de structuur
te volgen die is omschreven in titel II
voor G.E. 3/2 Identificatienummer ex
porteur.

4/1

Leveringsvoorwaarden

Gecodeerde versie: Inco
terms-code: a3 + UN/
LOCODE: an..17
OF
Vrije tekst:
Incoterms-code: a3 +
Landcode: a2 + Plaats
naam: an..35

J

1x

De codes en rubrieken die het handels
contract beschrijven, zijn omschreven
in titel II. De code voor de beschrijving
van de plaats moet overeenkomen met
de structuur van UN/LOCODE. Indien
er geen UN/LOCODE beschikbaar is
voor de plaats, dient gebruik te wor
den gemaakt van de landcode van G.E.
3/1 Exporteur gevolgd door de naam
van de plaats.

4/3

Berekening van de
belastingen — Soort
belasting

Uniecodes: a1 + n2
OF
Nationale codes: n1 +
an2

J

99x

De Uniecodes zijn nader omschreven
in titel II.

4/4

Berekening van de
belastingen —
Heffingsgrondslag

Maateenheid en -aandui
ding, indien van toepas
sing: an..6 +
Hoeveelheid: n..16,6
OF
Bedrag: n..16,2

N

99x

Er dient gebruik te worden gemaakt
van de in Taric omschreven maateen
heden en -aanduidingen. Het formaat
van de maateenheden en -aanduidin
gen is in dat geval an..6, maar nooit
n..6, dat voorbehouden is voor natio
nale maateenheden en -aanduidingen.
Als er geen dergelijke maateenheden
en -aanduidingen in Taric zijn opge
nomen, kan gebruik worden gemaakt
van nationale maateenheden en -aan
duidingen volgens het formaat n..6.

4/5

Berekening van de
belastingen —
Belastingtarief

n..17,3

N

99x

4/6

Berekening van de
belastingen —
Verschuldigd
belastingbedrag

n..16,2

N

99x
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Formaat G.E.
(Type/lengte)

Naam G.E.

Codelijst
in titel II
(J/N)

Kardinali
teit ru
briekni
veau

Kardinali
teit arti
kelniveau
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Opmerkingen

4/7

Berekening van de
belastingen — Totaal

n..16,2

N

1x

4/8

Berekening van de
belastingen —
Betalingswijze

a1

J

99x

4/9

Bijtel- en aftrekposten

Code: a2 +
Bedrag: n..16,2

J

99x

4/10

Valuta factuur

a3

N

1x

4/11

Totaal gefactureerd
bedrag

n..16,2

N

1x

4/12

Binnenlandse valutaeenheid

a3

N

1x

4/13

Waarderingsindicatoren

an4

J

1x

4/14

Prijs/bedrag per artikel

n..16,2

N

1x

4/15

Wisselkoers

n..12,5

N

4/16

Waarderingsmethode

n1

J

1x

4/17

Preferentie

n3 (n1+n2)

J

1x

De Commissie zal op gezette tijden de
lijst van bruikbare combinaties van co
des bekendmaken, samen met voor
beelden en aantekeningen.

4/18

Waarde

Valutacode: a3 +
Waarde: n..16,2

N

1x

Gebruik voor de valuta de drieletterige
ISO-muntcode (ISO 4217).

4/19

Vervoerskosten tot de
eindbestemming

Valutacode: a3 +
Bedrag: n..16,2

N

99x

Gebruik voor de valuta de drieletterige
ISO-muntcode (ISO 4217).

Gebruik voor de valuta de drieletterige
ISO-muntcode (ISO 4217).

1x

1x

Gebruik voor de valuta de drieletterige
ISO-muntcode (ISO 4217).
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(Type/lengte)

Naam G.E.
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in titel II
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veau

Kardinali
teit arti
kelniveau
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Opmerkingen

5/8

Code land van
bestemming

a2

N

1x

1x

Gebruik de landcode zoals omschreven
voor G.E. 3/1 Exporteur.
Gebruik voor douanevervoer de twee
letterige ISO-landcode 3166.

5/9

Code regio van
bestemming

an..9

N

1x

1x

De codes zijn omschreven door de lid
staat in kwestie.

5/14

Code land van
verzending/ uitvoer

a2

N

1x

1x

Gebruik de landcode zoals omschreven
voor G.E. 3/1 Exporteur.

5/15

Code land van
oorsprong

a2

N

1x

Gebruik de landcode zoals omschreven
voor G.E. 3/1 Exporteur.

5/16

Code land van
preferentiële oorsprong

an..4

N

1x

Gebruik de landcode zoals omschreven
voor G.E. 3/1 Exporteur.
Indien het bewijs van oorsprong naar
een groep van landen verwijst, dient
gebruik te worden gemaakt van de nu
merieke identificatiecodes in het geïn
tegreerde tarief dat is vastgesteld over
eenkomstig artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2658/87 van de Raad.

5/23

Plaats van de goederen

Land: a2 +
Soort plaats: a1 +
Kenmerk van de identifi
catie: a1 +
Gecodeerd:
Identificatie van de plaats:
an..35 +
Aanvullende identificator:
n..3
OF
Vrije tekst:
Straat en nummer: an..70
+
Postcode: an..9 +
Stad: an..35

J

1x

De structuur van de code is omschre
ven in titel II.

5/26

Douanekantoor van
aanbrenging

an8

N

1x

Het identificatienummer van het dou
anekantoor dient de structuur te vol
gen die is omschreven in G.E. 5/6 Kan
toor van bestemming (en land)

5/27

Controlekantoor

an8

N

1x

Het identificatienummer van het dou
anekantoor dient de structuur te vol
gen die is omschreven in G.E. 5/6 Kan
toor van bestemming (en land)

NL
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Formaat G.E.
(Type/lengte)

Naam G.E.

Codelijst
in titel II
(J/N)

Kardinali
teit ru
briekni
veau

Kardinali
teit arti
kelniveau

1x

1x
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Opmerkingen

5/31

Datum van aanvaarding

n8 (jjjjmmdd)

N

6/1

Nettomassa (kg)

n..16,6

N

1x

6/2

Aanvullende eenheden
(bijzondere maatstaf)

n..16,6

N

1x

6/5

Brutomassa (kg)

n..16,6

N

6/8

Omschrĳving van de
goederen

an..512

N

1x

6/9

Soort verpakking

an..2

N

99x

6/10

Aantal colli

n..8

N

99x

6/11

Verzendingsmerken

an..512

N

99x

6/13

CUS-code

an8

N

1x

6/14

Goederencode — code
van de gecombineerde
nomenclatuur

an..8

N

1x

6/15

Goederencode — Tariccode

an2

N

1x

In te vullen overeenkomstig de Tariccode (twee tekens voor de toepassing
van specifieke Uniemaatregelen ter ver
vulling van de formaliteiten op de
plaats van bestemming).

6/16

Goederencode —
aanvullende Tariccode(s)

an4

N

99x

In te vullen overeenkomstig de Tariccodes (aanvullende codes).

6/17

Goederencode —
nationale aanvullende
code(s)

an..4

N

99x

Codes vast te stellen door de lidstaat in
kwestie.

1x

1x

De codelijst komt overeen met de laat
ste versie van VN/ECE-aanbeveling 21.

Code toegekend in het kader van de
Europese douanelijst van chemische
stoffen (ECICS).
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Kardinali
teit ru
briekni
veau

Kardinali
teit arti
kelniveau
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Opmerkingen

6/18

Totaal aantal colli

n..8

N

1x

6/19

Soort goederen

an..3

N

7/2

Container

n1

J

1x

7/4

Vervoerswijze aan de
grens

n1

J

1x

7/5

Binnenlandse
vervoerswijze

n1

N

1x

Gebruik de in titel II vermelde codes
voor G.E. 7/4 Vervoerswijze aan de
grens.

7/9

Identiteit van het
vervoermiddel bij
aankomst

Soort identificatie: n2 +
Identificatienummer:
an..35

N

1x

Gebruik voor het soort identificatie de
codes als omschreven in titel II voor
G.E. 7/7 Identiteit van het vervoermid
del bij vertrek.

7/10

Identificatienummer
container

an..17

N

9 999x

9 999x

7/15

Nationaliteit van het
grensoverschrijdende
actieve vervoermiddel

a2

N

1x

1x

8/1

Volgnummer
contingent

an6

N

8/2

Soort zekerheidstelling

Soort zekerheid: an 1

J

9x

8/3

Referentie
zekerheidstelling

Zekerheidsreferentienum
mer: an..24 +
Toegangscode: an..4 +
Valutacode: a3 +
Bedrag aan invoer- of
uitvoerrechten en, wanneer
artikel 89, lid 2, eerste
alinea, van het wetboek
van toepassing is, overige
heffingen: n..16,2 +
Douanekantoor van zeker
heidstelling: an8
OF
Andere referentie zeker
heidstelling: an..35+
Toegangscode: an..4 +
Valutacode: a3 +
Bedrag aan invoer- of
uitvoerrechten en, wanneer
artikel 89, lid 2, eerste
alinea, van het wetboek
van toepassing is, overige
heffingen: n..16,2 +
Douanekantoor van zeker
heidstelling: an8

N

99x

1x

Gebruik UPU-codelijst 136

Gebruik de landcode zoals omschreven
voor G.E. 3/1 Exporteur.

1x

Gebruik voor de valuta de drieletterige
ISO-muntcode (ISO 4217).
Het identificatienummer van het dou
anekantoor dient de structuur te vol
gen die is omschreven in G.E. 5/6 Kan
toor van bestemming (en land)
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Codelijst
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8/5

Aard van de transactie

n..2

N

8/6

Statistische waarde

n..16,2

N

Kardinali
teit ru
briekni
veau

Kardinali
teit arti
kelniveau

1x

1x

L 63/495

Opmerkingen

Gebruik de ééncijfercodes van kolom
A in de tabel waarnaar wordt ver
wezen in artikel 10, lid 2, van Ver
ordening (EU) nr. 113/2010 (2) van de
Commissie. Bij douaneaangiften op pa
pier wordt dit cijfer ingevuld in het
linkerdeel van vak 24.
De lidstaten kunnen ook verlangen dat
een tweede cijfer wordt opgegeven uit
kolom B van die tabel. Bij douaneaan
giften op papier wordt dit tweede cijfer
ingevuld in het rechterdeel van
vak 24.

