Servicio di Aduana
Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen

De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door de Servicio di Aduana samengesteld.
Aan deze informatie kunt u echter op geen enkele wijze rechten ontlenen.
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Lees deze toelichting
In uw handen heeft u de toelichting op de douaneaangifte genoemd
"Enig Document". Deze is bestemd om u zoveel mogelijk te helpen bij
het invullen van deze aangifte. U krijgt een nadere toelichting op elk
onderdeel dat in het aangiftebiljet staat. Daarom wordt u aangeraden
om deze toelichting goed te lezen voordat u een vraag beantwoordt of
gegevens invult.

1

ALGEMEEN

1.1 Inleiding
Een douaneaangifte is een handeling waarbij een persoon in de
voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze, het voornemen
kenbaar maakt goederen onder een bepaalde douaneregeling te
plaatsen. De persoon die de handeling verricht heet aangever en door
het verrichten van de handeling is deze persoon verantwoordelijk voor
de vermelde gegevens in de aangifte en de douaneschuld die kan
ontstaan.
Voor het doen van aangiften bij de Servicio di Aduana is een
voorgeschreven formulier namelijk het Enig Document vastgesteld.
Het doen van een aangifte neemt hierdoor een belangrijke plaats in
het douanestelsel. Voor de Servicio di Aduana zijn de gegevens van
de douaneaangifte belangrijk voor het bepalen van de maatregelen
van het douanetoezicht op de aangegeven goederen
(controlemaatregelen), als gegevensdrager i.v.m. het berekenen van
de rechten (fiscale bepalingen), invoervergunningen (niet fiscale
bepalingen) en voor de statistiek (Centrale Bureau Statistiek).
Deze module is bestemd voor iedereen die regelmatig schriftelijke
aangifte doet bij de Servicio di Aduana. In deze module krijgt u
informatie hoe u het Enig Document moet invullen. Deze module kunt
u als een handleiding gebruiken bij de invulling van het Enig
Document.
1.2 Gebruik formulier Enig Document
Het formulier Enig Document wordt gebruikt bij het doen van aangiften
ten invoer, ten uitvoer, tot doorvoer, douanevervoer of voor de overige
douaneprocedures zoals opslag in entrepots, opslag in vrije zones en
overbrengen van en naar een opslaginrichting. Het Enig Document
bestaat uit een basisset en een vervolgblad, de bislijst. Indien u niet
meer dan drie artikelen hebt om aan te geven, hoeft u uitsluitend de
basisset te gebruiken. Hebt u meerdere artikelen om aan te geven,
dan moet u gebruik maken van de bislijsten. Op de bislijsten kunt u
maximaal 6 artikelen aangeven. Als u bijvoorbeeld 15 artikelen heeft
om aan te gegeven, moet u dan minimaal 2 bislijsten bijvoegen.
Maximaal kunnen er per aangifte 99 artikelen worden aangegeven.
In de aangifte zult u naast een omschrijving van de goederen, gewicht
en dergelijke gegevens ook een goederencode (Geharmoniseerd
Systeem) en, voor zover van toepassing, het voorafgaande document
moeten vermelden. Het voorafgaande document hoeft pas ingevuld te
worden nadat de goederen aangekomen zijn maar in ieder geval
voordat de vrijmaking plaats vindt.
Juiste invulling is zeer belangrijk, want bij onjuiste of onvolledige
invulling wordt de aangifte niet in behandeling genomen, waardoor de
vrijgave van goederen wordt vertraagd.
1.3 Samenstelling formulier Enig Document
Het formulier Enig Document bestaat uit een basisset (bijlage 1) en
bislijst (bijlage 2). Zowel de basisset als de bislijst bestaan uit vijf

exemplaren. Op het Enig Document zijn er een aantal velden, dat door
de aangever en een aantal velden dat door de Servicio di Aduana
ingevuld moeten worden. In principe moeten alleen de exemplaren nr.
1 van de formulieren te worden ingevuld omdat deze automatisch op
de achterliggende exemplaren wordt doorgedrukt. Ieder exemplaar
van het Enig Document heeft een bestemming:
- Exemplaar 1, is het kantoorexemplaar/vrijmakingsexemplaar en is
bestemd voor deServicio di Aduana;
- Exemplaar 2, is het aangeverexemplaar;
- Exemplaar 3, is bestemd om te dienen als geleideterugzendingsexemplaar;
- Exemplaar 4, is bestemd voor het Centraal Bureau Statistiek;
- Exemplaar 5, is een extra exemplaar.
De bislijst bestaat eveneens uit 5 exemplaren met dezelfde functies als
hierboven omschreven bij de basisset. Op iedere bislijst kunnen er 6
artikelen worden aangegeven.
De achterzijden van de exemplaren van de basisset zijn eveneens
bedrukt. (Zie bijlage 2) De achterzijden van de bislijsten zijn alle
onbedrukt. De aftekeningen op de achterzijden van de exemplaren van
de basisset gelden voor de gehele aangifte inclusief de bijbehorende
bislijsten.
1.4 Inhoud aangifte
Het Enig Document moet in de Nederlandse taal worden ingevuld. Er
zijn een aantal velden, dat verplicht zijn te worden ingevuld afhankelijk
van de douaneprocedures waarvoor er gekozen wordt.
1.4.1 Specifieke goederenomschrijving
In de aangiften moeten de goederen specifiek omschreven worden.
Onder een specifieke goederenomschrijving wordt verstaan een juiste
specificatie van de goederen onder hun 'ware en bijzondere benaming
van de goederen met vermelding van bijzonderheden voor toepassing
van het tarief van invoerrechten en voor de indeling volgens het tarief
bij invoer. Aan de hand van de juiste en volledige
goederenomschrijving vindt de indeling in het tarief en berekening van
de rechten (invoerrechten en accijnzen) plaats.
Voorbeeld: een zending kledingstukken kan niet in de aangifte worden
aangegeven onder deze algemene benaming maar dient onder zijn
ware benaming bijvoorbeeld katoenen overhemden, onderbroeken van
breiwerk, enz. te worden aangegeven.
De specifiek belaste goederen dienen zodanig omschreven te worden,
dat hierdoor de juiste goederencode wordt ingevuld zodat de
berekening van de verschuldigde rechten kan plaatsvinden.(zie blz. 21
onderdeel specifiek belaste goederen voor een uitgebreide uitleg en
bijlage 3 voor de voorbeelden bij de invulling van de specifiek belaste
goederen)
Met de introductie van het Geharmoniseerde Systeem (GS) kan het
aangeven van goederen onder algemene benaming als gevolg hebben
een onjuiste tariefindeling. Als de goederen toch onder een algemene
handelsbenaming worden aangegeven dan zal uw aangifte bij het
moment van aanvaarding worden achtergehouden en teruggezonden
worden ter correctie. Dit zal een stagnatie in het aangifteproces met
zich meebrengen.
1.4.2 Summiere goederenomschrijving
Onder een summiere goederenomschrijving dient te worden verstaan
'een omschrijving volgens de algemene handelsbenaming'. Bij de
aangifte van de bijzondere categorie goederen voor zover het betreft
verhuisboedel, erfgoederen, lijkkisten met stoffelijk overschot,
roerende goederen van studenten enz. kan toegestaan worden dat
goederen summier aangegeven worden. Zie bijlage 12 voor de

dummie-codes voor de invulling in veld 21 van de bijzondere categorie
goederen.

wordt steeds verleend indien de gegevens van de veredeling ten
genoegen van de Servicio di Aduana wordt vastgesteld.

1.5 Aangiftegroepen
De douaneprocedures worden gegroepeerd in hoofd- en subgroepen.
Hieronder volgt een opsomming van de groepen.

