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Toelichting 
Aangifte van ontvangst

De ontvanger van de goederen moet aangifte doen.

Is al het onderstaande van toepassing?
 − U bent houder van een licentie of een vergunning om zakelijke 

activiteiten uit te oefenen op het continentaal plat (CP) of in de 
exclusieve economische zone (EEZ) van Nederland.

 − U ontvangt goederen op booreilanden, platforms of windmolens 
op het continentaal plat of in deze exclusieve economische zone.

 − 1 van de volgende situaties geldt:
 − Er is een antidumping- of antisubsidie-onderzoek naar de 

goederen geopend.
 − De goederen moeten bij invoer worden geregistreerd.
 − Er geldt een voorlopig of definitief antidumping- of 

compenserend recht.

Dan moet u aangifte van ontvangst doen binnen 30 dagen na 
ontvangst van de goederen. Waar vandaan de goederen geleverd 
worden, bepaalt waar u de aangifte van ontvangst moet indienen.

 − bij levering vanuit het douanegebied van de Unie: 
Dien de aangifte van ontvangst in bij de Douane in de lidstaat 
waar de aangifte van wederuitvoer is aanvaard of waar de 
kennisgeving van wederuitvoer of de summiere aangifte bij 
uitgaan is geregistreerd.

 − bij levering van goederen rechtstreeks van buiten het 
douanegebied van de Unie naar een booreiland, platform of 
windmolen op het CP of in de EEZ van een lidstaat van de Unie: 
Dien de aangifte van ontvangst in bij de Douane in de lidstaat 
waartoe het CP of de EEZ behoort.

Let op!
U hoeft geen aangifte van ontvangst in te dienen voor 
vastgestelde antidumping- of compenserende rechten 
van vóór 4 november 2019.

Toelichting bij de 'Aangifte van ontvangst'

Toelichting bij het formulier

Vul het formulier altijd in tweevoud in. Het ene exemplaar 
is bestemd voor de Douane en een kopie is voor uzelf.

Mail beide exemplaren naar  
aangiftevanontvangst@douane.nl.

Vak 1
Vul naam, adres en EORI-nummer in.

Vak 2
Vul in: 

 − de goederencode (de Taric-code en indien van toepassing de 
aanvullende Taric-code)

 − de code van het land van oorsprong en/of (indien van 
toepassing) het land van verzending 
Het land van verzending vult u in als de antidumping- of 
antisubsidiemaatregel is uitgebreid tot producten die verzonden 
zijn uit een ander dan het betrokken land.

 − de bruto- en nettomassa van de goederen
 − de hoeveelheid goederen uitgedrukt in eenheden, bijvoorbeeld 

het aantal stuks, vierkante meter en dergelijke (indien van 
toepassing)

 − een omschrijving van de goederen waarmee de Douane de 
indeling van de goederen kan controleren

Vak 3
Vul de bevoegde lidstaat in:

 − Als het betrokken product uit het douanegebied van de 
Unie komt, is dit de douaneautoriteit van de lidstaat waar 
de aangifte tot wederuitvoer is aanvaard of de kennisgeving 
van wederuitvoer of de summiere aangifte bij uitgaan is 
geregistreerd.

 − Als het betrokken product rechtstreeks van buiten het 
douanegebied van de Unie komt, is dit de douaneautoriteit 
van de lidstaat waartoe het CP of de EEZ behoort.

Vak 4
Vul het nummer van de verordening of het bericht van inleiding 
in en vermeld het Publicatieblad van de EU.

Kruis de toepasselijke maatregel aan.

Vak 5
Vul in de nettoprijs van de goederen, grens van het continentaal plat 
of de exclusieve economische zone.

Vak 6
Bereken het bedrag dat aan antidumping- of compenserende 
rechten betaald moet worden. Geef de berekeningswijze en het 
bedrag weer.

mailto:aangiftevanontvangst@douane.nl
https://www.belastingdienst.nl/codeboek_sagitta/huidig/html/tabel-codeboek%20sagitta%2C%20onderdeel%20algemeen-s01.html
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Toelichting bij het formulier (vervolg)

Vak 7
Vul de datum van ontvangst van de goederen in en (indien van 
toepassing) het Movement Reference Number (MRN).

Vak 8
Vermeld de overgelegde documenten, certificaten, vergunningen en 
aanvullende referenties. Vermeld nummer en datum. Is sprake van 
een verkooptransactie, stuur dan de factuur mee.

Vak 9
Vul de datum en uw naam in en onderteken met een handtekening.

Het overige gedeelte van het formulier is bestemd voor de Douane. 
Dit mag niet ingevuld worden.


	Toelichting bij de 'Aangifte van ontvangst'
	Toelichting bij het formulier
	Vak 1
	Vak 2
	Vak 3
	Vak 4
	Vak 5
	Vak 6
	Vak 7
	Vak 8
	Vak 9