1x

(1) PB L 328 van 28.11.2012, blz. 7.
(2) Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de
gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft (PB L 37
van 10.2.2010, blz. 1).
TITEL II

Codes betreffende de gemeenschappelijke gegevensvereisten voor aangiften en kennisgevingen
CODES
1. INLEIDING

Deze titel bevat de codes die moeten worden gebruikt op standaard elektronische en papieren aangiften en kennis
gevingen.
2. CODES

1/1. Soort aangifte
IM:

Handelsverkeer met landen en gebieden die zich buiten het douanegebied van de Unie bevinden
Plaatsing van goederen onder een douaneregeling als bedoeld in de kolommen H1 tot en met H4, H6 en
I1 van de tabel betreffende de gegevensvereisten in titel I van bijlage D bij Gedelegeerde Verordening (EU)
2015/2446
Plaatsing van niet-Uniegoederen onder een douaneregeling in het handelsverkeer tussen lidstaten

CO: — Uniegoederen die tijdens de overgangsperiode na de toetreding van nieuwe lidstaten aan bijzondere
maatregelen zijn onderworpen
— Uniegoederen in het kader van het handelsverkeer tussen delen van het douanegebied van de Unie waar
de bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG (1) van de Raad of Richtlijn 2008/118/EG (2) van de Raad
van toepassing zijn en delen van dit gebied waar de bepalingen van deze richtlijnen niet van toepassing
zijn, of in het kader van het handelsverkeer tussen delen van dit douanegebied waar de bepalingen van
deze richtlijnen niet van toepassing zijn, als bedoeld in kolom H5 van de tabel betreffende de
gegevensvereisten in titel I van bijlage D bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446
(1) Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde (PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1).
(2) Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking
van Richtlijn 92/12/EEG (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 12).
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1/2. Soort aangifte — vervolg
A

standaard douaneaangifte (overeenkomstig artikel 162 van het wetboek)

B

vereenvoudigde aangifte op incidentele basis (overeenkomstig artikel 166, lid 1, van het wetboek)

C

vereenvoudigde douaneaangifte — regelmatig gebruik (overeenkomstig artikel 166, lid 2, van het wetboek)

D

indiening van een standaard douaneaangifte (als bedoeld onder code A) in overeenstemming met artikel 171
van het wetboek

E

indiening van een vereenvoudigde aangifte (als bedoeld onder code B) in overeenstemming met artikel 171
van het wetboek

F

indiening van een vereenvoudigde aangifte (als bedoeld onder code C) in overeenstemming met artikel 171
van het wetboek

R

indiening van een aangifte tot uitvoer of tot wederuitvoer achteraf in overeenstemming met artikel 249 van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 en artikel 337 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

X

aanvullende aangifte voor vereenvoudigde aangiften als bedoeld onder codes B en E

Y

aanvullende aangifte voor vereenvoudigde aangiften als bedoeld onder codes C en F

Z

aanvullende aangifte in het kader van de regeling van artikel 182 van het wetboek

1/10. Regeling
De in dit deelvak in te vullen codes zijn viercijfercodes waarvan de eerste twee de gevraagde regeling en de
laatste twee de voorafgaande regeling weergeven. De lijst van deze tweecijfercodes volgt hieronder.
Onder voorafgaande regeling wordt de regeling verstaan waaronder de goederen zich bevonden alvorens onder
de gevraagde regeling te worden geplaatst.
Indien de voorafgaande regeling de regeling douane-entrepot of tijdelijke invoer is, of wanneer de goederen uit
een vrije zone afkomstig zijn, wordt de desbetreffende code slechts gebruikt indien de goederen niet onder de
regeling actieve of passieve veredeling of bijzondere bestemming werden geplaatst.
Op dezelfde wijze wordt de wederinvoer en het in het vrije verkeer brengen van goederen die tijdelijk waren
uitgevoerd en vervolgens eerst onder de regeling douane-entrepot, tijdelijke invoer of vrije zone zijn geplaatst,
gewoon aangemerkt als wederinvoer na tijdelijke uitvoer.
Voorbeeld: gelijktijdige aangifte tot verbruik en voor het vrije verkeer van goederen die in het kader van de
regeling passieve veredeling werden uitgevoerd en bij wederinvoer onder de regeling douane-entrepot zijn
geplaatst = 6121 (en niet 6171) (eerste verrichting: tijdelijke uitvoer in het kader van passieve veredeling =
2100; tweede verrichting: opslag in douane-entrepot = 7121; derde verrichting: aangifte tot verbruik + in het
vrije verkeer brengen = 6121).
De in de onderstaande lijst met de letter (a) gemerkte codes mogen niet worden gebruikt als eerste element van
de code die de regeling aangeeft, maar alleen om de voorafgaande regeling aan te duiden.
Voorbeeld: 4054 = aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen die voordien in een andere
lidstaat onder de regeling actieve veredeling waren geplaatst.
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Lijst van regelingen met desbetreffende codes
Deze basiselementen worden twee per twee tot een viercijfercode gecombineerd.
00

Deze code geeft aan dat er geen voorafgaande regeling is (a).

01

In het vrije verkeer brengen van goederen met gelijktijdige wederverzending in het kader van het handelsverkeer
tussen delen van het douanegebied van de Unie waar Richtlijn 2006/112/EG of Richtlijn 2008/118/EG van
toepassing is en delen van dit gebied waar deze richtlijnen niet van toepassing zijn, dan wel het handelsverkeer
tussen delen van dit gebied waar deze richtlijnen niet van toepassing zijn.
Voorbeeld:

07

Uit een derde land afkomstige niet-Uniegoederen die in Duitsland in het vrije verkeer worden
gebracht en verder worden vervoerd met bestemming de Canarische Eilanden.

In het vrije verkeer brengen van goederen met gelijktijdige plaatsing onder een andere entrepotregeling dan
douane-entrepot waarbij de btw noch, in voorkomend geval, de accijns wordt voldaan.
Toelichting:

Deze code wordt gebruikt bij het in het vrije verkeer brengen van goederen waarvoor de btw en
de accijns niet zijn voldaan.

Voorbeelden:

Ingevoerde ruwe rietsuiker wordt in het vrije verkeer gebracht zonder dat de btw wordt voldaan.
Tijdens het verblijf van de goederen in een ander entrepot of andere goedgekeurde ruimte dan een
douane-entrepot is de betaling van de btw geschorst.
Ingevoerde minerale oliën worden in het vrije verkeer gebracht en er is geen btw voldaan. Tijdens
de opslag in een belastingentrepot is de betaling van de btw en de accijns geschorst.

40

Gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen.
Aangifte tot verbruik van goederen in het kader van het handelsverkeer tussen de Unie en de landen waarmee zij
een douane-unie heeft opgericht.
Aangifte tot verbruik van goederen in het kader van het handelsverkeer als bedoeld in artikel 1, lid 3, van het
wetboek.
Voorbeelden:
— Goederen uit Japan waarvoor de douanerechten, de btw en in voorkomend geval de accijns worden betaald.
— Goederen uit Andorra die in Duitsland tot verbruik worden aangegeven.
— Goederen uit Martinique die in België tot verbruik worden aangegeven.

42

Gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen die in een andere lidstaat worden
geleverd met vrijstelling van btw en, indien van toepassing, onder schorsing van accijns.
Aangifte tot verbruik, in het kader van het handelsverkeer tussen delen van het douanegebied van de Unie waar
Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2008/118/EG van toepassing zijn en delen van dit gebied waar deze richt
lijnen niet van toepassing zijn, van Uniegoederen die in een andere lidstaat worden geleverd met vrijstelling van
btw en, indien van toepassing, onder schorsing van accijns.
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Toelichting:

Er wordt vrijstelling van de betaling van btw en, indien van toepassing, schorsing van accijns
verleend omdat de invoer wordt gevolgd door een levering binnen de Unie of de overbrenging
van de goederen naar een andere lidstaat. In dat geval zijn de btw en, indien van toepassing, de
accijns verschuldigd in de lidstaat van eindbestemming. Om van deze regeling gebruik te kunnen
maken, moeten de personen voldoen aan andere voorwaarden die zijn vermeld in artikel 143, lid
2, van Richtlijn 2006/112/EG en, indien van toepassing, de voorwaarden die zijn vermeld in
artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn 2008/118/EG. De krachtens artikel 143, lid 2, van
Richtlijn 2006/112/EG vereiste informatie wordt vermeld in G.E. 3/40 Identificatienummer aan
vullende fiscale referenties

Voorbeelden:

Niet-Uniegoederen worden in een lidstaat in het vrije verkeer gebracht en met vrijstelling van btw
naar een andere lidstaat geleverd. De btw-formaliteiten worden verricht door een douane-expe
diteur die een fiscaal vertegenwoordiger is en gebruikmaakt van het EU-btw-stelsel.
Vanuit een derde land ingevoerde niet-Uniegoederen die onderworpen zijn aan de accijns, worden
in het vrije verkeer gebracht en met vrijstelling van btw naar een andere lidstaat geleverd.
Onmiddellijk nadat de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, worden zij onder schorsing
van accijns overgebracht van de plaats van invoer op initiatief van een geregistreerde afzender
overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn 2008/118/EG.

43

Gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen waarvoor bijzondere maatregelen gelden
in verband met de inning van bepaalde bedragen gedurende een overgangsperiode na de toetreding van nieuwe
lidstaten.
Voorbeeld:

44

In het vrije verkeer brengen van landbouwproducten in het kader van een bijzondere douanerege
ling of bijzondere maatregelen die van toepassing zijn tussen de nieuwe lidstaten en de rest van de
Unie, gedurende een specifieke overgangsperiode na de toetreding van een nieuwe lidstaat.

Bijzondere bestemming
Aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik met vrijstelling van rechten dan wel met een verlaagd recht op
grond van de specifieke bestemming van de goederen.
Voorbeeld:

In het vrije verkeer brengen van niet-EU-motoren met de bedoeling om deze in een in de Europese
Unie gebouwd burgerluchtvaartuig te monteren.
Niet-Uniegoederen die bedoeld zijn om te worden gemonteerd in bepaalde soorten vaartuigen en op
boor- en werkeilanden.

45

Aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik voor ofwel btw ofwel accijnzen, en plaatsing onder een andere
entrepotregeling dan douane-entrepot.
Toelichting:

Deze code moet worden gebruikt voor goederen die zowel aan de btw als aan de accijns zijn
onderworpen, en wanneer bij het in het vrije verkeer brengen slechts één van deze categorieën
belastingen wordt betaald.

Voorbeelden:

Niet-EU-sigaretten worden in het vrije verkeer gebracht en er wordt btw voldaan. Tijdens het
verblijf van de goederen in het belastingentrepot is de betaling van de accijns geschorst.
Accijnsgoederen die worden ingevoerd uit een derde land of een derdelandsgebied als bedoeld in
artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2008/118/EG, worden in het vrije verkeer gebracht. Onmiddellijk
nadat de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, worden zij onder schorsing van accijns
overgebracht van de plaats van invoer naar een belastingentrepot in dezelfde lidstaat op initiatief
van een geregistreerde afzender overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn
2008/118/EG.

46

Invoer van uit equivalente goederen verkregen veredelingsproducten in het kader van passieve veredeling voor
afgaand aan de uitvoer van de goederen die zij vervangen.
Toelichting:

Voorafgaande invoer overeenkomstig artikel 223, lid 2, onder d), van het wetboek.

Voorbeeld:

Invoer van tafels vervaardigd uit niet-EU-hout voordat EU-hout onder de regeling passieve ver
edeling is geplaatst.

23.2.2021

48

NL

Systeem uitwisselingsverkeer (IM-EX), voorafgaande invoer overeenkomstig artikel 262, lid 1, van
het wetboek.

Plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling.
Toelichting:

53

L 63/499

Gelijktijdige aangifte tot verbruik en voor het vrije verkeer van vervangende producten in het kader van de
regeling passieve veredeling voorafgaand aan de uitvoer van de goederen die gebreken vertonen.
Toelichting:

51
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Actieve veredeling overeenkomstig artikel 256 van het wetboek.

Plaatsing van goederen onder de regeling tijdelijke invoer.
Toelichting:

Plaatsing van niet-Uniegoederen die bestemd zijn voor wederuitvoer, onder de regeling tijdelijke
invoer.
Deze regeling mag worden gebruikt in het douanegebied van de Unie, met volledige of gedeeltelijke
vrijstelling van invoerrechten overeenkomstig artikel 250 van het wetboek.

Voorbeeld:
54

61

Actieve veredeling in een ander lidstaat (zonder dat de goederen aldaar in het vrije verkeer zijn gebracht)(a).
Toelichting:

Deze code dient voor de registratie van de handeling in de statistiek van de intra-Uniehandel.

Voorbeeld:

Niet-Uniegoederen worden onder de regeling actieve veredeling geplaatst in België (5100). Na de
actieve veredeling worden zij naar Duitsland verzonden teneinde aldaar in het vrije verkeer te
worden gebracht (4054) of aanvullende veredelingshandelingen te ondergaan (5154).

Wederinvoer met gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen.
Toelichting:

63

Tijdelijke invoer, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling.

Goederen worden uit een derde land wederingevoerd met betaling van de douanerechten en de
btw.

