
Vak 1 Bladzijdenummer en totaal aantal bladzijden.

Vak 1.a Vermeld het ARC-nummer of vermeld het 
nationale noodprocedurenummer van het e-AD dat 
wordt gesplitst. Zie codelijst 2 in bijlage II.

Vak 1.b Vermeld het nationale referentienummer.

Vak 2.a Vermeld de lidstaat op wiens grondgebied het 
transport wordt gesplitst, met behulp van de code 
lidstaat uit codelijst 3 in bijlage II.

Vak 3.a Een uniek volgnummer dat de afzender aan het 
e-AD toekent en waarmee hij de zending in zijn 
administratie identificeert.

Vak 3.b Vermeld, rekening houdende met het vervoer-
middel en de afstand, de normale duur van de reis 
in uren (H) of dagen (D) gevolgd door twee cijfers 
(bv. H12 of D04). Het getal na ‘H’ mag niet hoger 
zijn dan 24. Het getal na ‘D’ wat maximaal mag 
worden ingevuld verschilt per soort vervoerswijze. 
Via ‘Vaste transportinrichting’ niet hoger dan 15; 
‘Luchtvervoer’ niet hoger dan 20; 
‘Vervoer per spoor’, ‘Wegvervoer’ of 
‘Vervoer via binnenwateren’ niet hoger dan 35; 
‘Vervoer over zee’ of ‘Overige’ (dit heeft betrekking 
op multimodaal vervoer, waarbij de vracht wordt 
uitgeladen en weer ingeladen en omvat de 
gevallen van gegroepeerde zending, uitvoer, 
splitsing en bestemmingswijziging. In geval van 
uitvoer is de reistijd de geraamde duur van de reis 
tot het moment waarop het douanegebied van de 
Unie wordt verlaten.) niet hoger dan 45. 
Zie de Uitvoeringsverordening 2018/503, bijlage II, 
punt 13.

Vak 3.c Identificeer de persoon die verantwoordelijk is 
voor de organisatie van het eerste vervoer, met 
behulp van een van de volgende waarden: 1 = 
Afzender, 2 = Geadresseerde, 3 = Eigenaar van de 
goederen, 4 = Overige.

Vak 3.1.a Vermeld de bestemming van de overbrenging met 
behulp van een van de volgende waarden: 1 = 
Belastingentrepot (artikel 17, lid 1, onder a), i), van 
Richtlijn 2008/118/EG), 2 = Geregistreerd 
geadresseerde (artikel 17, lid 1, onder a), ii), van 
Richtlijn 2008/118/EG), 3 = Tijdelijk geregistreerd 
geadresseerde (artikel 17, lid 1, onder a), ii), en 
artikel 19, lid 3, van Richtlijn 2008/118/EG), 4 = 
Rechtstreekse aflevering (artikel 17, lid 2, van 
Richtlijn 2008/118/EG), 6 = Uitvoer (artikel 17, lid 1, 
onder a), iii), van Richtlijn 2008/118/EG), 8 = 
Bestemming onbekend (geadresseerde onbekend; 
artikel 22 van Richtlijn 2008/118/EG).

Vak 3.2.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. Geldt niet voor code soort 
bestemming 8. 

Vak 3.2.b Vermeld de volledige naam van de in vak 3.2.a 
vermelde entiteit.

Vak 3.2.c Vermeld de straatnaam van de in vak 3.2.a 
vermelde entiteit.

Vak 3.2.d Vermeld het straatnummer van de in vak 3.2.a 
vermelde entiteit. Dit veld is facultatief.

Vak 3.2.e Vermeld de postcode van de in vak 3.2.a vermelde 
entiteit.

Vak 3.2.f Vermeld de stad van de in vak 3.2.a vermelde 
entiteit.

Vak 3.2.g Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 3.2.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.

Vak 3.3.a Voor code soort bestemming 1: vermeld een 
geldig SEED-registratienummer van het belasting-
entrepot van bestemming; voor code soort 
bestemming 2 en 3: vermeld het btw-identificatie-
nummer of een ander kenmerk.

Vak 3.3.b Vermeld de volledige naam van de in vak 3.3.a 
vermelde entiteit.

Vak 3.3.c Vermeld de straatnaam van de in vak 3.3.a 
vermelde entiteit.

Vak 3.3.d Vermeld het straatnummer van de in vak 3.3.a 
vermelde entiteit. Dit veld is facultatief.

Vak 3.3.e Vermeld de postcode van de in vak 3.3.a vermelde 
entiteit.

Vak 3.3.f Vermeld de stad van de in vak 3.3.a vermelde 
entiteit.

Vak 3.3.g Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 3.4.a Vermeld de code van het kantoor van uitvoer waar 
de uitvoeraangifte zal worden ingediend over een-
komstig artikel 161, lid 5, van Verordening (EEG) 
nr. 2913/92. Zie codelijst 5 in bijlage II. Vermeld 
een code van een douanekantoor dat is 
opgenomen in de lijst van douanekantoren die 
belast zijn met taken op het gebied van uitvoer.

Vak 3.5.a Vermeld het btw-identificatienummer van de 
HANDELAAR nieuwe organisator van het vervoer. 
Dit veld is facultatief.

Vak 3.5.b Vermeld de volledige naam van de in vak 3.5.a 
vermelde entiteit.

Vak 3.5.c Vermeld de straatnaam van de in vak 3.5.a 
vermelde entiteit.

Vak 3.5.d Vermeld het straatnummer van de in vak 3.5.a 
vermelde entiteit. Dit veld is facultatief.

