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Accijnzen / EMCS

Eerdere versies

De aanpassing ten opzichte van de uitgave van november 2014 is:
• Vraag 1.1 is gewijzigd.

Inhoud

De vragen zijn onderverdeeld in:
1 Veelgestelde vragen
2 Foutmeldingen EMCS

1 Veelgestelde vragen
1.1	Ik kan niet al mijn EMCS-zendingen raadplegen in
het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl.
Hoe kan dat?
Zendingen kunnen niet langer dan 100 dagen worden
geraadpleegd.

1.2	Hoe ga ik om met minderbevindingen?

DO 301 - 1Z*5FD 

Stel, een aangever zet 10 flessen wijn op transport naar Frankrijk.
De ontvanger in Frankrijk constateert een minderbevinding
van 3 flessen. Hij dient een ontvangstrapport (IE818) in met
minderbevinding. De verzender krijgt bericht van ontvangst
met een minderbevinding. Er hoeft geen IE813 te worden
opgemaakt. De Administratieve Unit Accijns (AUA) krijgt
een bericht.

1.3	Hoe ga ik om met meerbevindingen?
U hoeft geen nieuwe IE815 op te maken. Meerbevindingen worden
afgehandeld zoals in de papieren situatie.

1.4	Hoe ga ik om met een weigering van de zending?
In geval van een gehele weigering moet de verzender een wijziging
van bestemming (IE813) opmaken. De nieuwe bestemming kan
de verzender zelf zijn of een andere ontvanger. De zending moet
uiteindelijk worden afgesloten met een bericht van ontvangst
(IE818).

1.5	Er staat een zending in het beveiligde deel op
www.belastingdienst.nl die niet voor mij bestemd
is. Wat moet ik doen?
De verzender in het buitenland (of in Nederland bij nationaal
vervoer) heeft een onjuist vergunningnummer ingevoerd in EMCS.
Daardoor komt het e-AD bij de verkeerde geadresseerde terecht.
De verzender moet in dat geval de bestemming wijzigen of het
e-AD annuleren.
Er zijn 3 mogelijkheden:
–	U neemt contact op met de verzender
–	U weigert het bericht (e-AD)
–	U weigert de zending via het bericht van ontvangst (IE818)

1.6	Mag ik een AGD gebruiken als nooddocument?

Let op!

1.12	Bij vervoer in bulk (vrijwel altijd minerale oliën) is
een geladen hoeveelheid vaak bestemd voor
meerdere geadresseerden. Hoe is de procedure
in dit geval? En hoe wordt omgegaan met een
ontstaan verschil?

Gebruikt u een verkeerd nooddocument? Dan kan de douane
in het buitenland accijns gaan heffen!

Onder voorwaarden mag u een e-AD splitsen. Voor vervoer in bulk
met meerdere geadresseerden kunt u de volgende procedure volgen.

1.7	Waar vind ik mijn kantoorcode?

Stel, een schip wordt bij X (belastingentrepot) geladen met 1000 ton
lichte olie. De lading is bestemd voor geadresseerden A, B en C.
De hoeveelheid voor elke geadresseerde is pas bekend na lossing bij
die geadresseerde. Bij A wordt 200 ton gelost. Met de ‘weigerings
procedure’ weigert A 800 ton. X geeft deze 800 ton de bestemming
B. Bij B wordt 500 ton gelost. Met de weigeringsprocedure weigert B
weigert 300 ton. X geeft deze 300 ton de bestemming C. Bij C wordt
het gehele restant gelost. Dit is 297 ton. Er is dus een minder
bevinding van 3 ton. Moet de norm van 0,4% over de hoeveelheid
van 300 ton worden toegepast (= 1,2 ton) of over de 1000 ton
(= 4 ton)? Het verschil is ontstaan over de laatste 300 ton.
De norm van 0,4 % moet worden berekend over die laatste 300 ton.

Nee, in een AGD staan niet alle gegevens die u in het nooddocument moet vermelden.

Neem contact op met uw klantcoördinator. Hij kan u uw kantoor
code geven.

1.8	Het gewicht van mijn bulkzending komt niet
overeen met het e-AD. Kan ik dit nog veranderen?
Nee, u kunt het e-AD niet wijzigen. Komen de gegevens niet
overeen? Dan moet u het e-AD annuleren. Wacht met het opmaken
van een (nieuw) voorlopig e-AD totdat de hoeveelheid of het

gewicht bekend is.
1.9	Een geadresseerde weigert een deel van een
zending. Dit deel gaat retour naar de afzender.
De gegevens op de terugweg kloppen nu niet meer.
Kunnen die gegevens via het ARC-nummer worden
nagegaan?
De conclusie dat de gegevens op de terugweg niet kloppen, is niet
juist. Als een geadresseerde een deel van een zending weigert,
meldt hij dit in EMCS. De verzender geeft een nieuwe bestemming
aan dit deel van de zending. Dit wordt vastgelegd in EMCS.
De Douane kan dit controleren op het ARC-nummer bij controles
langs de weg.

1.10 Is het EORI-nummer van belang voor EMCS?
Het EORI-nummer speelt geen rol in EMCS. EMCS is een accijns
proces. Hiervoor is de SEED-database leidend. In de SEED-database
komt het EORI nummer niet voor. Het accijnsproces staat dus los
van de overige douaneprocessen waarvoor het EORI-nummer wel
van belang is.