HOOFDGROEP: AANGIFTE TEN UITVOER
Subgroep: Definitieve uitvoer
Subgroep: Tijdelijke uitvoer (bijvoorbeeld bij tentoonstelling in het
buitenland)
Subgroep: Wederuitvoer (goederen die in het binnenland zijn
hersteld, bewerkt of verwerkt )

HOOFDGROEP: AANGIFTE TEN INVOER
Subgroep: Definitieve invoer, binnenbrengen van goederen in het vrije
verkeer met of zonder betaling van rechten
Subgroep: Definitieve vrijstelling, gehele of gedeeltelijke vrijstelling
Subgroep: Tijdelijke invoer met borgstelling (bijvoorbeeld
verpakkingsmiddelen voor uitvoer en Actieve Veredeling)
Tijdelijke invoer zonder borgstelling van goederen
(bijvoorbeeld conventie goederen)
Bij een aangifte tot tijdelijke invoer wordt in de meeste
gevallen een bedrag aan zekerheid gesteld. Het bedrag
aan zekerheid en de termijn van de tijdelijke invoer wordt
door de Servicio di Aduana bepaald. De termijn van de
tijdelijke invoer kan door de Servicio di Aduana worden
verlengd. Na afloop van de vrijmaking worden de
exemplaren 2 en 3 aan de aangever uitgereikt, beiden
afgetekend door de douaneambtenaar belast met de
vrijmaking, behoudens het kantoor exemplaar. Na de
wederuitvoer van de goederen wordt na het overleggen
van het afgetekende 3e exemplaar van het Enig
Document samen met het betalingsbewijs, na fiat
terugbetaling van de zijde van de douane de betaalde
waarborgsom door de Servicio di Impuesto terugbetaald.
Zie voor de aanwijzing voor de terugbetaling op blz.15
onderdeel veld 12 Zekerheid.
In alle andere gevallen van definitieve invoer moet het kantoor
exemplaar ( ex.1) en het aangevers -exemplaar (ex.2) afgetekend
worden door de Servicio di Aduana met eventuele bevindingen bij de
vrijmaking van de goederen.
Subgroep: Wederinvoer van goederen
De douaneregeling aangifte tot wederinvoer met gehele of
gedeeltelijke vrijstelling is bijvoorbeeld bedoeld voor
goederen die in het buitenland worden veredeld
(herstellen, repareren, bewerken, verwerken of
vervangen).
Gehele vrijstelling
Gehele vrijstelling kan verleend worden wanneer goederen vanwege
fabricagefouten, foutieve zendingen, zonder kosten worden hersteld of
wanneer goederen zonder kosten vervangen worden. Gehele
vrijstelling is alleen maar mogelijk indien ten genoegen van de Servicio
di Aduana wordt vastgesteld dat het herstel kosteloos werd verricht,
hetzij op grond van contractuele of wettelijke garantieverplichtingen.
Gedeeltelijke vrijstelling
Gedeeltelijk vrijstelling kan worden verleend bij invoer van goederen
die vanuit het vrije verkeer naar het buitenland uitgevoerd worden om
te worden hersteld, gerepareerd, bewerkt, verwerkt of vervangen. De
bijkomende kosten (nieuwe delen en onderdelen, loonkosten, vrachten verzekeringkosten) in verband met de veredeling moeten bij de
wederinvoer aangegeven worden, dit is de zogenaamde toegevoegde
waarde of wel meerwaarde genoemd. De gedeeltelijke vrijstelling

Deze regeling heeft betrekking op goederen die tijdelijk
ingevoerd worden, bijvoorbeeld verpakkingsmiddelen voor
uitvoer, zware machines en rollend, drijvend en ander
zwaar materieel voor grote projecten en ook op goederen
die in het binnenland veredeld ( bewerkt, verwerkt,
hersteld en aangebracht zijn aan andere goederen die
uitgevoerd) worden. Deze goederen zijn bestemd om in de
vorm van veredelingsproducten onder douanetoezicht
wederuitgevoerd te worden. De regeling is niet bedoeld
voor veredelingsproducten die na veredeling in het vrije
verkeer worden gebracht.
Subgroep: Inslag in de Vrije Zone vanuit het vrije verkeer
HOOFDGROEP: AANGIFTE TOT DOORVOER
Uitslag uit een bedrijf in de Vrije Zone naar het buitenland
Uitslag uit een entrepot naar het buitenland
HOOFDGROEP: AANGIFTE OVERIGE DOUANEPROCEDURES
Opslag en vervoer van goederen onder schorsing van rechten ( zonder
betaling van rechten ) in een vrije zone of in een entrepot en voor
vervoer tot overbrengen van goederen van en naar een vrije zone of
opslaginrichting (entrepots).
1.6 Verkoop en kosten van de Enig Documenten
De formulieren Enig Documenten zijn te koop bij de Inspectie der
Invoerrechten en Accijnzen. De formulieren zijn te koop voor het
publiek bij de kassa van de Sectie Stad bij de Servicio di Aduana,
hoofdkantoor gelegen te L.G. Smith Blvd. 84-86. De formulieren zowel
basisset als bislijst zijn in pakjes van 100 stuks tegen awg.100,00. Na
betaling wordt met het betalingsbewijs de gekochte formulieren bij het
magazijn opgehaald.
1.7 Aanvaarding van de aangiften
Voordat de Servicio di Aduana een aangifte formeel accepteert moet
de douane op een aantal zaken letten. Deze handeling wordt
aanvaarden genoemd. De aanvaarding houdt in dat de ambtenaar er
op let dat:
- het voorgeschreven formulier wordt gebruikt en het juiste aantal
exemplaren;
- alle exemplaren van het Enig Document gelijkluidend zijn ingevuld;
- de verplichte velden juist, geheel en in de juiste taal zijn ingevuld;
- de aangifte door de aangever of een vertegenwoordiger van een
naam is voorzien en is ondertekend;
- alle in de aangifte vermelde bescheiden bij de aangifte zijn
bijgevoegd.
De aanvaardingscontrole wordt uitgeoefend door de douaneambtenaar
bij wie de aangifte wordt ingeleverd. Indien uit de
aanvaardingscontrole blijkt dat aan één of meer van bovenstaande
eisen niet voldaan wordt, wordt de aangifte teruggegeven voor de
nodige correcties. Pas nadat de nodige verbeteringen gedaan zijn kan
de aangifte alsnog aanvaard worden.

2

Aanwijzingen bij het invullen van de Enig Document

2.1
Invullen velden formulier Enig Document
Het formulier Enig Document bestaat naast een basisset en bislijst ook
uit een aantal verplichte velden die bestemd zijn om te worden
ingevuld door de aangevers en een aantal die bestemd zijn om te
worden ingevuld door de Servicio di Aduana. De velden die door de
aangever moeten worden ingevuld zijn aangeduid in getallen 1 t/m 32
en zijn wit van kleur. De velden die door de Servicio di Aduana moeten
worden ingevuld zijn aangeduid in de hoofdletters A t/m K en zijn bruin
van kleur.
Het veld “F” voorheen gebruikt voor de aanslag kassaregister wordt
echter niet meer door de Servicio di Aduana gebruikt voor aanslag als
bewijs van betaling van de rechten, maar alleen voor de
douanestempel als teken van goedkeuring. Voortaan moet u de
betalingsbewijs/kwitantie goed bewaren en deze telkens aantonen bij
het verzoeken van dienstverlening bij o.a. verzoeken voor vrijmaking
van de goederen. De douaneklanten die van een uitstel van betaling
bij de Servicio di Aduana genieten krijgen in plaats van een kwitantie
een stempel “KREDIET” dat als bewijs van betaling dient voor de
vrijgave van de goederen.
2.2.1 Invulling met schrijfmachine e.d.
Invulling van het Enig Document is uitsluitend toegestaan d.m.v. een
schrijfmachine of met behulp van computerprinters. U moet er goed
opletten dat het laatste exemplaar van het Enig Document nog
duidelijk leesbaar is.
Aan de linkerbovenzijde van de formulieren is een klein veldje waarop
de schrijfmachine of printer kan worden ingesteld, waardoor de in te
vullen gegevens binnen de velden van het formulier blijven.
2.2.2 Invulling met de hand
De exemplaren mogen slechts in bijzondere omstandigheden en na
uitdrukkelijke toestemming van of namens de Inspecteur eveneens op
duidelijke leesbare wijze met de hand met zwart schrijvende inkt en in
blokletters worden ingevuld. De Servicio di Aduana kan bij de
aanvaarding de met de hand ingevulde aangifte weigeren, indien de
aangifte onduidelijk is ingevuld.
2.3 Handtekening
Op het eerste exemplaar van zowel de basisaangifte als van de
eventuele bislijsten moet de naam handtekening van de aangever
voorkomen.
De aangever ( importeur of exporteur ) is bevoegd zijn gemachtigde
(declarant) volmacht te verlenen tot het tekenen van zijn/haar
aangiften. Dit moet blijken uit een volmacht welke door hem is
afgegeven.
De aangever of, in voorkomend geval, zijn gemachtigde
vertegenwoordiger geeft door de indiening van een door hem
ondertekende aangifte de wens te kennen de goederen voor de
gevraagde regeling aan te geven en onverminderd de eventuele
toepassing van strafbepalingen, verbindt hij zich hierdoor,
overeenkomstig de bepalingen ter zake, ten aanzien van:
- de juistheid van de in de aangifte voorkomende gegevens;
- de echtheid van de bijgevoegde documenten;
- de naleving van alle verplichtingen in verband met de plaatsing van
de betrokken goederen onder de gevraagde regeling.