Wederinvoer met gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen die in een andere
lidstaat worden geleverd met vrijstelling van btw en, indien van toepassing, onder schorsing van accijns.
Toelichting:

Er wordt vrijstelling van de betaling van btw en, indien van toepassing, schorsing van accijns
verleend omdat de wederinvoer wordt gevolgd door een levering binnen de Unie of de over
brenging van de goederen naar een andere lidstaat. In dat geval zijn de btw en, indien van
toepassing, de accijns verschuldigd in de lidstaat van eindbestemming. Om van deze regeling
gebruik te kunnen maken, moeten de personen voldoen aan andere voorwaarden die zijn vermeld
in artikel 143, lid 2, van Richtlijn 2006/112/EG en, indien van toepassing, de voorwaarden die
zijn vermeld in artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn 2008/118/EG. De krachtens artikel 143,
lid 2, van Richtlijn 2006/112/EG vereiste informatie wordt vermeld in G.E. 3/40 Identificatie
nummer aanvullende fiscale referenties

Voorbeelden:

Wederinvoer na passieve veredeling of tijdelijke uitvoer waarbij de eventuele btw-schuld ten laste
komt van een fiscaal vertegenwoordiger.
Accijnsgoederen die na passieve veredeling worden wederingevoerd, worden in het vrije verkeer
gebracht en met vrijstelling van btw naar een andere lidstaat geleverd. Onmiddellijk nadat de
goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, worden zij onder schorsing van accijns overgebracht
van de plaats van wederinvoer op initiatief van een geregistreerde afzender overeenkomstig
artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn 2008/118/EG.

68

Wederinvoer met partiële aangifte tot verbruik en gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en plaatsing onder
een andere entrepotregeling dan douane-entrepot.
Toelichting:

Deze code moet worden gebruikt voor goederen die zowel aan de btw als aan de accijns zijn
onderworpen, als slechts één van deze categorieën belastingen wordt betaald bij het in het vrije
verkeer brengen van die goederen.

Voorbeeld:

Verwerkte alcoholhoudende dranken worden wederingevoerd en opgeslagen in een belastingen
trepot.
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71

Plaatsing van goederen onder de regeling douane-entrepot.

76

Plaatsing van Uniegoederen onder de regeling douane-entrepot overeenkomstig artikel 237, lid 2, van het wet
boek.
Voorbeeld:

Vlees zonder been van volwassen mannelijke runderen dat voorafgaande aan de uitvoer onder de
regeling douane-entrepot wordt geplaatst (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006 van de
Commissie van 24 november 2006 houdende vaststelling van de voorschriften voor de toekenning
van de bijzondere uitvoerrestitutie voor vlees zonder been van volwassen mannelijke runderen dat
vóór uitvoer onder het stelsel van douane-entrepots is geplaatst) (PB L 329 van 25.11.2006, blz. 7)).
Nadat goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, wordt een aanvraag tot terugbetaling of kwijt
schelding van invoerrechten ingediend omdat de goederen gebreken vertonen of niet in overeen
stemming zijn met de bepalingen van het contract (artikel 118 van het wetboek).
Overeenkomstig artikel 118, lid 4, van het wetboek kunnen de goederen in kwestie onder de
regeling douane-entrepot worden geplaatst en moeten zij niet buiten het douanegebied van de
Unie worden gebracht om terugbetaling of kwijtschelding te kunnen verlenen.

77

Vervaardiging van Uniegoederen onder douanetoezicht door de douaneautoriteiten en onder douanecontrole (in
de zin van artikel 5, punten 27 en 3, van het wetboek) voorafgaande aan de uitvoer en de betaling van een
uitvoerrestitutie.
Voorbeeld:

Rundvleesconserven die voorafgaande aan de uitvoer onder toezicht door de douaneautoriteiten en
onder douanecontrole zijn vervaardigd (artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 1731/2006 van
de Commissie van 23 november 2006 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen met betrekking
tot de uitvoerrestituties voor bepaalde rundvleesconserven (PB L 325 van 24.11.2006, blz. 12).

78

Plaatsing van goederen onder de regeling vrije zone. (a)

95

Plaatsing van Uniegoederen onder een andere entrepotregeling dan douane-entrepot waarbij de btw noch, in
voorkomend geval, de accijns wordt voldaan.

96

Toelichting:

Deze code moet worden gebruikt in het kader van het handelsverkeer zoals bedoeld in artikel 1,
lid 3, van het wetboek en het handelsverkeer tussen de Unie en de landen waarmee zij een douaneunie heeft opgericht en waarbij de btw noch de accijns wordt voldaan.

Voorbeeld:

Sigaretten uit de Canarische Eilanden worden naar België gebracht en in een belastingentrepot
opgeslagen; de betaling van de btw en de accijns is geschorst.

Plaatsing van Uniegoederen onder een andere entrepotregeling dan douane-entrepot waarbij de btw noch, in
voorkomend geval, de accijns wordt voldaan en de betaling van de andere belasting is geschorst.
Toelichting:

Deze code moet worden gebruikt in het kader van het handelsverkeer zoals bedoeld in artikel 1,
lid 3, van het wetboek en het handelsverkeer tussen de Unie en de landen waarmee zij een douaneunie heeft opgericht en waarbij de btw of de accijns is voldaan en de betaling van de andere
belasting is geschorst.

Voorbeeld:

Sigaretten uit de Canarische Eilanden worden naar Frankrijk gebracht en in een belastingentrepot
opgeslagen; de btw is betaald en de betaling van de accijns is geschorst.
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Codes voor regelingen gebruikt in de context van douaneaangiften
Kolommen (op
schrift van de tabel
in bijlage D bij
Gedelegeerde Ver
ordening (EU)
2015/2446 )

Aangiften

Codes van de Unieregeling, indien van toepassing

H1

Aangifte voor het vrije verkeer en bijzondere re 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68
geling — Specifieke bestemming — Aangifte
voor bijzondere bestemming

H2

Bijzondere regeling — Opslag — Aangifte voor 71
douane-entrepot

H3

Bijzondere regeling — Specifieke bestemming — 53
Aangifte voor tijdelijke invoer

H4

Bijzondere regeling — Veredeling — Aangifte 51
voor actieve veredeling

H5

Aangifte voor het binnenbrengen van goederen in 40, 42, 61, 63, 95, 96
het kader van het handelsverkeer met gebieden
met een bijzonder fiscaal regime

H6

Douaneaangifte voor het vrĳe verkeer in het ka 01, 07, 40
der van het postverkeer

I1

Vereenvoudigde invoeraangifte

01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53,
61, 63, 68

1/11. Aanvullende regeling
Wanneer dit gegevenselement wordt gebruikt om een Unieregeling te specificeren, duidt het eerste teken van de
code een van de volgende categorieën maatregelen aan:
Actieve veredeling

Axx

Passieve veredeling

Bxx

Vrijstellingen

Cxx

Tijdelijke invoer

Dxx

Landbouwproducten

Exx

Andere

Fxx

Actieve veredeling (artikel 256 van het wetboek)
Code

Omschrijving

Invoer
A04

Goederen die onder een regeling actieve veredeling zijn geplaatst (uitsluitend btw)

A10

Vernietiging van goederen onder de regeling actieve veredeling
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Passieve veredeling (artikel 259 van het wetboek)
Omschrijving

Code

Invoer
B02

Veredelingsproducten die na herstelling onder garantie terugkeren overeenkomstig
artikel 260 van het wetboek (gratis herstelde goederen)

B03

Veredelingsproducten die na vervanging onder garantie terugkeren overeenkomstig
artikel 261 van het wetboek (systeem uitwisselingsverkeer)

B06

Terugkerende veredelingsproducten — uitsluitend btw

Vrijstelling van invoerrechten (Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad) (*)
Code

Omschrijving

Artikelnummer

C01

Persoonlijke goederen die worden ingevoerd door natuurlijke personen die 3
hun normale verblijfplaats naar het douanegebied van de Unie overbrengen

C02

Uitzetten en inboedels die ter gelegenheid van een huwelijk worden inge 12, lid 1
voerd

C03

Geschenken die gewoonlijk bij een huwelijk worden aangeboden

C04

Persoonlijke goederen die door erfopvolging zijn verkregen door een na 17
tuurlijke persoon die zijn normale verblijfplaats in het douanegebied van de
Unie heeft

C06

Uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende goederen van scholieren 21
en studenten

C07

Zendingen met een te verwaarlozen waarde

C08

Goederen die door een particulier aan een andere particulier worden gezon 25
den

C09

Kapitaalgoederen en andere uitrusting, ingevoerd ter gelegenheid van het 28
verleggen van activiteiten van een derde land naar de Unie

C10

Kapitaalgoederen en andere uitrusting, toebehorend aan personen die een 34
vrij beroep uitoefenen of aan rechtspersonen die een activiteit zonder winst
oogmerk uitoefenen

C11

Voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard; de in 42
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1186/2009 vermelde wetenschappelijke
instrumenten en apparaten

C12

Voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard; de in 43
bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1186/2009 vermelde wetenschappelijke
instrumenten en apparaten

C13

Voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard; we 44-45
tenschappelijke instrumenten en apparaten die uitsluitend voor niet-com
merciële doeleinden worden ingevoerd (inclusief reserveonderdelen, onder
delen, toebehoren of hulpstukken)

C14

Uitrusting die voor niet-commerciële doeleinden wordt ingevoerd door of 51
voor rekening van een instelling of organisatie voor wetenschappelijk onder
zoek met zetel buiten de Unie

C15

Proefdieren en voor onderzoek bestemde biologische of chemische stoffen 53

12, lid 2

23
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Artikelnummer

C16

Therapeutische stoffen van menselijke oorsprong en testsera voor de vast 54
stelling van bloedgroepen en weefselgroepen

C17

Instrumenten en apparaten voor gebruik bij medisch onderzoek, het stellen 57
van medische diagnosen of de verrichting van medische behandelingen

C18

Referentiestoffen voor de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen

C19

Farmaceutische producten gebruikt ter gelegenheid van internationale spor 60
tevenementen

C20

Goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter — 61, lid 1, onder a)
goederen die in primaire levensbehoeften voorzien en worden ingevoerd
door overheids- of andere erkende instellingen

C21

De in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1186/2009 vermelde voorwerpen 66
voor blinden

C22

De in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1186/2009 vermelde voorwerpen 67, lid 1, onder a),
voor blinden die de blinden zelf voor eigen gebruik invoeren (inclusief en 67, lid 2
reserveonderdelen, onderdelen, toebehoren of hulpstukken)

C23

De in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1186/2009 vermelde voorwerpen 67, lid 1, onder b),
voor blinden die bepaalde instellingen of organisaties invoeren (inclusief en 67, lid 2
reserveonderdelen, onderdelen, toebehoren of hulpstukken)

C24

Voorwerpen voor andere gehandicapten (geen blinden) die de gehandicapten 68, lid 1, onder a),
zelf voor eigen gebruik invoeren (inclusief reserveonderdelen, onderdelen, en 68, lid 2
toebehoren of hulpstukken)

C25

Voorwerpen voor andere gehandicapten (geen blinden) die bepaalde instel 68, lid 1, onder b),
lingen of organisaties invoeren (inclusief reserveonderdelen, onderdelen, toe en 68, lid 2
behoren of hulpstukken)

C26

Goederen ingevoerd ten bate van slachtoffers van rampen

C27

Onderscheidingen die zijn verleend door regeringen van derde landen aan 81, onder a)
personen die hun normale verblijfplaats in het douanegebied van de Unie
hebben

C28

Goederen die worden ingevoerd in het douanegebied van de Unie door 82, onder a)
personen die een officieel bezoek hebben afgelegd in een derde land, en
die deze voorwerpen bij die gelegenheid ten geschenke hebben gekregen van
de autoriteiten die hen hebben ontvangen

