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Invulinstructie NCTS
Voor goederen die elektronisch zijn aangegeven in Douane Manifest
Deze instructie is alleen bestemd voor aangevers die aangifte doen in NCTS voor douaneregelingen
volgend op de aangiften tot tijdelijke opslag die zijn gedaan in Douane Manifest.

Afschrijving
Voor de afschrijving van de aangifte tot tijdelijke opslag gebruiken
wij een koppeling tussen de geautomatiseerde systemen Douane
Manifest (DMF) en NCTS. Deze koppeling werkt alleen als u het
vak voorafgaande regeling/document in de aangifte voor de
opvolgende douaneregeling of wederuitvoer invult volgens deze
instructie en bijlage VI van de Algemene douaneregeling.

Invulinstructie NCTS
1 Verwijzing naar voorafgaand document
− House waybill (X-703), of
− Cognossement (Bill of Lading) (X-705)
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Staat in het artikel van een vervoersaangifte een verwijzing
naar een voorafgaand document (X-703 of X-705) (Code list 014,
Previous document type)? Zet dan in:
− ‘Documentnummer’ (Previous Document Reference):
− het nummer van de House waybill of de Bill of Lading
− ‘Aanvullende informatie’ (Complement of information):
− het volgnummer van de voorafgaande House waybill (X-703)
waarop afgeschreven moet worden, of
− het volgnummer van de voorafgaande Bill of Lading (X-705)
waarop afgeschreven moet worden
Vermeld het volgnummer als een heel getal, zonder voorloop
nullen en zonder tekst.

2 Verwijzing naar voorafgaand document
− House waybill (X-703), of
− Luchtvrachtbrief (Air waybill) (X-740)
Staat in het artikel van een vervoersaangifte een verwijzing
naar een voorafgaand document (X-703 of X-740) (Code list 014,
Previous document type)? Zet dan in:
− ‘Documentnummer’ (Previous Document Reference):
− het nummer van de House waybill of Air waybill
− ‘Aanvullende informatie’ (Complement of information):
− het volgnummer van het voorafgaande House waybill (X-703)
waarop afgeschreven moet worden, of
− het volgnummer van het voorafgaand Air waybill (X-740)
waarop afgeschreven moet worden
Vermeld het volgnummer als een heel getal, zonder voorloop
nullen en zonder tekst.