2.4 Registratie aangiften
Na de aanvaarding van de aangiften worden alle gegevens van de
ingediende aangiften geregistreerd in het centrale douaneregistratie
systeem. De gegevens van de mondelinge aangiften voor wat betreft
reisbagage worden voortaan ook in het systeem geregistreerd.
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Instructies op het invullen van de velden door de aangever

Veld 1

Importeur / Exporteur

Dit veld is bestemd voor de invulling van de naam en voornaam of
handelsnaam en het volledige adres van de importeur/exporteur.
De echtheid en juistheid van de gegevens van de aangever worden
vervolgens online in het centrale klantenbestand van de afdeling Klanten Objectregistratie bij de Servicio di Impuesto gecontroleerd. De
gegevens op de aangifte gecombineerd met het persoonsnummer
vermeld in veld 4 (zakenpartnernummer) moeten overeenstemmen
met de gegevens in het klantenbestand:
- de importeur of de geadresseerde bij invoer,
- de exporteur of de afzender bij uitvoer.
Indien de vermelde gegevens in veld 1 op de aangifte niet
overeenstemmen met de stamgegevens van het persoonsnummer
vermeld in veld 4 dan wordt de aangifte niet in behandeling genomen.
In dit geval dient de aangever, hetzij importeur, hetzij exporteur of
vertegenwoordiger zijn gegevens in het centrale klantenbestand bij de
Servicio di Impuesto te actualiseren. Het invullen van een naam of
handelsnaam in een ander veld dan in de velden 1 en 4 is niet meer
toegestaan. Handmatige verbeteringen zoals schrappen of doorhalen
enz. zijn ook niet toegestaan. Het gebruik van correctiemiddel zoals
tippex (radeervloeistof) is ook niet toegestaan.

Veld 2

APC-code / APC-groep

Voor de APC-codes die betrekking hebben op vrijstellingsgoederen
moeten de gegevens in veld 1, 4, 6 en veld 9 verwijzen naar dezelfde
persoon, bedrijf, instelling of organisatie.

Veld 3

In dit veld moet de code worden ingevuld van het douanekantoor of de
aangiftepunt waar de aangifte wordt ingeleverd.
Let op!
Een aangifte wordt gedaan bij de door de Inspecteur aangewezen
douanekantoren en aangiftepunten. Over het algemeen wordt de
aangifte ingediend bij de aangiftepunt of het douanekantoor waar de
goederen zijn aangebracht. Bepaalde aangiftepunten of
douanekantoren zijn beperkt tot een bepaalde soort aangifteprocedure codes. Bijvoorbeeld bij de Sectie Vrije Zone wordt geen
APC-code C-400 behandeld. Indien men een verkeerde combinatie
van APC-code (veld2 ) en aangiftepunt (veld3) gebruikt dan wordt de
aangifte automatisch door het systeem geweigerd.
Overzicht van de aangiftepunten
Naam

In bijlage 7 is er een uitgebreide omschrijving van de verschillende
douaneprocedures en de daarbij behorende aangifteprocedure codes.
U dient rekening te houden dat sommige APC-codes alleen maar
toegestaan zijn bij bepaalde aangiftepunten. Bijvoorbeeld APC-code
S900 kan alleen worden gebruikt bij het aangegeven van goederen
voor opslag in de Vrije Zone en kan niet op een andere aangiftepunt
worden gebruikt.
Indien het betreft een aangifte waarvoor aanspraak wordt gemaakt op
vrijstelling van rechten moet in veld 5 het bijbehorende
vrijstellingsartikel, lid en sub artikel vermeld te worden.

Code

Sectie Stad

HK 02

Sectie Luchthaven Reizigers (vrachtvervoer)

LV 01

Sectie Luchthaven Reizigers (bagage)

LV 02

Sectie Haveningang Oranjestad/ Barcadera

HI 01

Sectie San Nicolas

SN 01

Sectie Vrije Zone

VZ 01

Veld 4
Veld 2 bestaat uit twee delen. Het linker deelveld is bestemd voor
vermelding van de APC-code (aangifteprocedure code) voor het
plaatsen van de goederen onder een douaneregeling. De code bestaat
uit een letter en drie cijfers, bijvoorbeeld C400 bij het aangeven van
goederen voor invoer of het brengen in het vrije verkeer.
In het rechter deelveld wordt de code van de aangifte groep vermeld,
bestaande uit een letter en een cijfer. Bij een aangifte ten invoer is dit
C4, C5 en C6, bij een aangifte tot uitvoer is dit E1, E2, E3 en E4, bij
een aangifte tot doorvoer E8 en bij een aangifte tot de overige
douaneprocedures S9.

Aangiftepunt

Importeur / Exporteurnummer

Dit veld is bestemd voor de invulling van het toegekende
persoonsnummer importeur- of exporteurnummer door de afdeling
Klant- en Objectregistratie van de Servicio di Impuesto. Het
persoonsnummer wordt onder meer gebruikt bij de betaling van
motorrijtuigenbelasting, winstbelasting, loonbelasting etc. U dient
rekening te houden dat de invulling van dit veld verplicht is.
Bij de aanvaarding zal er dan ook zeer oplettend naar de juiste
invulling van het persoonsnummer worden gekeken. Dit betekent dat
indien het persoonsnummer niet in het klantenbestand van de douane
aanwezig is, de aangifte automatisch door het registratiesysteem
wordt geweigerd. De aangifte wordt hierdoor aangehouden en kan niet
verder worden behandeld.

Veld 5

Vrijstelling artikel

Invulling van het wetsartikel op grond waarvan de gehele of
gedeeltelijke vrijstelling van rechten wordt verleend. Invulling in veld 5
is alleen verplicht indien beroep wordt gemaakt op vrijstelling van
rechten (bijvoorbeeld APC C420 voor verhuisboedel). In alle andere
gevallen is invulling van dit veld niet verplicht.
De inhoud van dit veld is gekoppeld aan de inhoud van veld 2 (APCcode). Zie hiervoor bijlage 7 aangifte procedure codes voor de
uitgebreide lijst van de vrijstellingsmogelijkheden.
De juiste manier van invulling is bijvoorbeeld bij aanvraag van
vrijstelling voor verhuisboedel alleen vermelding van artikel, sub artikel
en letters bijvoorbeeld 128.1.8.d. Zie bovenaan geïllustreerde
voorbeeld.

Veld 6

Aangever

Dit veld is bestemd voor de invulling van de naam, voornaam, handelsof juridische naam en het adres van de aangever. Als de aangever
tevens de importeur of exporteur is (zie veld 1) is de vermelding
'importeur'of 'exporteur'toegestaan.
Indien er beroep wordt gemaakt op vrijstelling van invoerrechten dan
moet de naam in veld 1 en in veld 6 dezelfde zijn.

Veld 7

Aantal artikelen / bislijsten

Veld 9

Dit veld is bestemd voor de invulling van het toegekende
persoonsnummer aan de aangever door de afdeling Klant- en
Objectregistratie van de Servicio di Impuesto. Dit veld wordt over het
algemeen ingevuld door de douane-expediteur of broker. Hierbij geldt
dezelfde verplichting als bij veld 4 vermeld. Indien het veld 4 en 9
onjuist of onvolledig ingevuld zijn, wordt de aangifte geweigerd.

Veld 10

Veld 8

Referentienummer

Dit veld bestaat uit twee delen. In het linker deel van dit veld moet het
land van verzending van de goederen ingevuld worden. Het is mogelijk
dat de goederen vóór aankomst in Aruba via andere landen zijn
vervoerd en daar een voorwerp zijn geweest van vertraging of een
andere rechtshandeling die niet verband hield met het vervoer. In dit
geval moet als land van herkomst worden ingevuld het laatste land
waar dit oponthoud heeft plaatsgevonden. Voor goederen waarbij een
preferentiële tarief geldig is, moet het land van herkomst en oorsprong
van de goederen ingevuld worden en daarnaast moet ook de
bijbehorende oorsprongcertificaten steeds overgelegd worden.
In het rechterdeel van dit veld moet de code van het land van
herkomst van de goederen worden ingevuld. Zie hiervoor de lijst met
de internationale landcodes in bijlage 6.

Eventuele andere vermeldingen voor administratieve doeleinden
dienen uitsluitend op de 2e en 5e exemplaar vermeld te worden. De
informatie kan echter als aanwijzing gebruikt worden bij het opvragen
van nadere informatie bij verificatie van de aangifte.

Land van bestemming

Dit veld wordt uitsluitend ingevuld bij uitvoer en doorvoer van
goederen. U moet rekening houden met de daarbij behorende APCcodes.
In het linkerdeel van dit veld moet worden ingevuld het land van
bestemming waarnaar de goederen worden verzonden. In het
rechterdeel van dit veld vermelding van de daarbij behorende
landcode. Zie hierbij de bijlage 6 voor de lijst van landcodes.