C29

Goederen bestemd om door vorsten en staatshoofden te worden gebruikt 85

C30

Voor klantenwerving ingevoerde monsters van goederen met onbeduidende 86
waarde

C31

Drukwerk voor reclamedoeleinden

C32

Kleine monsters die representatief zijn voor buiten het douanegebied van de 90, onder a)
Unie vervaardigde goederen en bestemd zijn voor tentoonstellingen en der
gelijke

59

74

87
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C33

Goederen die worden ingevoerd met het oog op onderzoek, analysen of 95
proefnemingen

C34

Zendingen voor instellingen die bevoegd zijn ter zake van de bescherming 102
van auteursrechten of de bescherming van industriële of commerciële eigen
dom

C35

Documentatiemateriaal van toeristische aard

103

C36

Diverse bescheiden en voorwerpen

104

C37

Hulpmateriaal voor de stuwing en bescherming van goederen tijdens het 105
vervoer

C38

Strooisel, foerage en voedermiddelen voor dieren tijdens het transport

C39

Brandstoffen en smeermiddelen in motorvoertuigen te land en in containers 107
voor speciale doeleinden

C40

Materiaal voor de aanleg, het onderhoud of de verfraaiing van gedenktekens 112
of begraafplaatsen van oorlogsslachtoffers

C41

Lijkkisten, lijkurnen en grafornamenten

C42

Persoonlijke goederen die voor het vrije verkeer worden aangegeven voordat 9, lid 1
de betrokkene zijn normale verblijfplaats in het douanegebied van de Unie
vestigt (vrijstelling van douanerechten onderworpen aan een verbintenis)

C43

Persoonlijke goederen die voor het vrije verkeer worden aangegeven door 10
een natuurlijke persoon die het voornemen heeft om zijn normale verblijf
plaats in het douanegebied van de Unie te vestigen (invoer met vrijstelling
onderworpen aan een verbintenis)

C44

Persoonlijke goederen die door erfopvolging bij testament zijn verkregen 20
door een rechtspersoon die een activiteit zonder winstoogmerk uitoefent
en in het douanegebied van de Unie is gevestigd

C45

Producten van landbouw, veeteelt, bijenteelt, tuinbouw of bosbouw, afkom 35
stig van landerijen die in een derde land in de onmiddellijke nabijheid van
het douanegebied van de Unie zijn gelegen

C46

Producten van de visserij of van de visteelt die door vissers uit de Unie 38
wordt beoefend op meren en waterlopen die de grens van een lidstaat en
een derde land vormen, en producten van de jacht door jagers uit de Unie
op genoemde meren en waterlopen

C47

Zaaigoed, meststoffen en producten voor de behandeling van bodem en 39
gewassen, bestemd voor de exploitatie van landerijen die in het douanege
bied van de Unie gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid van een derde
land

C48

Goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage en vrijgesteld zijn 41
van de btw

C49

Goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter — 61, lid 1, onder b)
goederen van ongeacht welke aard die gratis worden toegezonden om fi
nanciële middelen in te zamelen tijdens incidentele liefdadigheidsevenemen
ten ten bate van behoeftigen

106

113
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C50

Goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter — 61, lid 1, onder c)
uitrustings- en kantoormaterieel dat gratis wordt toegezonden

C51

Bekers, medailles en soortgelijke voorwerpen die voornamelijk een symbo 81, onder b)
lisch karakter bezitten en verleend zijn in een derde land aan personen die
hun normale verblijfplaats in het douanegebied van de Unie hebben

C52

Bekers, medailles en soortgelijke voorwerpen die voornamelijk een symbo 81, onder c)
lisch karakter bezitten en gratis door in een derde land gevestigde autori
teiten of personen worden aangeboden om in het douanegebied van de Unie
te worden toegekend

C53

Prijzen, trofeeën en souvenirs met een symbolisch karakter en van geringe 81, onder d)
waarde die bestemd zijn om ter gelegenheid van zakencongressen en der
gelijke evenementen met een internationaal karakter gratis te worden uit
gedeeld aan personen die hun normale woonplaats in een derde land heb
ben

C54

Goederen die worden ingevoerd door personen die een officieel bezoek 82, onder b)
komen afleggen in het douanegebied van de Unie, en die van plan zijn
deze voorwerpen bij die gelegenheid ten geschenke te geven aan de autori
teiten die hen ontvangen

C55

Goederen die bij wijze van geschenk, als blijk van vriendschap of van hulde, 82, onder c)
door een in een derde land gevestigde officiële autoriteit, openbare instantie
of activiteiten van openbaar belang verrichtende organisatie worden gericht
aan een officiële autoriteit, aan een openbare instantie of aan een activiteiten
van openbaar belang verrichtende organisatie, gevestigd in het douanegebied
van de Unie, die van de bevoegde autoriteiten toestemming hebben gekre
gen om dergelijke voorwerpen met vrijstelling in ontvangst te nemen

C56

Voorwerpen voor reclamedoeleinden die zelf geen handelswaarde bezitten 89
en die gratis door leveranciers naar hun klanten worden gezonden en voor
geen enkel ander doel dan voor reclame kunnen worden gebruikt

C57

Goederen die uitsluitend worden ingevoerd om te worden gedemonstreerd 90, lid 1, onder b)
of om buiten het douanegebied van de Unie vervaardigde machines en
apparaten te demonstreren tijdens tentoonstellingen en dergelijke

C58

Diverse materialen van geringe waarde, zoals verf, lak, behangselpapier, enz. 90, lid 1, onder c)
die worden gebruikt voor de bouw, de inrichting en de decoratie van
tijdelijke stands die door vertegenwoordigers van derde landen worden bezet
op tentoonstellingen en dergelijke en die door hun gebruik als zodanig
verloren gaan

C59

Drukwerk, catalogi, prospectussen, prijscouranten, aanplakbiljetten, al dan 90, lid 1, onder d)
niet geïllustreerde kalenders, niet-ingelijste foto’s en andere voorwerpen
die gratis worden verstrekt teneinde te worden gebruikt voor reclamedoel
einden voor buiten het douanegebied van de Unie vervaardigde goederen,
die op tentoonstellingen en dergelijke worden tentoongesteld

C60

Uitzetten en inboedels, ingevoerd ter gelegenheid van een huwelijk, die ten 12, lid 1, en 15, lid
vroegste twee maanden vóór het huwelijk in het vrije verkeer worden ge 1, onder a)
bracht (vrijstelling van douanerechten onderworpen aan het stellen van een
passende zekerheid)

C61

Geschenken, gewoonlijk aangeboden bij een huwelijk, die ten vroegste twee 12, lid 2, en 15, lid
maanden vóór het huwelijk in het vrije verkeer worden gebracht (vrijstelling 1, onder a)
van douanerechten onderworpen aan het stellen van een passende zeker
heid)

(*) Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire
regeling inzake douanevrijstellingen (PB L 324 van 10.12.2009, blz. 23).
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Tijdelijke invoer
Omschrijving

Code

Artikelnummer

D01

Laadborden (met inbegrip van reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van 208 en 209
laadborden)

D02

Containers (met inbegrip van reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting van 210 en 211
containers)

D03

Middelen voor vervoer over de weg, per spoor, door de lucht, over zee en over 212
de binnenwateren

D04

Persoonlijke bezittingen en goederen voor sportdoeleinden van reizigers

219

D05

Welzijnsgoederen voor zeelieden

220

D06

Materiaal voor hulpverlening bij rampen

221

D07

Medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal

222

D08

Dieren (twaalf maanden of ouder)

223

D09

Goederen voor gebruik in grensgebieden

224

D10

Geluids-, beeld- of gegevensdragers

225

D11

Reclamemateriaal

225

D12

Beroepsuitrusting

226

D13

Opvoedkundig en wetenschappelijk materiaal

227

D14

Verpakkingsmiddelen, gevuld

228

D15

Verpakkingsmiddelen, leeg

228

D16

Gietvormen, matrijzen, clichés, tekeningen, ontwerpen, meet-, controle- en 229
verificatie-instrumenten en soortgelijke artikelen

D17

Bijzondere gereedschappen en instrumenten

230

D18

Goederen om aan proeven, experimenten of demonstraties te onderwerpen

231, onder a)

D19

Goederen, op grond van een verkoopovereenkomst die de clausule bevat dat de 231, onder b)
goederen eerst na bevredigende proeven zullen worden gekocht

D20

Goederen die worden gebruikt voor proeven, experimenten of demonstraties 231, onder c)
zonder winstoogmerk (zes maanden)

D21

Monsters en stalen

232

D22

Vervangende productiemiddelen (zes maanden)

233

D23

Goederen voor evenementen of voor de verkoop

234, lid 1

D24

Goederen op proef (zes maanden)

234, lid 2
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D25

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

234, lid 3, on
der a)

D26

Andere dan nieuw vervaardigde goederen die zijn ingevoerd om op een veiling 234, lid 3, on
der b)
te worden verkocht

D27

Reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting

D28

Goederen die worden ingevoerd in bijzondere situaties zonder economische 236, onder b)
gevolgen

D29

Goederen die worden ingevoerd voor een periode van ten hoogste drie maan 236, onder a)
den

D30

Vervoermiddelen voor personen die buiten het douanegebied van de Unie 216
gevestigd zijn of voor personen die voorbereidingen treffen om hun normale
verblijfplaats naar een plaats buiten dat douanegebied over te brengen

D51

Tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten

235

206

Landbouwproducten
Code

Omschrijving

Invoer
E01

Toepassing van eenheidsprijzen voor het bepalen van de douanewaarde van bepaalde aan
bederf onderhevige goederen (artikel 74, lid 2, onder c), van het wetboek en artikel 142,
lid 6)

E02

Forfaitaire invoerwaarden (bijvoorbeeld: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011) (*) (**)

(*) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen
voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte
groenten en fruit betreft (PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1).
(**) Verordening (EG) nr. 612/2009 van de Commissie van 7 juli 2009 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen
van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten (PB L 186 van 17.7.2009, blz. 1).

Andere
Code

Omschrijving

Invoer
F01

Vrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen (artikel 203 van het wetboek)

F02

Vrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen (bijzondere omstandigheden als
bedoeld in artikel 159 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446: landbouwproduc
ten)

F03

Vrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen (bijzondere omstandigheden als
bedoeld in artikel 158, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446: herstelling)

F04

Veredelingsproducten die na wederuitvoer voorafgegaan door een regeling actieve verede
ling terugkeren naar de Europese Unie (artikel 205, lid 1, van het wetboek)

F05

Vrijstelling van invoerrechten en van btw en/of accijnzen voor terugkerende goederen
(artikel 203 van het wetboek en artikel 143, lid 1, onder e), van Richtlijn 2006/112/EG)
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F06

Een overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling van de plaats
van invoer overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder b), van Richtlijn 2008/118/EG

F07

Veredelingsproducten die na wederuitvoer voorafgegaan door een regeling actieve verede
ling terugkeren naar de Europese Unie waarbij de invoerrechten worden vastgesteld over
eenkomstig artikel 86, lid 3, van het wetboek (artikel 205, lid 2, van het wetboek)

F15

Goederen die worden binnengebracht in het kader van het handelsverkeer met gebieden
met een bijzonder fiscaal regime (artikel 1, lid 3, van het wetboek)

F16

Goederen die worden binnengebracht in het kader van het handelsverkeer tussen de Unie
en de landen waarmee zij een douane-unie heeft opgericht

F21

Vrijstelling van invoerrechten voor visserijproducten en andere producten die in de terri
toriale zee van een land of gebied buiten het douanegebied van de Unie zijn gewonnen
door uitsluitend in een lidstaat ingeschreven of geregistreerde schepen die de vlag van deze
lidstaat voeren

F22

Vrijstelling van invoerrechten voor producten die zijn verkregen uit visserijproducten en
andere producten gewonnen in de territoriale zee van een land of gebied buiten het
douanegebied van de Unie aan boord van fabrieksschepen die in een lidstaat zijn ingeschre
ven of geregistreerd en de vlag van deze lidstaat voeren

F44

In het vrije verkeer brengen van veredelingsproducten wanneer artikel 86, lid 3, van het
wetboek toepassing vindt

F45

Vrijstelling van btw bij de definitieve invoer van goederen (Richtlijn 2009/132/EG van de
Raad (*))

F46

Gebruik van de oorspronkelijke tariefindeling van de goederen in situaties zoals bedoeld in
artikel 86, lid 2, van het wetboek

F47

Vereenvoudiging van de opstelling van douaneaangiften betreffende goederen die onder
verschillende tariefonderverdelingen vallen zoals bedoeld in artikel 177 van het wetboek

F48

Invoer in het kader van de bijzondere regeling voor afstandsverkopen van uit derdelands
gebieden of derde landen ingevoerde goederen zoals bepaald in titel XII, hoofdstuk 6,
afdeling 4, van Richtlijn 2006/112/EG

F49

Invoer in het kader van de bijzondere regeling voor de aangifte en de betaling van btw bij
invoer zoals bepaald in titel XII, hoofdstuk 7, van Richtlijn 2006/112/EG

(*) Richtlijn 2009/132/EG van de Raad van 19 oktober 2009 houdende bepaling van de werkingssfeer van artikel 143,
onder b) en c), van Richtlijn 2006/112/EG met betrekking tot de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde
voor de definitieve invoer van bepaalde goederen (PB L 292 van 10.11.2009, blz. 5).