Vak 3.5.e Vermeld de postcode van de in vak 3.5.a vermelde 
entiteit.
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Vak 3.5.f Vermeld de stad van de in vak 3.5.a vermelde 
entiteit.

Vak 3.5.g Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 3.6.a Vermeld het btw-identificatienummer van de 
HANDELAAR nieuwe vervoerder. Dit veld is 
facultatief.

Vak 3.6.b Vermeld de volledige naam van de in vak 3.6.a 
vermelde entiteit.

Vak 3.6.c Vermeld de straatnaam van de in vak 3.6.a 
vermelde entiteit.

Vak 3.6.d Vermeld het straatnummer van de in vak 3.6.a 
vermelde entiteit. Dit veld is facultatief.

Vak 3.6.e Vermeld de postcode van de in vak 3.6.a vermelde 
entiteit.

Vak 3.6.f Vermeld de stad van de in vak 3.6.a vermelde 
entiteit.

Vak 3.6.g Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 3.7.a Vermeld de code(s) vervoerseenheid. Zie codelijst 
8 in bijlage II.

Vak 3.7.b Vermeld het registratienummer van de vervoers-
eenheid (vervoerseenheden) wanneer de code 
vervoerseenheid verschilt van 5.

Vak 3.7.c Vermeld de identificatie van de handelszegels, 
indien deze worden gebruikt om de vervoers-
eenheid te verzegelen.

Vak 3.7.d Vermeld aanvullende informatie over deze 
handelszegels (bv. het soort zegels dat wordt 
gebruikt). Dit veld is facultatief.

Vak 3.7.e Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 3.7.f Vermeld aanvullende informatie over het vervoer, 
bv. de identiteit van eventuele volgende 
vervoerders, informatie over volgende vervoers-
eenheden. Dit veld is facultatief.

Vak 3.7.g Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om 
de in deze gegevensgroep gebruikte taal te 
definiëren.

Vak 3.8.a Vermeld de unieke referentie van de record van 
het product in het oorspronkelijke gesplitste e-AD. 
De unieke referentie van de record moet uniek zijn 
per ‘Gegevens splitsing e-AD’. De waarde van dit 
gegevenselement moet groter zijn dan nul.

Vak 3.8.b Vermeld de toepasselijke code accijnsgoed uit 
codelijst 11 in bijlage II.

Vak 3.8.c Vermeld de GN-code die van toepassing is op de 
datum van indiening van de splitsing. De waarde 
van dit gegevenselement moet groter zijn dan nul.

Vak 3.8.d Vermeld de hoeveelheid (in de maateenheid voor 
de desbetreffende goederencode – zie codelijsten 
11 en 12 in bijlage II). Bij een overbrenging naar een 
in artikel 19, lid 3, van Richtlijn 2008/118/EG 
bedoelde geregistreerde geadresseerde mag de 
hoeveelheid de aan deze persoon toegestane 
hoeveelheid niet overschrijden.  
Bij een over brenging naar een in artikel 12 van 
Richt lijn 2008/118/EG bedoelde vrijgestelde 
organisatie mag de hoeveelheid de in het certificaat 
van vrijstelling van accijnzen geregistreerde hoeveel-
heid niet overschrijden. De waarde van dit 
gegevenselement moet groter zijn dan nul.

Vak 3.8.e Vermeld het brutogewicht van de zending (de 
accijnsgoederen inclusief verpakking). De waarde 
van dit gegevenselement moet groter zijn dan nul.

Vak 3.8.f Vermeld het gewicht van de accijnsgoederen 
zonder verpakking. De waarde van dit gegevens-
element moet groter zijn dan nul.

Vak 3.8.i Vermeld aanvullende informatie over de door de 
lidstaat van bestemming vereiste fiscale merk-
tekens. Dit veld is facultatief.

Vak 3.8.j Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de 
in deze gegevensgroep gebruikte taal te definiëren.

Vak 3.8.k Vermeld ‘1’ wanneer de goederen een fiscaal 
merkteken dragen of bevatten dan wel ‘0’ wanneer 
zij geen fiscaal merkteken dragen of bevatten.

Vak 3.8.o Vermeld de densiteit bij 15 °C, indien van toepassing 
in overeenstemming met codelijst 11 in de tabel in 
bijlage II. De waarde van dit gegevens element 
moet groter zijn dan nul.

Vak 3.8.p Vermeld de handelsbenaming van de goederen ten 
behoeve van de identificatie van de vervoerde 
goederen. Dit veld is facultatief.

Vak 3.8.q Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de 
in deze gegevensgroep gebruikte taal te definiëren.

Vak 3.8.r Vermeld in voorkomend geval de merknaam van 
de goederen. Dit veld is afhankelijk van een voor-
waarde die niet kan worden gecontroleerd door 
het geautomatiseerde systeem.

Vak 3.8.s Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de 
in deze gegevensgroep gebruikte taal te definiëren.

Vak 3.8.1.a Vermeld het soort colli met behulp van de codes 
uit codelijst 9 in bijlage II.

Vak 3.8.1.b Vermeld het aantal colli indien de colli telbaar zijn 
in overeenstemming met codelijst 9 in bijlage II.

Vak 3.8.1.c Vermeld de identificatie van de handelszegels, indien 
deze worden gebruikt om de colli te verzegelen.

Vak 3.8.1.d Vermeld aanvullende informatie over deze 
handelszegels (bv. het soort zegels dat wordt 
gebruikt). Dit veld is facultatief.

Vak 3.8.1.e Vermeld de taalcode uit codelijst 1 in bijlage II om de 
in deze gegevensgroep gebruikte taal te definiëren.

Vak 4 Vakken 1-3 juist bevonden.