Veld 12

Dit is het commerciële referentienummer dat de belanghebbende aan
de betrokken zending heeft toegekend. Dit veld is niet verplicht om te
worden ingevuld.

Land van herkomst

Dit veld moet uitsluitend ingevuld worden bij invoer, vervoer en
doorvoer van goederen. U dient rekening te houden met de daarbij
behorende APC-codes.

Veld 11

Invullen in het linkerdeel van het veld het aantal artikelen van het Enig
Document en in het rechterdeel het aantal gebruikte bislijsten.
Bijvoorbeeld wanneer één formulier enig document wordt ingediend
die uit 13 artikelen bestaat, wordt op het enig document in veld 7 in het
linkerdeel 13 ingevuld en in het rechterdeel het aantal 2 (van twee
bislijsten).

Aangevernummer

Zekerheidsstelling

Dit veld wordt door de douane ingevuld bij aangiften tot tijdelijke invoer
met borgstelling of ter verzekering van de rechten.
Het bedrag aan zekerheid wordt vastgesteld door middel van een
betaling in de vorm van een waarborgsom bij een aangifte C500, C502
en C503. In alle andere gevallen is het veld niet verplicht om in te
vullen.

De uitbetaling van de gestelde zekerheid
Na de wederuitvoer en nadat het 3e exemplaar afgetekend is voor
uitvoer en het betalingbewijs van het zekerheidbedrag bij de chef van
de betreffende sectie wordt overgelegd, vindt indien akkoord, de
terugbetaling van het bedrag aan zekerheid bij de Belastingkantoor.

Veld 13

Rekeninghoudernummer

Dit veld is bestemd om de betalingsvorm te kiezen, dit kan in
contanten of op krediet. In andere gevallen bijvoorbeeld bij invoer (0tarieven), vrijstellingen, uitvoer en doorvoer dient de vermelding van
“n.v.t.” (niet van toepassing) ingevuld worden.
De douaneklanten die uitstel van betaling genieten, moeten in het bezit
zijn van een beschikking verleend door de Inspecteur der
Invoerrechten en Accijnzen. Douaneklanten die gebruik maken van
uitstel van betaling moeten voortaan zelf de kredietlimiet voor
eventuele overschrijding van het limietbedrag en of vervaldatum
bijhouden. Bij overschrijding van de kredietlimiet en of vervaltermijn
wordt de aangifte automatisch door het systeem geblokkeerd. In zulke
gevallen kan de betaling alleen maar in “contanten” geschieden.

Veld 14

Leveringsvoorwaarden

Dit veld bestaat uit twee delen. In het linkerdeel van veld 14 dient de
code van de overeengekomen internationale leveringsvoorwaarde,
waaronder de goederen geleverd zullen worden, ingevuld te worden.
In het rechterdeel van veld 14 dient de plaats (volledig) van waar de
goederen geleverd zullen worden en welke deel uitmaken van de
leveringsvoorwaarde ingevuld te worden.
Voorbeeld: “FOB MIAMI”. Zie bijlage 4 voor de Leveringsvoorwaarde
mogelijkheden en bijlage 10 voor het overzicht van de verplichte
velden.
Indien de goederen onder een andere leveringsvoorwaarde geleverd
worden dan in de lijst in bijlage 4 genoemd, dan moet de code worden
ingevuld die daarmee zoveel mogelijk overeenkomen.

Veld 15

Aard van transactie

Dit veld alleen invullen bij in- of uitvoer. Invullen de soort transactie
welke betrekking heeft op de aangegeven goederen in
overeenstemming met de transactie in het handelscontract.
Voorbeelden: verhuizing, interne levering (bij moeder/dochter mij.),
huur, koop, verkoop, leasecontract en andere levering.

Veld 16

Identiteit en nationaliteit vervoermiddel

Invoer
Veld 16 bestaat uit twee delen. In het linkerdeel dient de identiteit van
het vervoermiddel waarmee de grensoverschrijding heeft
plaatsgevonden vermeld te worden.

Binnenkomst via zee:

naam en nationaliteit van het schip en indien
bekend vermelding van de expeditie “voyage”
nummer. ( bijvoorbeeld Berulan V-019 )
Binnenkomst via lucht: vluchtnummer
(bv,
AA
1012)
of
registratienummer (N2532) en nationaliteit
van het vliegtuig. Bij de aanvaarding zal er
dan hierop nauwlettend worden gekeken voor
eventueel misbruik, in die gevallen wordt de
aangifte dan achtergehouden.
In het rechterdeel van veld 16 moet de nationaliteit van het
vervoermiddel d.m.v. de landcode worden vermeld. Zie hierbij bijlage 6
voor de landencodes.

Uitvoer
In het geval dat de goederen het land zullen verlaten via zee moet in
het linkerdeel het vervoermiddel worden ingevuld waarmee de uitvoer
zal geschieden.
Vertrek via zee:
naam en nationaliteit van het schip en
vermelding van de expeditie “voyage”
nummer. ( bijvoorbeeld Berulan V- 019 )
Vertrek door de lucht: vluchtnummer ( bijvoorbeeld KL-771 ) of
registratienummer (PH-DTA) en nationaliteit
van het vliegtuig (NL)
In het rechterdeel van veld 16 moet de nationaliteit van het
vervoermiddel d.m.v. de landcode worden vermeld. Zie hierbij bijlage 6
voor de landencodes.
Douanevervoer
In het linkerdeel moet de identiteit worden ingevuld van het
vervoermiddel waarmee het douanevervoer zal geschieden. In
gevallen van wegvervoer wordt dan ingevuld het kenteken en de
nationaliteit van het vervoermiddel bijvoorbeeld TR-143 of A-11.
In het rechterdeel moet de landcode in dit geval worden ingevuld die
de nationaliteit van het vervoermiddel weergeeft. Zie bijlage 6 voor de
codes.
Begrippen douanevervoer / doorvoer
Hieronder volgt een uitleg van de begrippen douanevervoer en
doorvoer voor zover deze niet duidelijk mochten zijn.
Douanevervoer: het vervoer van douanegoederen onder dekking van
een document van een aangiftepunt, opslaginrichting
of douanekantoor naar een andere aangiftepunt,
inrichting of douanekantoor.
Doorvoer:
het aanbrengen van goederen in Aruba gevolgd door
uitvoer naar het buitenland zonder dat zij ten invoer
worden aangegeven.

Veld 17

Vervoerswijze

Dit veld bestaat uit twee delen. Dit veld invullen bij in- , uit- en doorvoer
van goederen en bij binnenlandsvervoer. Invullen in het linkerdeel van
veld 17, de wijze van vervoer bij grensoverschrijding van de
aangegeven goederen en in het rechterdeel van het veld, invullen de
bijbehorende code. Voor binnenlands vervoer met vrachtwagen of
trucks dient “Eigen Kracht” in het linkerdeel en in het rechterdeel code
“90” ingevuld te worden.
Wanneer u gebruik maakt van de code 11* (vervoer over zee per
container) en code 41* (luchtvervoer per container) bent u verplicht om
het containernummer in veld 22 ( 2e alinea ) in te vullen.

In- en uitvoer
Vertrek via zee of lucht: betreft de wijze van vervoer via zee- of lucht.
Zie onderstaande tabel voor de desbetreffende vervoerwijze codes.
Douanevervoer: betreft de wijze van doorvoer*. Zie definitie hiervoor
vermeld bij veld 16.
Bij doorvoer wordt dan ingevuld de wijze waarop de goederen het land
zullen verlaten.
Vervoerswijze codes
Code

Omschrijving

Wijze

10

Vervoer over zee

Zee

11*

Vervoer over zee per container

Z-Cont

12

Vervoer over zee “Bulklading”

Z-Bulk

40

Luchtvervoer

Lucht

41*

Luchtvervoer per container

L-Cont

50

Postzendingen per Luchtvervoer

L-Post

51

Postzendingen per Zeevervoer

Z-Post

90

Eigen kracht

E-Kracht

99

Vervoerwijze onbekend

Onbekend

Veld 18

Plaats van de goederen

Invullen de plaats waar de goederen zich bevinden op het moment van
aangifte en waar zij kunnen worden opgenomen en/of vrijgemaakt.
De entrepothouders dienen telkens het uniek door de Servicio di
Aduana toegekende entrepot code nummer in veld 18 bij elke aangifte
te vermelden.
Bij opslag, uitslag en overbrenging van goederen van en naar een
entrepot dient de door Servicio di Aduana toegekende entrepotcode te
allen tijde ingevuld te worden van de locatie waar de goederen zich
bevinden. Zie geïllustreerde voorbeeld. Indien de goederen zich op
een andere locatie dan in een entrepot bevinden dient de naam van de
plaats van de goederen of het adres aangegeven op het
wegvoeringformulier (aanvraagformulier vrijmaking container) vermeld
te worden.