2/1. Vereenvoudigde aangifte/voorafgaand document
Dit gegevenselement bestaat uit alfanumerieke codes.
Elke code is opgebouwd uit drie elementen. Het eerste element (an..3), bestaande uit cijfers of letters of een
combinatie van cijfers en letters, geeft het soort document aan. Het tweede element (an..35) bevat de voor de
identificatie van het document vereiste gegevens, hetzij het referentienummer, hetzij een ander herkenbaar
kenmerk. Het derde element (an..5) wordt gebruikt om aan te geven naar welk artikel van het voorafgaande
document wordt verwezen.
Wanneer een douaneaangifte op papier wordt ingediend, worden de drie elementen van elkaar gescheiden door
streepjes (-).
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1. Eerste element (an..3)
Kies de afkorting van het gebruikte document in de onderstaande “Lijst van afkortingen voor documenten”.
Lijst van afkortingen voor documenten
(numerieke codes afkomstig uit de UN Directories for electronic data interchange for administration, com
merce and transport: List of code for data element 1001, Document/message name, coded - versie 2014b.)
Containerlĳst

235

Leveringsbon

270

Paklijst

271

Pro-formafactuur

325

Aangifte tot tijdelijke opslag

337

Summiere aangifte bij binnenbrengen

355

Handelsfactuur

380

Housevrachtbrief

703

Mastercognossement

704

Cognossement

705

Housecognossement

714

Vrachtbrief (spoor)

720

Vrachtbrief wegvervoer

730

Luchtvrachtbrief

740

Masterluchtvrachtbrief

741

Verzendingsformulier (postpakketten)

750

Document voor multimodaal/gecombineerd vervoer

760

Goederenmanifest

785

Borderel

787

Aangifte voor Unie-/gemeenschappelijk douanevervoer- gemengde zendingen (T)

820

Aangifte voor extern Unie-/gemeenschappelijk douanevervoer (T1)

821

Aangifte voor intern Unie-/gemeenschappelijk douanevervoer (T2)

822

Controle-exemplaar T5

823

Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen T2L

825
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TIR-carnet

952

ATA-carnet

955

Kenmerk/datum van inschrijving in de administratie van de aangever

CLE

Inlichtingenblad INF3

IF3

Goederenmanifest — vereenvoudigde procedure

MNS

Aangifte/kennisgeving MRN

MRN

Aangifte voor intern Uniedouanevervoer — artikel 227 van het wetboek

T2F

Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen T2LF

T2G

T2M-bewijs

T2M

Vereenvoudigde aangifte

SDE

Andere

ZZZ

De code “CLE” in deze lijst staat voor “datum en kenmerk van inschrijving in de administratie van de
aangever” (artikel 182, lid 1, van het wetboek). De datum wordt als volgt gecodeerd: jjjjmmdd.
2. Tweede element (an..35)
Vermeld hier het identificatienummer of ander herkenbaar kenmerk van het document.
Indien naar het MRN wordt verwezen als voorafgaand document, moet het referentienummer de volgende
structuur hebben:
Veld

Inhoud

Formaat

Voorbeelden

1

Laatste twee cijfers van het jaar van formele aanvaarding van de n2
aangifte (JJ)

15

2

Identificator van het land waar de aangifte / het bewijs van de a2
douanestatus van Uniegoederen / de kennisgeving is ingediend
(tweeletterige landcode)

RO

3

Unieke identificator van elk bericht per jaar en land

an 12

9876AB889012

4

Identificator van de regeling

a1

B

5

Controlecijfer

an1

5

Veld 1 en 2: zie uitleg hierboven.
Veld 3 moet worden ingevuld met een identificator van het bericht in kwestie. De wijze waarop het veld
wordt gebruikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de nationale douaneautoriteiten, maar elk bericht dat
in de loop van het jaar in het betreffende land is afgehandeld, dient een uniek nummer krijgen voor de
regeling in kwestie.
Nationale douaneautoriteiten die het identificatienummer van het bevoegde douanekantoor in het MRN
willen opnemen, kunnen hiervoor de eerste zes tekens gebruiken.
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Veld 4 moet worden ingevuld met een identificator van de regeling zoals omschreven in onderstaande tabel.
Veld 5 moet worden ingevuld met een controlecijfer voor het gehele MRN. Aan de hand van dit veld
kunnen fouten bij de registratie van het volledige MRN worden opgespoord.
Te gebruiken codes in veld 4 Identificator van de regeling:

Code

Regeling

Overeenkomstige kolommen van de tabel in titel I,
hoofdstuk 2, van Gedelegeerde Verordening (EU)
2015/2446

A

Uitsluitend uitvoer

B

Uitvoeraangifte en summiere aangifte bij uitgaan Combinaties van A1 of A2 met B1, B2, B3 of C1

C

Uitsluitend summiere aangifte bij uitgaan

A1 of A2

D

Kennisgeving van wederuitvoer

A3

E

Verzending van goederen in verband met gebie B4
den met een bijzonder fiscaal regime

J

Uitsluitend aangifte voor douanevervoer

K

Aangifte voor douanevervoer en summiere aan Combinaties van D1, D2 of D3 met A1 of A2
gifte bij uitgaan

L

Aangifte voor douanevervoer en summiere aan Combinaties van D1, D2 of D3 met F1a, F2a, F3a,
F4a of F5
gifte bij binnenbrengen

M

Bewijs van de douanestatus van Uniegoederen/ E1, E2
douanemanifest

R

Uitsluitend invoeraangifte

S

Invoeraangifte en summiere aangifte bij binnen Combinaties van H1, H2, H3, H4, H6, H7 (*) of I1
met F1a, F2a, F3a, F4a of F5
brengen

T

Uitsluitend summiere aangifte bij binnenbren F1a, F1b, F1c, F1d, F2a, F2b, F2c, F2d, F3a, F3b,
F4a, F4b, F4c of F5
gen

V

Binnenbrengen van goederen in verband met H5
gebieden met een bijzonder fiscaal regime

B1, B2, B3 of C1

D1, D2 of D3

H1, H2, H3, H4, H6, H7 (*) of I1

(*) H7 zoals omschreven in bijlage B, titel I, hoofdstuk 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446. Beperkt tot
situaties waarin in een daaropvolgende aangifte wordt verwezen naar de invoeraangifte als voorafgaand document.

3. Derde element (n..5)
Het artikelnummer van de goederen in kwestie zoals vermeld in G.E. 1/6 Artikelnummer op de summiere
aangifte of het voorafgaande document.
Voorbeelden:
— Het betrokken artikel van de aangifte was het 5e artikel op het document voor douanevervoer T1
(voorafgaand document) waaraan het kantoor van bestemming het nummer “238544” heeft toegekend.
De code is dan “821-238544-5” (“821” voor de regeling douanevervoer, “238544” voor het registratie
nummer van het document (of MRN voor NCTS-transacties) en “5” voor het artikelnummer).
— Goederen zijn aangegeven door middel van een vereenvoudigde aangifte. Als MRN is het nummer
“16DE9876AB889012R1” toegewezen. In de aanvullende aangifte is de code dan “SDE16DE9876AB889012R1” (“SDE” voor de vereenvoudigde aangifte, “16DE9876AB889012R1” voor het
MRN van het document).
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Als bovengenoemd document is opgesteld op basis van een papieren douaneaangifte (ED), bestaat de
afkorting uit een van de voor het eerste deelvak van G.E. 1/1 Soort aangifte voorgeschreven codes (IM,
CO en EU).
Wanneer, in het geval van papieren aangiften voor douanevervoer, meer dan een referentienummer moet
worden vermeld en de lidstaten verlangen dat de informatie gecodeerd wordt, is code 00200 zoals om
schreven in G.E 2/2 Aanvullende informatie van toepassing.
2/2. Aanvullende informatie
Aanvullende informatie op douanegebied wordt gecodeerd door middel van een code van vijf cijfers. Deze code
wordt na de aanvullende informatie vermeld, tenzij de Uniewetgeving voorschrijft dat de code moet worden
gebruikt in plaats van de tekst.
Voorbeeld: Wanneer de aangever en de afzender dezelfde persoon zijn, wordt code 00300 ingevuld.
De Uniewetgeving voorziet in de vermelding van bepaalde aanvullende informatie in andere gegevenselementen
dan G.E. 2/2 Aanvullende informatie. Deze informatie moet evenwel volgens dezelfde regels worden gecodeerd
als de informatie die specifiek in G.E. 2/2 Aanvullende informatie moet worden vermeld.
Aanvullende informatie — code XXXXX
Algemene categorie — Code 0xxxx

Rechtsgrondslag

Onderwerp

Aanvullende
informatie

Code

Artikel 163 van Gedelegeerde
Verordening (EU) 2015/2446

Aanvraag van een vergunning voor het ge “Vereenvou
bruik van een andere bijzondere regeling digde vergun
dan douanevervoer op basis van de dou ning”
aneaangifte

00100

Titel II van bijlage D bij Gedelegeerde
Verordening (EU) 2015/2446

Meerdere documenten of partijen

“Verschillende”

00200

Titel II van bijlage D bij Gedelegeerde
Verordening (EU) 2015/2446

Aangever is afzender

“Afzender”

00300

Titel II van bijlage D bij Gedelegeerde
Verordening (EU) 2015/2446

Aangever is exporteur

“Exporteur”

00400

Titel II van bijlage D bij Gedelegeerde
Verordening (EU) 2015/2446

Aangever is importeur

“Importeur”

00500

Artikel 176, lid 1, onder c), en
artikel 241, lid 1, eerste alinea, van
Gedelegeerde Verordening (EU)
2015/2446

Aanzuivering van actieve veredeling

“AV” en het
desbetreffende
vergunning
nummer
of
INF-nummer

00700

Artikel 241, lid 1, tweede alinea, van
Gedelegeerde Verordening (EU)
2015/2446

Aanzuivering van actieve veredeling (bij “AV HPM”
zondere handelspolitieke maatregelen)

00800

Artikel 238 van Gedelegeerde
Verordening (EU) 2015/2446

Aanzuivering van tijdelijke invoer

00900

“TI” en het des
betreffende ver
gunningnum
mer
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Bij invoer: Code 1xxxx

Onderwerp

Rechtsgrondslag

Titel II van bijlage D bij Gedelegeerde
Verordening (EU) 2015/2446

Aanvullende infor
matie

Situatie van verhandelbare cognossementen “Geadresseerde
“aan order blanco geëndosseerd”, in het ge onbekend”
val van summiere aangiften bij binnenbren
gen waarbij de gegevens van de geadres
seerde onbekend zijn.