1.11	Wat moet ik bij overige alcoholhoudende
producten (alcoholhoudende dranken), in een e-AD
vermelden: de daadwerkelijke hoeveelheid of de
hoeveelheid alcohol van 100%?
Bij overige alcoholhoudende producten (vak 17d) moet u de
hoeveelheid in het daadwerkelijke aantal liters vermelden, met
maximaal 3 cijfers achter de komma.
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1.13	Wanneer stuurt EMCS een herinnering indienen
ontvangstrapport?
EMCS stuurt deze herinnering na de verwachte reistijd plus vijf
werkdagen, gerekend vanaf de aangegeven datum van vertrek.

1.14	Welke items controleert SEED naar aanleiding
van de indiening van een e-AD?
SEED controleert de volgende items:
–	vergunningnummers van afzender en geadresseerde
–	locatienummers afzender en geadresseerde als er sprake
is van een AGP en/of belastingentrepot
–	categorie accijnsgoed
–	toestemming rechtstreekse aflevering
–	achterwege laten bestemmingsgegevens mineraleoliën

1.15	Bij het voorlopige e-AD wordt ook getoetst of de
ontvanger de goederen met de accijnscategorie
van de verzender mag ontvangen. Kunnen er
problemen ontstaan als het ene land de categorie
‘andere gegiste dranken dan bier en wijn’ gebruikt
en het andere land de categorie ‘wijn’?
Dit levert geen problemen op. Deze 2 categorieën gebruiken
dezelfde code accijnsgoed. Wat wel problemen kan geven is als
het ene land een drank aanmerkt als wijn en een ander land als
tussenproduct of overig alcoholhoudend product (denk hierbij
aan de problematiek gegist-gedistilleerd).
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1.16	Waar en wanneer moet ik melden als ik gebruik
wil maken van de noodprocedure?

2.2 Na het insturen van het e-AD krijg ik een melding
terug. Wat betekent de melding?

Is bij het vertrek van accijnsgoederen onder schorsing van de
accijns communicatie met EMCS niet mogelijk? Dan mag u als
afzender (Vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats of
de Geregistreerde afzender) toch het vervoer laten beginnen.
U mag het vervoer laten beginnen als u voldoet aan de volgende
voorwaarde:
U hebt de storing al gemeld bij de Douane. U doet dit door een
e-mail te sturen waarin u aangeeft waarom u niet met EMCS
kunt communiceren.
Het e-mailadres is: bca.dpg.emcs@belastingdienst.nl.

De meest voorkomende meldingen met een verklaring:

U hoeft de storing niet te melden als de oorzaak ligt bij de
Belastingdienst/Douane. Dan maken wij dat bekend via een
servicebericht. Als u zich aanmeldt voor RSS, krijgt u direct een
bericht als er nieuwe (storings)informatie op deze website staat.
Kijk op www.douane.nl.

1.17 Krijgt een geregistreerde afzender (GA)
een NLW-nummer?

2.2.1	Reference Number van Destination office komt niet voor
in de vergunning van de geadresseerde in SEED

U hebt het veld ‘Douanekantoor in uw regio’ verkeerd ingevuld.
Neem voor de juiste code contact op met uw klantcoördinator.
2.2.2	Consignee Trader is niet conform de voorwaarden.
Condition C010, Condition C116, Rule R045

Het vergunningnummer van de opslagplaats wijkt af van het
nummer in het e-AD. Controleer het nummer. Let op! Het veld is
hoofdlettergevoelig.
2.2.3	Fout in body E-AAD met Body Record Unique reference

De ontvanger van de goederen heeft geen geldige vergunning voor
het ontvangen van één of meer accijnsgoederen. De geadresseerde
(Consignee trader) heeft niet de juiste vergunning voor 1 of
meerdere goederen.

Nee.

2.2.4	Consignee Trader is niet conform de voorwaarden

1.18 Zijn er richtlijnen voor het inzenden van het e-AD?

In de rubriek ‘Ontvanger’ hebt u een van de gegevens van de
geadresseerde niet of niet juist ingevuld.

Ja, zie Verordening 684/2009. In bijlage I bij deze Verordening
staat welke gegevens zijn vereist in het e-AD.

1.19 Moet het transportmiddel definitief geladen zijn?

2.2.5	Delivery Place trader is niet conform de voorwaarden.
Condition C013, C074, C078, C079, Rule R045

Het e-AD wordt gevalideerd als de exacte hoeveelheid bekend is.
Zie Verordening 684/2009.

Het nummer van het afleveradres wijkt af van het nummer van de
opslaglocatie in de vergunning van de ontvanger. Controleer het
nummer. Let op! Het veld is hoofdlettergevoelig.

2 Foutmeldingen EMCS

2.2.6	Date of Dispatch mag niet in het verleden liggen als de
Deferred Submission Flag gelijk is aan 0

2.1 Dient u (ontvanger van een e-AD) in: een melding
weigering van een e-AD of waarschuwing over een
e-AD? Dan ontvangt u daarvan voorlopig nog een
aparte melding

2.2.7	Het volgnummer van het bericht is niet gelijk aan het
volgnummer in het vigerende e-AD

U (ontvanger van een e-AD) kan een e-AD weigeren, of er een
waarschuwing over geven. Deze weigering of waarschuwing richt u
aan de verzender van het e-AD. De indiener van de waarschuwing of
weigering van een e-AD ontvangt van de Belastingdienst een
retourbericht. Dit retourbericht komt door een technische fout
niet in het bijbehorende dossier. Er verschijnt een aparte melding
(dossier). Bij een latere update van EMCS zal dit retourbericht wel in
het bijbehorend dossier terecht komen.
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De vertrekdatum mag niet in het verleden liggen als u geen
gebruik maakt van de noodprocedure.

Het volgnummer in het ontvangstrapport moet hetzelfde zijn
als in de laatste versie van het e-AD.
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