Veld 19

Plaats van bestemming

Invullen van dit veld is verplicht bij douanevervoer. In dit veld wordt de
naam van het schip of de plaats waar de goederen naar toe zullen
worden vervoerd ingevuld.
Bij uitslag uit een vrije zone of uit een opslaginrichting naar een schip
met bestemming doorvoer of voor uitvoer vanuit een opslaginrichting
of uit het vrije verkeer dient de naam van het schip of de plaats waar
de goederen zullen worden geladen te worden ingevuld. Zie
bovenstaande voorbeeld.

Veld 20

Artikel

Dit veld dient niet te worden ingevuld indien deze betrekking heeft op
maximaal drie (3) artikelen.
Het artikelnummer is een doorlopend nummer en begint met nummer
1 en eindigt tot nummer 99. Op de basisset zijn de nummers 1 tot en
met 3 al voorbedrukt. Op de bislijsten dient het vervolg van de
artikelnummers door de aangever te worden ingevuld. Het aantal
artikelen in de aangifte moet overeenstemmen met het aantal
artikelen, dat in eerste instantie vermeld zijn in veld 7. Zie hierbij veld
7.

Veld 21

Aantal colli / goederen omschrijving

In geval van vertoning van de aangiften en de aanzuivering van de
vrachtlijsten, dient het totaal aantal colli en soort van de hele zending
goederen in artikel 1 bovenaan in veld 21 ingevuld te worden. In
hierboven geïllustreerd voorbeeld 1500 CTNS.
Het aantal en de soort colli van de aangegeven goederen dienen per
artikel ingevuld te worden. In bovenstaand voorbeeld wordt het aantal
100 ctns ingevuld. Zie hiervoor onderstaande lijst voor soort
verpakking.
Code

Omschrijving Soort

Code

Omschrijving Soort

CTNS

Karton, dozen

VTEN

Vaten

KSTN

Kisten

KRTN

Kratten

ZKEN

Zakken

TNKS

Tanks

BLEN

Balen

BLKN

Blikken

RLEN

Rollen

FLSN

Flessen

HSPL

Haspels

PLTS

Pallets

BDLS

Bundels

LSGS

Los gestort

EMRS

Emmers

PKEN

Pakken

BAG

Bagage

TRSN

Trossen

KFRS

Koffers

STKS

Stuks

SLFN

Sloffen

Als de goederen op een andere wijze zijn verpakt dan in bovenstaande
lijst is omschreven, moet de code worden ingevuld van de verpakking,
die daarmee zoveel mogelijk overeenkomt.
Invulling van veld 21 bij specifiek belaste goederen
Aantal en soort colli, volume en aanduiding hoeveelheid in liters

Bij de invulling van de goederenomschrijving van de specifiek belaste
goederen zoals gedistilleerde drank, bier, wijn en limonade dient ook
het aantal kartons/kratten en het inhoud per karton/krat in veld 21
vermeld te worden. Ook dient het aantal volume per fles/blik of inhoud
duidelijk vermeld te worden. Zie voorbeelden in bijlage 3.
Indien een partij specifiek belaste goederen van dezelfde soort zijn,
maar verschillende volumes of inhoud hebben, moeten ze afzonderlijk
aangegeven worden. Voor de berekening van de rechten op specifiek
belaste goederen die per hectoliters betaald worden dient het aantal
hoeveelheid volume in liters ( l, dal, dl, cl, ml) worden aangeduid.
Wanneer het goederen betreft die per kilogram (suiker), per stuk
(paarden) of per rol (films) rechten betalen dient respectievelijk het
aantal gewicht, aantal stuks en aantal rollen duidelijk te worden
vermeld.

Veld 22

Merken en nummers

In dit veld wordt de bruto massa van de aangegeven goederen in
kilogram ingevuld. Het moet overeenstemmen met de goederen
omschreven in veld 23. Bruto massa is het gewicht van de goederen
inclusief extra verpakkingen, met uitzondering van het
transportmaterieel en containers.
De kilogrammen moeten altijd afgerond worden naar boven op hele
kilo’s. Bijvoorbeeld 30,67 wordt 31 kg.

Veld 25

Invulen van de netto massa in kilogram van de aangegeven goederen.
De netto massa is het gewicht van de goederen zelf op het moment
van invoer, vermeerderd met het gewicht van de verpakkingen waarin
de goederen zich bevinden. De kilogrammen moeten altijd afgerond
worden naar boven op hele kilo’s. Bijvoorbeeld 0,45 kg wordt 1 kg.

Veld 26
In dit veld dienen de merken en nummers vermeld te worden, evenals
de voor de aangegeven goederen noodzakelijke gegevens. Bij het
vervoer in containers dient de merktekens van de containers te worden
ingevuld. U dient rekening te houden dat in dit veld u de naam van de
importeur/exporteur niet mag vermelden m.u.v. geconsigneerde
zendingen en koeriersbedrijven. De vermelding van de naam van de
importeur/exporteur ter identificatie van de eigenaar van de goederen
is alleen mogelijk in veld 4 of veld 9.
Bij de aangifte van goederen die door de lucht binnenkomen, dient het
airwaybillnummer (awb.nr.) vermeld te worden. Bij de aangifte van
motorvoertuigen dient in dit veld het chassis- , motor- of het
vinnummer ingevuld te worden.
In dit vak kunnen maximaal drie alinea’s ingevuld worden bestaande
uit 15 karakters elk. Dit houdt in dat elke container afzonderlijk per
artikel aangegeven moeten worden.

Veld 23

Goederencode

In dit veld wordt de goederencode ingevuld. Met de introductie van het
Geharmoniseerde Systeem en voor de berekening van de rechten
dient de goederencode van de aangegeven goederen, op 8-cijfer
niveau, verplicht te worden ingevuld. Het nieuwe registratie
aangiftesysteem van de Servicio di Aduana kent voor de berekening
van de rechten alleen de goederencodes die opgenomen zijn in de lijst
volgens het Geharmoniseerde Systeem. De Geharmoniseerde
Systeem is in een afzonderlijk verkrijgbare lijst op het internet
www.siad.aw onderdeel Servicio di Aduana te vinden.
De goederencodes (dummy codes) zijn opgesomd in bijlage 12.

Veld 24

Bruto massa (kg)

Netto massa (kg)

Voorafgaand document

Wanneer het betreft een aangifte voor douanevervoer, doorvoer,
tijdelijk uitvoer, opslag in en uitslag uit of het overbrengen van
goederen van de ene opslaginrichting naar een andere
opslaginrichting dient het voorafgaande document in veld 26 als
referentie ingevuld te worden.
Bij de invulling van dit veld kan gebruik worden gemaakt van de
volgende afkortingen:
Code

Omschrijving

Code

Omschrijving

VL

Vrachtlijst

S-901

Verklaring (V60)

MF

Luchtvaart – manifest

C4

Invoer

LM

Lichtermanifest

C5

Tijdelijke invoer

S-900

Opslag in Vrije Zone

C6

Wederinvoer

Vrachtlijsten en luchtvaartmanifest
Wanneer de goederen na de inklaring met vrachtlijsten tijdelijk worden
opgeslagen of definitief opgeslagen worden in een opslaginrichting en
een aangifte ten invoer of voor opslag volgt dan dient men het
inklaring- of lichtermanifest nummer met het volgnummer in veld 26 in
de aangifte in te vullen. Bijvoorbeeld dient in veld 26 VL4509/12 (Akte
van inklaring 4509 volgnummer 12) ingevuld te worden. Voor de
goederen die door de lucht binnenkomen is de vermelding van het
nummer van luchtvaartmanifest en het volgnummer ook verplicht.
Uitslag en doorvoer uit een opslaginrichting
Wanneer na de opslag in een opslaginrichting (entrepot) of in een
opslaginrichting in een Vrije Zone, een aangifte tot uitslag of doorvoer
volgt, dient het nummer van het opslagdocument in veld 26 te worden
vermeld. Bijvoorbeeld dient in veld 26 S901/22 (S-901 = verklaring
nummer en het artikel nummer post) ingevuld te worden.

Uitvoer
Wanneer de goederen tijdelijk uitgevoerd worden om te worden
hersteld, bewerkt, verwerkt of tentoongesteld dient bij wederinvoer een
aangifte opgemaakt te worden voor de aanzuivering van de aangifte
tot tijdelijke uitvoer. In dit geval dient bijvoorbeeld in het veld 26 het
voorafgaand document E203/1. ( E-203 = aangifte tot tijdelijk uitvoer
met het artikelnummer) ingevuld te worden. De invulling van dit veld is
verplicht!