Code

10600

Andere: Code 4xxxx
Rechtsgrondslag

Artikel 123 van Gedelegeerde
Verordening (EU) 2015/2446

Onderwerp

Aanvullende infor
matie

Verzoek om een langere geldigheidsduur “Langere geldig
van het bewijs van de douanestatus van heidsduur van
Uniegoederen
het bewijs van
de douanestatus
van Uniegoede
ren”

Code

40100

2/3. Voorgelegde documenten, certificaten en vergunningen, aanvullende referenties
(a) Unie- of internationale documenten, certificaten en vergunningen die ter staving van de aangifte worden
voorgelegd, alsook aanvullende referenties moeten worden vermeld in de vorm van een code zoals om
schreven in titel I, gevolgd door een identificatienummer of ander herkenbaar kenmerk. De lijst van docu
menten, certificaten en vergunningen en van aanvullende referenties alsook van de overeenkomstige codes is
in de Taric-databank opgenomen.
b) Nationale documenten, certificaten en vergunningen die ter staving van de aangifte worden voorgelegd,
alsook aanvullende referenties moeten worden vermeld in de vorm van een code zoals omschreven in titel
I (bijvoorbeeld: 2123, 34d5), eventueel gevolgd door een identificatienummer of ander herkenbaar kenmerk.
De vier tekens vormen volgens de eigen nomenclatuur van elke lidstaat vastgestelde codes.
2/7. Identificatie van het entrepot
De te vermelden code is tweeledig:
— Het teken dat het type entrepot aangeeft:
R

Publiek douane-entrepot type I

S

Publiek douane-entrepot type II

T

Publiek douane-entrepot type III

U

Particulier douane-entrepot

V

Opslagruimte voor de tijdelijke opslag van goederen

Y

Ander dan douane-entrepot

Z

Vrije zone

— Het identificatienummer dat door de lidstaat is toegekend bij de afgifte van de vergunning in de gevallen
waarin een dergelijke vergunning wordt afgegeven.
3/1. Exporteur
Wanneer douaneaangiften op papier worden gebruikt en de lidstaten verlangen dat de informatie gecodeerd
wordt, is in het geval van groepagezendingen code 00200 zoals omschreven in G.E 2/2 Aanvullende informatie
van toepassing.
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3/2. Identificatienummer exporteur
Het EORI-nummer is als volgt opgebouwd:

Veld

Inhoud

Formaat

1

Identificator van de lidstaat (landcode)

a2

2

Unieke identificator in een lidstaat

an..15

Landcode: Gebruik de landcode zoals omschreven in titel I voor de landcode van G.E. 3/1 Exporteur.
Een uniek derdeland-identificatienummer dat aan de Unie is meegedeeld, is als volgt opgebouwd:

Veld

Inhoud

Formaat

1

Landcode

a2

2

Uniek identificatienummer in een derde land

an..15

3/21. Code status vertegenwoordiger
De status van de vertegenwoordiger wordt aangegeven door een van de volgende codes te vermelden (n1) voor
zijn volledige naam en adres:
2

Vertegenwoordiger (directe vertegenwoordiging in de zin van artikel 18, lid 1, van het wetboek)

3

Vertegenwoordiger (indirecte vertegenwoordiging in de zin van artikel 18, lid 1, van het wetboek)

Wanneer dit gegevenselement op een papieren document wordt gedrukt, wordt het tussen vierkante haken
geplaatst (bijvoorbeeld: [2] of [3]).
3/37. Identificatienummer extra actor(en) in de toeleveringsketen
Dit gegevenselement bestaat uit twee onderdelen:
1. Code rol
De volgende partijen kunnen worden opgegeven:

Code
rol

Partij

Omschrijving

CS

Groepage-expediteur

Expediteur die afzonderlijke kleinere zendingen samen
brengt in één grotere zending (groepage), die wordt ver
zonden naar een tegenhanger van de groepage-expediteur,
die de gegroepeerde zending opnieuw opsplitst in haar
oorspronkelijke delen

FW

Expediteur

Partij die de expeditie van goederen voor zijn rekening
neemt

MF

Fabrikant

Partij die goederen vervaardigt

WH

Entrepothouder

Partij die verantwoordelijk is voor goederen die in een
entrepot worden opgeslagen
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2. Identificatienummer van de partij
De structuur van dit nummer komt overeen met de structuur zoals omschreven voor G.E. Identificatie
nummer exporteur. 3/2 Identificatienummer exporteur.
3/40. Identificatienummer aanvullende fiscale referenties
Dit gegevenselement bestaat uit twee onderdelen:
1. Code rol
De volgende partijen kunnen worden opgegeven:
Code
rol

Partij

Omschrijving

FR1

Importeur

Perso(o)n(en) die de lidstaat van invoer in overeenstemming
met artikel 201 van Richtlijn 2006/112/EG heeft aangewezen
of erkend als de tot voldoening van de btw gehouden per
so(o)n(en)

FR2

Afnemer

Persoon die in overeenstemming met artikel 200 van Richt
lijn 2006/112/EG gehouden is tot voldoening van de btw op
de intra-Unieverwerving van goederen

FR3

Fiscaal vertegenwoordiger

Door de importeur aangewezen fiscaal vertegenwoordiger die
gehouden is tot voldoening van de btw in de lidstaat van
invoer

FR4

Houder van de vergunning voor De belastingplichtige, de tot voldoening van de belasting ge
uitstel van betaling
houden persoon of een andere persoon die uitstel van beta
ling heeft gekregen in overeenstemming met artikel 211 van
Richtlijn 2006/112/EG

FR5

Verkoper (IOSS)

FR7

Belastingplichtige of de tot vol Btw-identificatienummer van de belastingplichtige of van de
doening van de btw gehouden tot voldoening van de btw gehouden persoon wanneer de
persoon
betaling van de btw wordt uitgesteld overeenkomstig arti
kel 211, tweede alinea, van Richtlijn 2006/112/EG

Belastingplichtige die gebruikmaakt van de bijzondere regeling
voor afstandsverkopen van uit derdelandsgebieden of derde
landen ingevoerde goederen zoals bepaald in titel XII, hoofd
stuk 6, afdeling 4, van Richtlijn 2006/112/EG en houder van
het in artikel 369 octodecies van die richtlijn bedoelde btwidentificatienummer

2. Het btw-identificatienummer is als volgt gestructureerd:
Veld

Inhoud

1

Identificator van de lidstaat van af a2
gifte (tweeletterige ISO-code 3166;
Griekenland mag EL gebruiken)

2

Individueel nummer toegekend door an..15
lidstaten voor de identificatie van be
lastingplichtigen zoals bedoeld in ar
tikel
214
van
Richtlijn
2006/112/EG

Formaat
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4/1. Leveringsvoorwaarden
De hiernavolgende codes en vermeldingen worden, indien van toepassing, in de eerste twee deelvakken aange
bracht:
Eerste deelvak

Codes Incoterms

Betekenis

Tweede deelvak

Incoterms — IKK/ECE

Te vermelden plaats

EXW (Incoterms 2010
of Incoterms 2020)

Af fabriek

Overeengekomen plaats van levering

FCA (Incoterms 2010
of Incoterms 2020)

Franco vervoerder

Overeengekomen plaats van levering

CPT (Incoterms 2010
of Incoterms 2020)

Vrachtvrij tot

Overeengekomen plaats van bestem
ming

CIP (Incoterms 2010
of Incoterms 2020)

Vrachtvrij inclusief verzekering tot Overeengekomen plaats van bestem
ming

DAT (Incoterms 2010)

Geleverd op terminal

DPU (Incoterms 2020)

Geleverd ter bestemming en gelost Overeengekomen plaats van bestem
ming

DAP (Incoterms 2010
of Incoterms 2020)

Geleverd ter bestemming

Overeengekomen plaats van bestem
ming

DDP (Incoterms 2010
of Incoterms 2020)

Franco inclusief rechten

Overeengekomen plaats van bestem
ming

Codes voor alle vervoerswijzen

Overeengekomen terminal in haven
of plaats van bestemming

Codes voor vervoer over zee en de binnenwateren
FAS (Incoterms 2010
of Incoterms 2020)

Franco langszij schip

Overeengekomen haven van lading

FOB (Incoterms 2010
of Incoterms 2020)

Vrij aan boord

Overeengekomen haven van lading

CFR (Incoterms 2010
of Incoterms 2020)

Kosten en vracht

Overeengekomen haven van bestem
ming

CIF (Incoterms 2010
of Incoterms 2020)

Kosten, verzekering en vracht

Overeengekomen haven van bestem
ming

XXX

Andere leveringsvoorwaarden dan Vermelding voluit van de contract
voorwaarden
de hierboven vermelde

4/3. Berekening van de belastingen — Soort belasting
Hiervoor worden de volgende codes gebruikt:
A00

Invoerrecht

A30

Definitieve antidumpingrechten
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A35

Voorlopige antidumpingrechten

A40

Definitieve compenserende rechten

A45

Voorlopige compenserende rechten

B00

Btw

C00

Uitvoerrecht

E00

Voor rekening van andere landen geïnde rechten

4/8. Berekening van de belastingen — Betalingswijze
De lidstaten kunnen de volgende codes gebruiken:
A

Contante betaling in geld

B

Betaling met creditkaart

C

Betaling met cheque

D

Andere (bijvoorbeeld ten laste van de rekening van een douane-expediteur)

E

Uitstel van betaling

G

Uitstel van betaling - btw-stelsel (artikel 211 van Richtlijn 2006/112/EG)

H

Elektronische betaling

J

Betaling via de posterijen (postzendingen) of andere openbare instellingen of overheidsdiensten

K

Krediet voor accijns of teruggave van accijns

P

Zekerheidstelling in geld door een douane-expediteur

R

Zekerheidstelling voor het verschuldigde bedrag

S

Individuele zekerheidstelling

T

Zekerheidstelling door een douane-expediteur

U

Zekerheidstelling door een douane-expediteur — doorlopende vergunning

V

Zekerheidstelling door een douane-expediteur — individuele vergunning

O

Zekerheidstelling bij productschappen

4/9. Bijtel- en aftrekposten
Bijtelposten (zoals omschreven in de artikelen 70 en 71 van het wetboek):
AB

Commissies en courtage, met uitzondering van inkoopcommissies

AD Bergingsmiddelen en verpakking
AE

Materialen, samenstellende delen, onderdelen en dergelijke die in de ingevoerde goederen worden verwerkt
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AF

Werktuigen, matrijzen, gietvormen en dergelijke voorwerpen die bij de voortbrenging van de ingevoerde
goederen worden gebruikt

AG

Materialen die bij de voortbrenging van de ingevoerde goederen worden verbruikt

AH

Engineering, ontwikkeling, werken van kunst, ontwerpen, en tekeningen en schetsen die buiten de Euro
pese Unie zijn verricht of vervaardigd en die noodzakelijk zijn voor de productie van de ingevoerde
goederen

AI

Royalty’s en licentierechten

AJ

Opbrengst van elke latere wederverkoop, overdracht of gebruik die de verkoper ten goede komt

AK

Kosten van vervoer, van laden en behandelen en van verzekering tot de plaats van binnenkomst in de
Europese Unie

AL

Indirecte betalingen en andere betalingen (artikel 70 van het wetboek)

