EUROPESE UNIE
Accijnsgoederen

Noodbericht van ontvangst / Noodbericht van uitvoer voor overbrengingen
van accijnsgoederen onder schorsing van accijns

Toelichting op het Nooddocument Bericht van ontvangst / Bericht van uitvoer
Vak 1

Vermeld het bladzijdenummer en het totale aantal
bladzijden.

Vak 1.a

Het opgegeven tijdstip is de plaatselijke tijd.

Vak 2.a

Vermeld het ARC-nummer of vermeld het
nationale noodprocedurenummer van het e-AD.
Zie codelijst 2 in bijlage II.

Vak 2.b

Vermeld het volgnummer van het e-AD. Dit staat
op 1 bij de eerste geldigmaking van het e-AD en
wordt vervolgens telkens met 1 verhoogd bij
iedere wijziging van bestemming.

Vak 2.c

Vermeld het nationale referentienummer.

Vak 3.a

Voor code soort bestemming 1, 2, 3 en 4: vermeld
een geldig SEED-registratienummer van de
erkende entrepothouder of de geregistreerde
geadresseerde; voor code soort bestemming 6:
vermeld het btw-identificatienummer van de
persoon die de afzender bij het kantoor van uitvoer
vertegenwoordigt.

Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te
definiëren.

Vak 5.a

Vermeld de code van het kantoor van de bevoegde
autoriteiten in de lidstaat van bestemming, dat
met de accijnscontrole is belast op de plaats van
bestemming. Zie codelijst 5 in bijlage II.

Vak 6.a

De datum waarop de overbrenging eindigt in
overeenstemming met artikel 20, lid 2, van
Richtlijn 2008/118/EG.

Vak 6.b

De volgende waarden zijn mogelijk: 1 = Ontvangst
aanvaard en conform, 2 = Ontvangst aanvaard
maar niet-conform, 3 = Ontvangst geweigerd,
4 = Ontvangst gedeeltelijk geweigerd, 21 =
Uitgang aanvaard en conform, 22 = Uitgang
aanvaard maar niet-conform, 23 = Uitgang
geweigerd.

Vak 6.c

Vermeld aanvullende informatie over de ontvangst
van de accijnsgoederen. Dit veld is facultatief.

Vak 6.d

Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te
definiëren.

Vak 7.a

Vermeld de unieke referentie van de record van
het overeenkomstige e-AD (vak 17.a van tabel 1)
dat betrekking heeft op hetzelfde accijnsgoed als
in het overeenkomstige e-AD waarop een andere
code dan “1” of “21” van toepassing is. De
waarde van dit gegevenselement moet groter zijn
dan nul.

Vak 3.b

Vermeld de volledige naam van de in vak 3.a
vermelde entiteit.

Vak 3.c

Vermeld de straatnaam van de in vak 3.a vermelde
entiteit.

Vak 3.d

Vermeld het straatnummer van de in vak 3.a
vermelde entiteit. Dit veld is facultatief.

Vak 3.e

Vermeld de postcode van de in vak 3.a vermelde
entiteit.

Vak 3.f

Vermeld de stad van de in vak 3.a vermelde
entiteit.

Vak 7.b

De volgende waarden zijn mogelijk: S = Tekort,
E = Teveel.

Vak 3.g

Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te
definiëren.

Vak 7.c

Vak 3.h

Vermeld het EORI-nummer van de persoon die
verantwoordelijk is voor het indienen van de
uitvoeraangifte als beschreven in artikel 21, lid 5,
van Richtlijn 2008/118/EG. Dit veld is facultatief
voor code soort bestemming 6 en anders niet van
toepassing.

Vermeld de hoeveelheid (in de maateenheid voor
de desbetreffende goederencode — zie
codelijsten 11 en 12). De waarde van dit
gegevenselement moet groter zijn dan nul.

Vak 7.d

Vermeld de toepasselijke code accijnsgoed uit
codelijst 11 in bijlage II.

Vak 7.e

Vermeld de hoeveelheid voor iedere record
waarvoor accijnsgoederen worden geweigerd (in
de maateenheid voor de desbetreffende
goederencode — zie codelijsten 11 en 12 in bijlage
II). De waarde van dit gegevenselement moet
groter zijn dan nul.

Vak 7.1.a

De volgende waarden zijn mogelijk: 0 = Overige,
1 = Teveel, 2 = Tekort, 3 = Goederen beschadigd,
4 = Verzegeling verbroken, 5 = Gemeld door het
ECS (exportcontrolesysteem), 7 = Grotere
hoeveelheid dan waarvoor tijdelijke machtiging is
verleend.

Vak 7.1.b

Vermeld aanvullende informatie over de ontvangst
van de accijnsgoederen. Dit veld is facultatief.

Vak 7.1.c

Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te
definiëren.

Vak 8

Vakken 1-7 juist bevonden.

Vak 4.a
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Vak 4.g

Voor code soort bestemming 1: vermeld een
geldig SEED-registratienummer van het
belastingentrepot van bestemming; voor code
soort bestemming 2, 3 en 5: vermeld het btwidentificatienummer of een ander kenmerk.

Vak 4.b

Vermeld de volledige naam van de in vak 4.a
vermelde entiteit.

Vak 4.c

Vermeld de straatnaam van de in vak 4.a vermelde
entiteit.

Vak 4.d

Vermeld het straatnummer van de in vak 4.a
vermelde entiteit.

Vak 4.e

Vermeld de postcode van de in vak 4.a vermelde
entiteit.

Vak 4.f

Vermeld de stad van de in vak 4.a vermelde
entiteit.