Veld 27

Land van oorsprong

Dit veld wordt ingevuld wanneer aanspraak wordt gemaakt op een
verlaagd belastingtarief of vrijstelling van rechten waarbij de verlaging
of vrijstelling van rechten afhankelijk is van het land van oorsprong.
Ingevuld moet worden het land van oorsprong en de bijbehorende
code. Deze codes staan vermeld in bijlage 6.
Het land van oorsprong is het land waar de aangegeven goederen zijn
vervaardigd of een dusdanige bewerking hebben ondergaan dat zij
daarmee het karakter van oorsprong hebben gekregen. In dit geval
moet het land waar de vervaardiging of bewerking plaats heeft
gevonden ingevuld worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
internationale landcodes lijst.

Veld 28

Aanvullende eenheden

In dit veld dient voor statistische doeleinden en eventuele controle bij
de vrijmaking de hoeveelheid te worden vermeld van de eenheid
opgenomen in bijlage 5. Bijvoorbeeld de vermelding van het aantal
rollen voor het berekenen van de rechten op films. Indien in het
gebruikstarief voor de desbetreffende goederensoort geen
aanvullende eenheid is vastgesteld dan dient dit veld niet te worden
ingevuld. Bij invoer van bijvoorbeeld schoenen of sigaretten dient
respectievelijk het aantal paren of het aantal stuks in veld 28 vermeld
te worden.

Veld 29

Factuurwaarde

In dit veld dient het factuurbedrag (kostprijs) van goederen afgerond
naar boven uitgedrukt in Arubaanse florins ingevuld te worden. Als er
geen sprake is van een koop- of verkooptransactie, bijvoorbeeld in het
geval van het huren of leasen van goederen, dan dient men de
handelswaarde van de goederen in te vullen. Als de factuurwaarde
niet in de aangifte is vermeld, dan wordt de aangifte niet in het
aangifteproces verwerkt.

In de aangiften tot opslag van goederen in een opslaginrichting of
douanevervoer van goederen van de ene opslaginrichting naar een
andere opslaginrichting dient dit veld ook verplicht te worden ingevuld.

Veld 30

Douanewaarde

Onder de douanewaarde wordt verstaan de normale prijs (factuurprijs)
inclusief alle kosten voor de levering van de goederen tot de eerste
losplaats in Aruba. De douanewaarde is de grondslag voor het
berekenen van de rechten die bij de invoer kunnen ontstaan. De
douanewaarde dient altijd op hele florin naar boven te worden
afgerond. De CIF-waarde vormt het uitgangspunt van de
douanewaarde.
Bij uitvoer moet de waarde worden ingevuld van de verkoop- of
kostprijs zonder vracht, verzekering- en overige kosten, gebaseerd op
de leveringsvoorwaarde FOB Aruba (zie hierbij veld 14).
Bij wederinvoer van de in het buitenland gerepareerde, bewerkte of
verwerkte goederen waarbij gedeeltelijke vrijstelling wordt verleend
moet bij invoer van de goederen als douanewaarde worden
aangegeven het verschil tussen de douanewaarde bij tijdelijke uitvoer
en de douanewaarde bij wederinvoer (de zogenaamde meerwaarde)
inclusief de vracht en verzekeringskosten.

Veld 31

Valuta Koers

Invullen van de valuta van de originele factuur die betrekking heeft op
de aangifte. Voorbeeld is indien het factuur in Amerikaanse dollars
(USD), Europese euro (EUR) enz. is. Zie bijlage 9 voor de valuta lijst.
Indien er verschillende facturen worden overgelegd in verschillende
valuta, dan dient de valuta van de factuur met de hoogste waarde
ingevuld te worden.
Alleen het eerste artikel van veld 31 is verplicht om in gevuld te
worden.

Veld 32

Plaats en Datum Aruba

Invullen de plaats (Aruba) en de datum waarop de aangifte is
opgemaakt. De datum van ondertekening is in de meeste gevallen niet
hetzelfde als de datum van indiening.
Tevens moet in dit veld ingevuld worden de handtekening, naam en
voornaam van de aangever of zijn vertegenwoordiger.

Veld 33

Gezagvoerder / Bergplaatshouder etc.
In de voorgeschreven gevallen moet dit veld worden afgetekend door de gezagvoerder of bergplaatshouder.

33. GEZAGVOERDER/BERGPLATSHOUDER van ………………………………
……………..……………….………………….................. (identiteit vervoermiddel/
bergplaats) verklaart de op dit document omschreven goederen te hebben ontvangen
en stelt zich verantwoordelijk voor de uitvoer/ het beheer tot uitgaan van de
goederen
De gezagvoerder/bergplaatshouder,

Bijlage 1

Basisset

Hieronder is het voorblad van de basisset afgebeeld.

Bijlage 2

Bislijst

Hieronder is het voorblad van de bislijst afgebeeld. Dit is de achterzijde van de basisset.

Bijlage 3

Voorbeelden bij specifiek belaste goederen

Suiker:

Gedistilleerde drank:
Voorbeeld 1

Likeur

Voorbeeld 2

Rum inhoudsmaat groter dan 1 L.

Voorbeeld 3

Rum inhoudsmaat groter dan 2 L.

Bier:
Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Wijn:
Voorbeeld 1

Wijn met een sterkte van meer dan 9%

Voorbeeld 2

Mousserende wijn met een sterkte van minder dan 9%

Bijlage 4

Overzicht van de leveringsvoorwaarden
Code

Betekenis

Plaatsaanduiding

EXW

Af fabriek

Overeengekomen plaats

FCA

Vrachtvrij tot vervoerder

Aangewezen plaats

FAS

Vrij langszij

Overeengekomen haven van verscheping

FOB

Vrij aan boord

Overeengekomen haven van verscheping

CFR

Kostprijs en vracht

Overeengekomen haven van bestemming

CIF

Kosten, verzekering, vracht

Overeengekomen haven van bestemming

CPT

Vrachtvrij tot …

Overeengekomen haven van bestemming

CIP

Vrachtvrij inclusief verzekering

Overeengekomen plaats van bestemming

DAF

Franco grens

Overeengekomen plaats aan de grens

DES

Franco af schip

Overeengekomen haven van bestemming

DEQ

Franco af kade

Overeengekomen haven van bestemming

DDU

Franco exclusief rechten

Overeengekomen plaats van bestemming

DDP

Franco inclusief rechten

Overeengekomen plaats van bestemming

Bijlage 5

Overzicht van de eenheidcodes

Code

Omschrijving

Goederensoort

HLTS

Hectoliters

Drank andere dan gedistilleerde dranken

PKJS

20 stuks

sigaretten

MTNN

Metrieke tonnen

minerale oliën en gassen

PREN

Paren

schoeisel

HLTS

Hectoliters a 50 % alcohol

gedistilleerde drank e.a. ethylalcoholhoudende stoffen

MTRS

Meters

goederen die per lengte-eenheid

KMTS

Kubieke meters

goederen die per volume-eenheid worden verkocht

KGMN

Kilogrammen

goederen die per gewichtseenheid worden verkocht

VMTR

Vierkante meters

goederen die per oppervlakte eenheid worden verkocht

Aanvullende eenheden.
•
•
•

De omrekening van vreemde eenheden naar het hierboven vermelde eenheid staat vermeld in bijlage 8. De afronding geschiedt naar
boven in hele getallen.
In de gevallen van aangifte van bier, wijn, gedistilleerde drank en andere ethylalcoholhoudende drank moet de hoeveelheid HLTS ingevuld
te worden.
Bij aangifte op minerale oliën moet ook de hoeveelheid, ingevuld in HTLS, ingevuld te worden.