AN

Bijtelposten op basis van een beschikking gegeven overeenkomstig artikel 71 van Gedelegeerde Verorde
ning (EU) 2015/2446

Aftrekposten (zoals omschreven in artikel 72 van het wetboek):
BA

Kosten van vervoer na aankomst op de plaats van binnenbrengen

BB

Kosten van constructiewerkzaamheden, installatie, montage, onderhoud of technische bijstand na de invoer

BC

Invoerrechten of andere heffingen die in de Unie vanwege de invoer of de verkoop van goederen dienen te
worden voldaan

BD

Rentelasten

BE

Kosten ter verkrijging van het recht tot verveelvoudiging van de in de Europese Unie ingevoerde goederen

BF

Inkoopcommissies

BG

Aftrekposten op basis van een beschikking gegeven overeenkomstig artikel 71 van Gedelegeerde Verorde
ning (EU) 2015/2446

4/13. Waarderingsindicatoren
De code omvat vier cijfers, die elk ofwel “0” ofwel “1” zijn.
Iedere “1” of “0” geeft aan of een waarderingsindicator relevant is of niet voor de waardering van de betrokken
goederen.
1e cijfer:

verbonden partijen, al dan niet met prijsbeïnvloeding

2e cijfer:

beperkingen ten aanzien van de overdracht of het gebruik van de goederen door de koper over
eenkomstig artikel 70, lid 3, onder a), van het wetboek

3e cijfer:

de verkoop of de prijs is afhankelijk gesteld van enige voorwaarde of prestatie overeenkomstig
artikel 70, lid 3, onder b), van het wetboek

4e cijfer:

de verkoop is onderworpen aan een regeling waarbij een deel van de opbrengst van de latere
wederverkoop, overdracht of gebruik direct of indirect ten goede komt van de verkoper

Voorbeeld: goederen die worden verhandeld tussen verbonden partijen, maar zich niet in een van de andere
onder het 2e, 3e en 4e cijfer beschreven situaties bevinden, krijgen als code de combinatie “1000”.
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4/16. Waarderingsmethode
De bepalingen op grond waarvan de douanewaarde van ingevoerde goederen wordt vastgesteld, worden als
volgt gecodeerd:
Toepasselijk artikel van
het wetboek

Code

Methode

1

70

Transactiewaarde van de ingevoerde goederen

2

74, lid 2, onder a)

Transactiewaarde van identieke goederen

3

74, lid 2, onder b)

Transactiewaarde van soortgelijke goederen

4

74, lid 2, onder c)

Afgeleide waarde

5

74, lid 2, onder d)

Berekende waarde

6

74, lid 3

Waarde op basis van de beschikbare gegevens (zogenaamde “fall back”methode)

4/17. Preferentie
Deze informatie wordt uitgedrukt in een driecijfercode bestaande uit een element van één cijfer vermeld onder
1) gevolgd door een element van twee cijfers vermeld onder 2).
De desbetreffende codes zijn:
(1) Eerste cijfer van de code
1 Tariefregeling “erga omnes”
2 Stelsel van algemene preferenties (SAP)
3 Andere tariefpreferenties dan die bedoeld onder code 2
4 Douanerechten krachtens door de Europese Unie gesloten overeenkomsten tot oprichting van een
douane-unie
(2) Twee volgende cijfers van de code
00 Geen van de hierna volgende gevallen
10 Tariefschorsing
18 Tariefschorsing met certificaat betreffende de bijzondere aard van het product
19 Tijdelijke schorsing voor producten die met een certificaat van vrijgave (EASA-formulier 1) of een
gelijkwaardig certificaat worden ingevoerd
20 Tariefcontingent (*)
25 Tariefcontingent met certificaat betreffende de bijzondere aard van het product (*)
28 Tariefcontingent na passieve veredeling (*)
50 Certificaat betreffende de bijzondere aard van het product
5/23. Plaats van de goederen
Gebruik de tweeletterige ISO-landcode die wordt gebruikt in veld 1 van G.E. 3/1 Exporteur.
(*) Wanneer het aangevraagde tariefcontingent is uitgeput, kunnen de lidstaten aanvaarden dat de aanvraag geldt voor een andere
preferentie.
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Maak gebruik van de onderstaande codes om het soort plaats aan te duiden:
A Aangewezen plaats
B Erkende plaats
C Goedgekeurde plaats
D Andere
Gebruik een van de onderstaande identificatoren om de plaats te identificeren:

Code

Identificator

Omschrijving

T

Postcode

Gebruik de postcode van de betrokken plaats met of zonder huisnum
mer.

U

UN/LOCODE

UN/LOCODE als bedoeld in inleidende aantekening 13, punt 4.

V

Identificatienummer dou Gebruik de codes zoals omschreven voor G.E. 1701000000 Dou
anekantoor van uitgang
anekantoor

W

GNSS-coördinaten

Decimale graden met negatieve getallen voor het zuiden en het westen.
Voorbeelden: 44,424896o/8,774792o of
50,838068o/ 4,381508o

X

EORI-nummer

Gebruik het identificatienummer zoals aangegeven in de beschrijving
voor G.E. 3/2 Identificatienummer exporteur. Indien de marktdeelnemer
verschillende bedrijfsruimten heeft, wordt het EORI-nummer aangevuld
met een unieke identificator voor de betrokken plaats.

Y

Vergunningnummer

Vermeld het vergunningnummer van de betrokken plaats, dat wil zeg
gen van het entrepot waar de goederen kunnen worden onderzocht.
Indien de vergunning verschillende bedrijfsruimten betreft, wordt het
vergunningnummer aangevuld met een unieke identificator voor de
betrokken plaats.

Z

Adres

Vermeld het adres van de betrokken plaats.

Indien code “X” (EORI-nummer) of “Y” (vergunningnummer) is gebruikt voor de identificatie van de plaats, en er
verschillende plaatsen zijn die verband houden met dat EORI-nummer of vergunningnummer, kan een aan
vullende identificator worden gebruikt om de plaats ondubbelzinnig te identificeren.
7/2. Container
De desbetreffende codes zijn:
0 Niet in containers vervoerde goederen
1 In containers vervoerde goederen
7/4. Vervoerswijze aan de grens
Hiervoor worden de volgende codes gebruikt:

Code

Omschrijving

1

Zeevervoer

2

Spoorvervoer
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Omschrijving

3

Wegvervoer

4

Luchtvervoer

5

Post (actieve vervoerswijze onbekend)

7

Vaste transportinrichtingen

8

Vervoer over binnenwateren

9

Vervoerswijze onbekend (eigen voortbeweging)

8/2. Soort zekerheidstelling
Codes zekerheidstelling
Hiervoor worden de volgende codes gebruikt:
Code

Omschrijving

0

Ontheffing van zekerheidstelling (artikel 95, lid 2, van het wetboek)

1

Doorlopende zekerheid (artikel 89, lid 5, van het wetboek)

2

Zekerheidstelling per aangifte in de vorm van borgstelling (artikel 92, lid 1, onder b), van het wetboek)

3

Zekerheidstelling per aangifte in contant geld of door iedere andere vorm van betaling die door de
douaneautoriteiten wordt gelijkgesteld met een storting van contant geld, in euro of in de valuta van de
lidstaat waar de zekerheid wordt geëist (artikel 92, lid 1, onder a), van het wetboek)

4

Zekerheidstelling per aangifte met bewijs van zekerheidstelling (artikel 92, lid 1, onder b), van het
wetboek en artikel 160)

5

Ontheffing van zekerheidstelling indien het bedrag van de invoer- of uitvoerrechten waarvoor zekerheid
is vereist, niet hoger is dan de statistische waardedrempel voor aangiften, vastgesteld in overeenstemming
met artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad (*)
(artikel 89, lid 9, van het wetboek)

I

Zekerheidstelling per aangifte in een andere vorm die een gelijkwaardige waarborg biedt voor de betaling
van het met de douaneschuld overeenkomende bedrag aan invoer- of uitvoerrechten en andere heffingen
(artikel 92, lid 1, onder c), van het wetboek)

8

Geen zekerheidstelling vereist voor bepaalde overheidslichamen (artikel 89, lid 7, van het wetboek)

B

Zekerheidstelling voor goederen verzonden onder de TIR-regeling

C

Geen zekerheidstelling vereist voor goederen vervoerd via een vaste transportinrichting (artikel 89, lid 8,
onder b), van het wetboek)

D

Geen zekerheidstelling vereist voor goederen die onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst over
eenkomstig artikel 81, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (artikel 89, lid 8, onder
c), van het wetboek)

E

Geen zekerheidstelling vereist voor goederen die onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst over
eenkomstig artikel 81, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (artikel 89, lid 8, onder
c), van het wetboek)

F

Geen zekerheidstelling vereist voor goederen die onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst over
eenkomstig artikel 81, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (artikel 89, lid 8, onder
c), van het wetboek)

NL

L 63/522

Publicatieblad van de Europese Unie

23.2.2021

G

Geen zekerheidstelling vereist voor goederen die onder de regeling tijdelijke invoer zijn geplaatst over
eenkomstig artikel 81, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (artikel 89, lid 8, onder
c), van het wetboek)

H

Geen zekerheidstelling vereist voor goederen die onder de regeling Uniedouanevervoer zijn geplaatst
overeenkomstig artikel 89, lid 8, onder d), van het wetboek

(*) Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende communautaire statistieken
van de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (PB L 152 van
16.6.2009, blz. 23).
TITEL III

Vermeldingen in de verschillende talen met bijbehorende code
Tabel van vermeldingen in de verschillende talen met bijbehorende code
Vermeldingen in de verschillende taalversies

Codes

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BG Ограничена валидност
CS Omezená platnost
DA Begrænset gyldighed
DE Beschränkte Geltung
EE Piiratud kehtivus
EL Περιορισμένη ισχύς
ES Validez limitada
FR Validité limitée
HR Ograničena valjanost
IT Validità limitata
LV Ierobežots derīgums
LT Galiojimas apribotas
HU Korlátozott érvényű
MT Validità limitata
NL Beperkte geldigheid
PL Ograniczona ważność
PT Validade limitada
RO Validitate limitată
SL Omejena veljavnost
SK Obmedzená platnost'
FI Voimassa rajoitetusti
SV Begränsad giltighet
EN Limited validity

Beperkte geldigheid — 99200

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BG Освободено
CS Osvobození
DA Fritaget
DE Befreiung
EE Loobutud
EL Απαλλαγή
ES Dispensa
FR Dispense
HR Oslobođeno
IT Dispensa
LV Derīgs bez zīmoga
LT Leista neplombuoti
HU Mentesség
MT Tneħħija
NL Vrijstelling
PL Zwolnienie
PT Dispensa
RO Dispensă
SL Opustitev
SK Upustenie
FI Vapautettu
SV Befrielse
EN Waiver

Vrijstelling — 99201
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BG Алтернативно доказателство
CS Alternativní důkaz
DA Alternativt bevis
DE Alternativnachweis
EE Alternatiivsed tõendid
EL Εναλλακτική απόδειξη
ES Prueba alternativa
FR Preuve alternative
HR Alternativni dokaz
IT Prova alternativa
LV Alternatīvs pierādījums
LT Alternatyvusis įrodymas
HU Alternatív igazolás
MT Prova alternattiva
NL Alternatief bewijs
PL Alternatywny dowód
PT Prova alternativa
RO Probă alternativă
SL Alternativno dokazilo
SK Alternatívny dôkaz
FI Vaihtoehtoinen todiste
SV Alternativt bevis
EN Alternative proof

L 63/523

Codes

Alternatief bewijs — 99202

— BG Различия: митническо учреждение, където са Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aange
bracht…(naam en land) — 99203
представени стоките …… (наименование и държава)
— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo
…… (název a země)
— DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt……
(navn og land)
— DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung er
folgte …… (Name und Land)
— EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ……. (nimi ja
riik)
— EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο
…… (Όνομα και χώρα)
— ES Diferencias: mercancías presentadas en la ofici
na…… (nombre y país)
— FR Différences: marchandises présentées au bureau……
(nom et pays) …… (nom et pays)
— HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena …
(naziv i zemlja)
— IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le
merci …… (nome e paese)
— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas
…… (nosaukums un valsts)
— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pa
vadinimas ir valstybė)
— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása meg
történt … (név és ország)
— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati
…… (isem u pajjiż)
— NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)
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Codes

— PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono to
war …… (nazwa i kraj)
— PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia
…… (nome e país)
— RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal ……
(nume și țara)
— SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo
…… (naziv in država)
— SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený ……
(názov a krajina).
— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi
ja maa)
— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes ……
(namn och land)
— EN Differences: office where goods were presented
…… (name and country)

— BG Извеждането от ……… подлежи на ограничения Bij uitgang uit … zijn de beperkingen of heffingen van
или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …, Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing —
— CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo 99204
dávkám podle nařízení /směrnice/ rozhodnutí č …
— DA Udpassage fra …………… undergivet restriktioner
eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse
nr. …
— DE Ausgang aus ……………- gemäß Verordnung/
Richtlinie/ Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Ab
gaben unterworfen.
— EE … territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele
nr…
— EL Η έξοδος από …… υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε
επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση
αριθ. …
— ES Salida de …… sometida a restricciones o imposici
ones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Deci
sión no …
— FR Sortie de…… soumise à des restrictions ou à des
impositions par le Règlement ou la directive/ décision
no …
— HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama
na temelju Uredbe/ Direktive/Odluke br. …
— IT Uscita dalla ……………soggetta a restrizioni o ad
imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ de
cisione n. …
— LV Izvešana no …………… piemērojot ierobežojumus
vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu
Nr. …,
— LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba
mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/Sprendimu
Nr.…,
— HU A kilépés …………… területéről a … rendelet/ir¬
ányelv /határozat szerinti korlátozás vagy teher megfi
ze- ésénekkötelezettsége alá esik
— MT Ħruġ mill- …………… suġġett għall- restrizzjonij
iet jew ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru …
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Codes

— NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen
of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. …
van toepassing.
— PL Wyprowadzenie z …………… podlega ogranicze
niom
lub
opłatom
zgodnie
z
rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …
— PT Saída da …………… sujeita a restrições ou a im
posições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o…
— RO Ieșire din ……………supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr …
— SL Iznos iz …………… zavezan omejitvam ali ob
veznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/ Odločbe
št. …
— SK Výstup z ……………podlieha obmedzeniam alebo
platbám podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č ….
— FI …………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktii¬
vin/ päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja
— SV Utförsel från …………… underkastad restriktioner
eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut
nr …
— EN Exit from …………… subject to restrictions or
charges under Regulation /Directive/Decision No …
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BG Одобрен изпращач
CS Schválený odesílatel
DA Godkendt afsender
DE Zugelassener Versender
EE Volitatud kaubasaatja
EL Εγκεκριμένος αποστολέας
ES Expedidor autorizado
FR Expéditeur agréé
HR Ovlašteni pošiljatelj
IT Speditore autorizzato
LV Atzītais nosūtītājs
LT Įgaliotasis siuntėjas
HU Engedélyezett feladó
MT Awtorizzat li jibgħat
NL Toegelaten afzender
PL Upoważniony nadawca
PT Expedidor autorizado
RO Expeditor agreat
SL Pooblaščeni pošiljatelj
SK Schválený odosielateľ
FI Valtuutettu lähettäjä
SV Godkänd avsändare
EN Authorised consignor

Toegelaten afzender — 99206

—
—
—
—
—
—
—
—
—

BG Освободен от подпис
CS Podpis se nevyžaduje
DA Fritaget for underskrift
DE Freistellung von der Unterschriftsleistung
EE Allkirjanõudest loobutud
EL Δεν απαιτείται υπογραφή
ES Dispensa de firma
FR Dispense de signature
HR Oslobođeno potpisa

Van ondertekening vrijgesteld — 99207
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Codes

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

IT Dispensa dalla firma
LV Derīgs bez paraksta
LT Leista nepasirašyti
HU Aláírás alól mentesítve
MT Firma mhux meħtieġa
NL Van ondertekening vrijgesteld
PL Zwolniony ze składania podpisu
PT Dispensada a assinatura
RO Dispensă de semnătură
SL Opustitev podpisa
SK Upustenie od podpisu
FI Vapautettu allekirjoituksesta
SV Befrielse från underskrift
EN Signature waived

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN — 99208
BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY
DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE
DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT
EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD
EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA
FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE
HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO
IT GARANZIA GLOBALE VIETATA
LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS
LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA
HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS
MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA
NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN
PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z ZABEZPIECZENIA GE
NERALNEGO
PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA
RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ
SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE
SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY
FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY
SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN
EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ
DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE
DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG
EE PIIRAMATU KASUTAMINE
ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA
FR UTILISATION NON LIMITÉE
HR NEOGRANIČENA UPORABA
IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA
LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS
LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS
HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT
MT UŻU MHUX RISTRETT
NL GEBRUIK ONBEPERKT
PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

GEBRUIK ONBEPERKT — 99209
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Codes

—
—
—
—
—
—
—

PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA
RO UTILIZARE NELIMITATĂ
SL NEOMEJENA UPORABA
SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE
FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU
SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING
EN UNRESTRICTED USE

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BG Разни
CS Různí
DA Diverse
DE Verschiedene
EE Erinevad
EL Διάφορα
ES Varios
FR Divers
HR Razni
IT Vari
LV Dažādi
LT Įvairūs
HU Többféle
MT Diversi
NL Diverse
PL Różne
PT Diversos
RO Diverși
SL Razno
SK Rôzne
FI Useita
SV Flera
EN Various

Diverse — 99211

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BG Насипно
CS Volně loženo
DA Bulk
DE Lose
EE Pakendamata
EL Χύμα
ES A granel
FR Vrac
HR Rasuto
IT Alla rinfusa
LV Berams(lejams)
LT Nesupakuota
HU Ömlesztett
MT Bil-kwantità
NL Los gestort
PL Luzem
PT A granel
RO Vrac
SL Razsuto
SK Voľne ložené
FI Irtotavaraa
SV Bulk
EN Bulk

Los gestort — 99212
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BG Изпращач
CS Odesílatel
DA Afsender
DE Versender
EE Saatja
EL Αποστολέας
ES Expedidor
FR Expéditeur
HR Pošiljatelj
IT Speditore
LV Nosūtītājs
LT Siuntėjas
HU Feladó
MT Min jikkonsenja
NL Afzender
PL Nadawca
PT Expedidor
RO Expeditor
SL Pošiljatelj
SK Odosielateľ
FI Lähettäjä
SV Avsändare
EN Consignor”

23.2.2021
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Afzender — 99213
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BIJLAGE III
“BIJLAGE 21-03

Lijst van de in artikel 55, lid 1, bedoelde toezichtsgegevenselementen

G.E. nr. (1)

Naam gegevenselement/-klasse (2)

Naam gegevenssubelement/-sub
klasse

11 01 000 000

Soort aangifte

11 02 000 000

Soort aangifte — vervolg

11 03 000 000

Artikelnummer

11 09 001 000

Regeling

Gevraagde regeling

11 09 002 000

Regeling

Voorafgaande regeling

11 10 000 000

Aanvullende regeling

12 03 001 000

Bewijsstuk

Referentienummer

12 03 002 000

Bewijsstuk

Soort

12 03 010 000

Bewijsstuk

Naam van de autoriteit van
afgifte

12 04 001 000

Aanvullende referentie

Referentienummer

12 04 002 000

Aanvullende referentie

Soort

12 05 001 000

Vervoersdocument

Referentienummer

12 05 002 000

Vervoersdocument

Soort

12 12 001 000

Vergunning

Referentienummer

12 12 002 000

Vergunning

Soort

12 12 080 000

Vergunning

Houder van de vergunning

13 01 017 000

Exporteur

Identificatienummer

13 01 018 020

Exporteur

13 03 017 000

Geadresseerde

Identificatienummer

13 04 017 000

Importeur

Identificatienummer

13 04 018 020

Importeur

13 05 017 000

Aangever

Identificatienummer

13 16 031 000

Aanvullende fiscale referenties

Rol

13 16 034 000

Aanvullende fiscale referenties

Btw-identificatienummer

Naam gegevenssubelement

Land

Land
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Naam gegevenselement/-klasse (2)

Naam gegevenssubelement/-sub
klasse

14 03 039 000

Rechten en belastingen

Soort belasting

14 03 038 000

Rechten en belastingen

Betalingswijze

14 03 042 000

Rechten en belastingen

Verschuldigd
bedrag

14 03 040 000

Rechten en belastingen

Heffingsgrondslag

14 03 040 041

Rechten en belastingen

Belastingtarief

14 03 040 005

Rechten en belastingen

Maateenheid en -aanduiding

14 03 040 006

Rechten en belastingen

Hoeveelheid

14 03 040 014

Rechten en belastingen

Bedrag

14 10 000 000

Waarderingsmethode

14 11 000 000

Preferentie

16 03 000 000

Land van bestemming

16 06 000 000

Land van verzending

16 08 000 000

Land van oorsprong

16 09 000 000

Land van preferentiële oor
sprong

18 01 000 000

Nettomassa

18 02 000 000

Aanvullende eenheden (bij
zondere maatstaf)

18 04 000 000

Brutomassa

18 05 000 000

Omschrĳving van de goede
ren

18 06 004 000

Verpakking

Aantal colli

18 09 056 000

Goederencode

Code onderverdeling gehar
moniseerd systeem

18 09 057 000

Goederencode

Code gecombineerde no
menclatuur

18 09 058 000

Goederencode

Taric-code

18 09 059 000

Goederencode

Aanvullende Taric-code

18 09 060 000

Goederencode

Nationale aanvullende code

19 01 000 000

Indicator container

G.E. nr. (1)

Naam gegevenssubelement

belasting
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Naam gegevenselement/-klasse (2)

19 03 000 000

Vervoerswijze aan de grens

19 04 000 000

Binnenlandse vervoerswijze

19 07 063 000

Hulpmiddel bij het vervoer

99 01 000 000

Volgnummer contingent

99 06 000 000

Statistische waarde

- -

Datum van aanvaarding van
de aangifte (3)

- -

Nummer aangifte (unieke re
ferentie) (4)

- -

Afgever (5)

Naam gegevenssubelement/-sub
klasse

L 63/531

Naam gegevenssubelement

Identificatienummer contai
ner

(1) Het formaat en de kardinaliteit van de gegevensvereisten van de kolom “G.E. nr.” zijn dezelfde als die in bijlage B.
(2) Bij de cursief gedrukte gegevensklassen zijn alleen de vermelde kenmerken onderworpen aan toezicht.
(3) Deze informatie moet worden vermeld in het formaat “jjjjmmdd”. De kardinaliteit van deze informatie moet “1x” op aangifteniveau
zijn.
(4) Deze informatie moet worden verstrekt in een formaat dat in overeenstemming is met het formaat van het MRN zoals gedefinieerd in
gegevenssubelement met nummer 12 01 001 000. De kardinaliteit van deze informatie moet “1x” op aangifteniveau zijn.
(5) Deze informatie moet worden verstrekt in een formaat dat in overeenstemming is met het formaat van het gegevenselement met
nummer 16 03 000 000. Gebruik de GEONOM-code als bedoeld in inleidende aantekening 13, punt 3, van bijlage B. De kardinaliteit
van dit element moet “1x” op aangifteniveau zijn.”