Bijlage 6
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ

Landcodes m.b.t.. de invulling van de velden 10b, 11b, 16b en 27b

Andorra
Ver.Arab.Emir.
Afghanistan
Antigua/Barbuda
Anguilla
Albanië
Armenië
Nederl.Antillen
Angola
Antarctica
Argentinië
Samoa, Amer.
Oostenrijk
Australië
Aruba
Azerbeidzjan
Bosnië-Herz.
Barbados
Bangladesh
België
Burkina Faso
Bulgarije
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei Daruss.
Bolivia
Brazilië
Bahama's
Bhutan
Bouveteiland
Botswana
Wit-Rusland
Belize
Canada
Cocoseilanden
Congo (Brazz.)
Centr.-Afr.Rep.
Congo (Kinsh.)
Zwitserland
Ivoorkust
Cookeilanden
Chili
Kameroen
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Kaapverdië
Chistmaseiland
Cyprus
Tsjechië
Duitsland
Djibouti
Denemarken
Dominica
Dominic. Rep.
Algerije

EC
EE
EG
EH
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GF
GH
GI
GL
GM
GN
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IN
IO
IQ
IR
IS
IT
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY

Ecuador
Estland
Egypte
Westel. Sahara
Eritrea
Spanje
Ethiopië
Finland
Fiji
Falklandeiland.
Micronesia
Faeröer
Frankrijk
Gabon
Ver. Koninkrijk
Grenada
Georgië
Frans-Guyana
Ghana
Gibraltar
Groenland
Gambia
Guinee
Guadeloupe
Equat.-Guinea
Griekenland
Zuid.Sandw.eil.
Guatemala
Guam
Guinee-Bissau
Guyana
Hongkong
Hrd-&McDon.eil.
Honduras
Kroatië
Haïti
Hongarije
Indonesië
Ierland
Israël
India
Brit.geb.Ind.oc
Irak
Iran
IJsland
Italië
Jamaica
Jordanië
Japan
Kenia
Kirgizië
Cambodja
Kiribati
Comoren
St. Kitts&Nevis
Noord-Korea
Zuid-Korea
Koeweit
Caymaneilanden

KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MH
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NU
NZ
OM
PA
PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PT
PW
PY

Kazachstan
Laos
Libanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Litouwen
Luxemburg
Letland
Libië
Marokko
Monaco
Moldavië
Madagaskar
Marshalleiland.
Macedonië
Mali
Myanmar
Mongolië
Macau
Noord. Marianen
Martinique
Mauretanië
Montserrat
Malta
Mauritius
Malediven
Malawi
Mexico
Maleisië
Mozambique
Namibië
Nieuw-Caledonië
Niger
Norfolkeiland
Nigeria
Nicaragua
Nederland
Noorwegen
Nepal
Nauru
Niue
Nieuw-Zeeland
Oman
Panama
Peru
Frans-Polynesië
PapoeaNwGuinea
Filippijnen
Pakistan
Polen
St.-Prre&Mquel.
Pitcairneiland.
Puerto Rico
Portugal
Palau
Paraguay

QA
RE
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST

Qatar
Réunion
Roemenië
Russische Fed.
Rwanda
Saudi-Arabië
Salomonseil.
Seychellen
Sudan
Zweden
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Svalbard
Slowakije
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalië
Suriname
S.Tomé,Principe

SV
SY
SZ
TC
TD
TF
TG
TH
TJ
TK
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG

El Salvador
Syrië
Swaziland
Trks-,Caicoseil
Tsjaad
French S.Territ
Togo
Thailand
Tadzjikistan
Tokelau-eil.
Turkmenistan
Tunesië
Tonga
Oost-Timor
Turkije
Trinidad,Tobago
Tuvalu
Taiwan
Tanzania
Oekraïne
Uganda

Bijlage 7

Overzicht aangifte procedurecodes

Hoofdgroep:

Aangifte ten invoer

UM
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VI
VN
VU
WF
WS
YE
YT
YU
ZA
ZM
ZW

OndergAfgelEil.
VS
Uruguay
Oezbekistan
Vaticaanstad
Saint Vincent
Venezuela
Maagdeneil.(Br)
Maagdeneil.(VS)
Vietnam
Vanuatu
Wallis & Futuna
West-Samoa
Jemen
Mayotte
Joegoslavië
Zuid-Afrika
Zambia
Zimbabwe

Invoer
C400

Aangifte ten invoer onder betaling van invoerrechten

C401

Aangifte ten invoer van goederen met 0 % tarief

C402

Aangifte ten invoer van accijnsgoederen onder betaling van invoerrechten en accijns op gedistilleerd

C403

Aangifte ten invoer onder betaling van invoerrechten en accijns op bier

C404

Aangifte ten invoer onder betaling van invoerrechten op wijn

C406

Aangifte ten invoer onder betaling van accijns van hier te lande vervaardigde minerale oliën

C407

Aangifte ten invoer onder betaling van accijns van hier te lande vervaardigd bier

C408

Aangifte ten invoer onder betaling van accijns op minerale oliën ( benzine, kerosine, gasoline)

Definitieve Vrijstelling
C410

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 1, sub 1 (zonder handelswaarde)

C411

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 1, sub 4, letter c (verpakkingsmaterialen)

C412

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 1, sub 6, letter a (machines voor landbouw etc.)

C413

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 1, sub 6, letter h (taxi’s en bussen)

C414

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 1, sub 6, letter k (vliegtuigen en onderdelen daarvan)

C415

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 1, sub 6, letter m (materialen voor ziekenhuis)

C417

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 1, sub 6, letter b, c, d, e, f, g, en l (overige)

C418

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 1, sub 7 (industriële ondernemingen)

C419

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 1, sub 8 letter a (consulaire benodigdheden en
Homeland Security)

C420

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 1, sub 8 letter d (verhuisboedel vrijstelling)

C421

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 1,sub 8 letters b,e,f,g,h,i (overige)

C422

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128 lid 1, sub 9 letter a, b, c (goederen van wetenschappelijke,
opvoedkundige en informatieve aard)

C423

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128 lid 1, sub 10 ( orgels en doodskisten)

C425

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 3 (ten behoeve of voor rekening van Nederland of de
Nederlandse Antillen evenals consumptieartikelen voor door Gouverneur te houden officiële ontvangsten)

C426

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 5 (Internationale overeenkomsten)

C427

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 6 (goederen voor constructie en inrichting raffinaderij)

C428

Aangifte ten invoer van goederen met kwijtschelding van invoerrecht op grond van een wetenschappelijk doel of
internationale betrekkingen dat wenselijk maken d.m.v. een Ministeriele Beschikking.

C438

Aangifte ten invoer van gebanderolleerde sigaretten van oorsprong Nederlandse Antillen, vrijstelling van
invoerrechten op grond van Samenwerkingsregeling

C439

Aangifte ten invoer van gedistilleerde drank van oorsprong Nederlandse Antillen, vrijstelling van invoerrechten o.g.v.
Samenwerkingsregeling

C440

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van artikel 128, lid 1, sub 6 letter n

C441

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van de Landsverordening Grondontwikkeling

C442

Aangifte ten invoer, van minerale oliën van oorsprong uit de Nederlandse Antillen, vrijstelling op grond van
samenwerkingsregeling

C443

Aangifte ten invoer, van accijnsvrije producten van oorsprong uit de Nederlandse Antillen, vrijstelling op grond van
samenwerkingsregeling

C444

Aangifte ten invoer, 0% tarief voor Arubaanse Musici (beslissing MR 19 maart 1992)

C445

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van MR 1 december 1995 (beroepsvissers)

C450

Aangifte ten invoer, vrijstelling op grond van de Landsverordening Renovatie Hotels

C480

Invoer in het vrije verkeer vanuit de Vrije Zone accijnsvrije vrije goederen onder betaling van invoerrechten

C481

Invoer in het vrije verkeer vanuit de Vrije Zone van goederen met 0 % heffing

C482

Invoer in het vrije verkeer vanuit de Vrije Zone onder betaling van invoerrechten en accijnzen op gedistilleerd

C483

Invoer in het vrije verkeer vanuit Vrije Zone onder betaling van invoerrechten en accijns op bier

C484

Invoer in het vrije verkeer vanuit de Vrije Zone onder betaling van invoerrechten op wijn

C499

Aangifte ten invoer, goederen bestemd voor US Forwarding Operating Location (FOL)

Tijdelijke Invoer
C500

Tijdelijk invoer met borgstelling

C501

Tijdelijke invoer zonder borgstelling op grond van artikel 128 lid 1 sub 4 letter b (verpakkingsmiddelen voor uitvoer)

C502

Tijdelijke invoer met borgstelling op grond van artikel; 128 lid 1 sub 2 letter c (Actieve Veredeling)

C503

Tijdelijke invoer met borgstelling op grond van artikel; 128 lid 4 (zwaar rollend materieel voor bouw van grote
projecten)

C504

Tijdelijke invoer zonder borgstelling ten behoeve van conventies m.u.v. verbruiksgoederen

C507

Tijdelijke invoer zonder borgstelling voor alle goederen, niet elders genoemd (des inspecteurs, m.u.v.
accijnsgoederen

C513

Verhuisboedels zonder borgstelling in afwachting van ontbrekende stukken

Wederinvoer
C600

Aangifte tot wederinvoer met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten op grond van artikel 128 lid 1 sub 3, letter d
(Passieve Veredeling)

C601

Aangifte tot wederinvoer met vrijstelling van invoerrechten op grond van artikel 128 lid 1 sub 3, letter a, b, c, e en f,
inclusief letter d bij herstel onder garantie

C602

Aangifte tot wederinvoer op grond van artikel 128, lid 1, sub, 4 letter a (verpakkingsmiddelen)

Hoofdgroep:

Uitvoer

Definitieve Uitvoer
E100

Aangifte tot definitieve uitvoer voor zover niet elders begrepen

E101

Aangifte tot definitieve uitvoer met teruggaaf van accijns op gedestilleerd

E102

Aangifte ten uitvoer van lokaal geproduceerd bier, niet veraccijnsd

E104

Aangifte ten uitvoer van lokaal geproduceerde minerale oliën, niet veraccijnsd

E105

Aangifte ten uitvoer van deelzendingen van tijdelijk ingevoerde goederen

E106

Aangifte ten uitvoer van lokaal geproduceerde goederen, anders dan accijnsgoederen

Tijdelijk Uitvoer
E200

Aangifte tot tijdelijke uitvoer

E203

Aangifte tot tijdelijke uitvoer van goederen die in het buitenland zullen worden hersteld

Wederuitvoer
E400

Inslag van accijns vrije goederen vanuit het vrije verkeer in de Vrije Zone

E401

Inslag van accijnsgoederen vanuit het vrije verkeer in de Vrije Zone

Hoofdgroep:

Doorvoer

Doorvoer
E800

Aangifte ten doorvoer zonder heffing m.u.v. uitslag uit de Vrije Zone van reizigersbagage

E852

Aangifte ten doorvoer tot uitslag uit een Vrije Zone naar het buitenland van goederen niet zijnde reizigersbagage

Hoofdgroep:

Overige procedures

Overige procedures
S900

Aangifte tot opslag van goederen in een Vrije Zone (model VZ1)

S901

Aangifte tot opslag in een opslaginrichting (entrepot) en voor zover niet elders genoemd

S902

Aangifte tot overbrengen uit een opslaginrichting ( entrepot ) naar een andere opslaginrichting ( entrepot )

S950

Aangifte tot uitslag uit een Vrije Zone tot overbrenging naar een andere Vrije Zone

S951

Aangifte tot uitslag uit een opslaginrichting gelegen in de Vrije Zone ter overbrenging naar een andere
opslaginrichting in dezelfde Vrije Zone

S952

Aangifte tot uitslag uit een opslaginrichting gelegen in de Vrije Zone ter overbrenging naar een andere
opslaginrichting (entrepot ) buiten de Vrije Zone.

Bijlage 8

Omrekeningsfactoren

Lengte

Omrekenen

Vermenigvuldigen met

Yards

Meter

0.9144

Voet

Meter

0.3048

Duim

centimeter

2.54

Meter

Yard

1.0936

Meter

Voet

3.2808

Meter

Duim

39.370

Gewicht

Omrekenen

Vermenigvuldigen met

Long Tons

Pond

2240

Long Tons

Short Tons

1.12

Long Tons

Metrieke tonnen

1.01605

Short Tons

Pond

2000

Short Tons

Long Tons

0.892857

Short Tons

Metriek Tonnen

0.907185

Metrieke Tonnen

Long Tons

0.984206

Metrieke Tonnen

Short Tons

1.10231

Pond

Kilogrammen

0.463692

Kilogrammen

Pond

2.20462

Oppervlakte

Omrekenen

Vermenigvuldigen met

Vierkante voet

Vierkante meter

0.09290

Vierkante meter

Vierkante voet

10.7636

Volume

Omrekenen

Vermenigvuldigen met

U.S. gallons

Liters

3.78541

Oz.

Liters

0.029574

U.S. Barrels

Liters

158.987

Cubic Feet

Cubic meter

0.0283169

Bijlage 9

Valuta- koerslijst

Omschrijving

Afkorting Korte tekst

(Intern) Amerikaanse dollar (5 dec.)
(Intern) Duitse mark (3 dec.)
Afghani
Afghani (oud)
Albanese lek
Algerijnse dinar
Amerikaanse dollar
Andorrese peseta
Angolese Kwanza
Angolese Kwanza Reajustado (oud)
Angolese nieuwe kwanza (oud)
Antiliaanse gulden
Argentijnse peso
Armeense dram
Arubaanse gulden
Australische dollar
Azerbeidjaanse manat
Bahama dollar
Bahrein dinar
Barbados dollar
Belgische frank
Belize dollar
Bengalese taka
Bermuda dollar
Bhutaanse ngultrum
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark
Botswaanse pula
Braziliaanse real
Brunei dollar
Bulgaarse lev
Burundi franc
Cambodjaanse riel
Canadese dollar
CFA Franc BCEAO

USDN
DEM3
AFN
AFA
ALL
DZD
USD
ADP
AOA
AOR
AON
ANG
ARS
AMD
AWG
AUD
AZM
BSD
BHD
BBD
BEF
BZD
BDT
BMD
BTN
BAM
BWP
BRL
BND
BGN
BIF
KHR
CAD
XOF

US dollar
(Intern) DEM 3D
Afghani
Afghani
Lek
Dinar
US dollar
Peseta
Kwanza
Kwanza Reajust.
Nieuwe kwanza
Ant. Gulden
Arg. Peso
Dram
Arub. gulden
Austr. dollar
Manat
Dollar
Dinar
Dollar
Belg. Frank
Dollar
Taka
Berm. dollar
Ngultrum
Convert. Mark
Pula
Real
Dollar
Lev
Burundi franc
Riel
Can. Dollar
CFA Franc BCEAO

Omschrijving

Afkorting Korte tekst

CFA Franc BEAC
CFP-franc
Chileense peso
Chinese renminbi yuan (internationaal)
Chinese Renminbi yuan (nationaal)
Colombiaanse peso
Comoren franc
Costa Ricaanse colon
Cubaanse peso
Cyprus pond
Deense kroon
Djibouti franc
Dominicaanse peso
Duitse mark
Ecuadoraanse sucre (--> USD)
Engels pond
Eqyptisch pond
Eritreese nakfa
Estische kroon
Ethiopische birr
European Currency Unit (ECU)
Europese euro
Falkland pond
Fiji dollar
Filippijnse peso
Finse mark
Franse franc
Franse franc (eilanden in Pacific)
Gambiaanse dalasi
Georgische lari
Ghanese cedi
Gibraltar pond
Griekse drachme
Guatemalaanse quetzal
Guinese franc
Guinese peso
Guyana dollar
Haïtiaanse gourde
Hondurese lempira
Hongaarse forint
Hongkong dollar
Iers pond
IJslandse kroon
Indische roepia
Indonesische roepia
Iraakse dinar
Iraanse riyal
Israëlische shekel
Italiaanse lire
Jamaica dollar
Japanse yen
Jemen rial
Joegoslavische nieuwe dinar (oud)
Jordaanse dinar
Kaaiman dollar
Kaapverdische escudo

XAF
XPF
CLP
CNY
RMB
COP
KMF
CRC
CUP
CYP
DKK
DJF
DOP
DEM
ECS
GBP
EGP
ERN
EEK
ETB
XEU
EUR
FKP
FJD
PHP
FIM
FRF
CFP
GMD
GEL
GHC
GIP
GRD
GTQ
GNF
GWP
GYD
HTG
HNL
HUF
HKD
IEP
ISK
INR
IDR
IQD
IRR
ILS
ITL
JMD
JPY
YER
YUM
JOD
KYD
CVE

CFA Franc BEAC
Franc
Peso
Renminbi yuan
Renminbi yuan
Peso
Comoren franc
Costa.Ric.colon
Cubaanse peso
Cyprus pond
Deense kroon
Djibouti franc
Dominic. peso
Duitse mark
Sucre
Pond
Pond
Nakfa
Kroon
Birr
E.C.U.
Euro
Falkland pond
Dollar
Peso
Finse mark
Franse franc
FFr (Pacific)
Dalasi
Lari
Cedi
Gibr. Pond
Drachme
Quetzal
Franc
Guinese peso
Guyana dollar
Gourde
Lempira
Forint
Hongkong dollar
Iers pond
Kroon
Roepia
Roepia
Dinar
Riyal
Shekel
Lire
Jamaica dollar
Yen
Jemen rial
Nieuwe dinar
Jordaanse dinar
Kaaiman dollar
Escudo

Omschrijving

Afkorting Korte tekst

Kazachstaanse tenge
Kenia schilling
Kirgizische som
Koeweit dinar
Kongolese franc
Kroatische kuna
Kyat (Myanmar)
Laotiaanse kip
Lesothaanse loti
Letlandse lat
Libanees pond
Liberiaanse dollar
Libische dinar
Litouwse lita
Luxemburgse franc
Macause pataca
Macedonische denar
Madagaskar ariary (nieuw)
Madagaskar franc (oud)
Malawi kwacha
Maledivische rufiyaa
Maleisische ringgit
Maltese lira
Marokkaanse dirham
Mauretaanse ouguiya
Mauritiaanse roepie
Mexicaanse peso
Moldavische lei
Mongoolse tugrik
Mozambique metical
Namibia dollar
Nederlandse gulden
Nepalese roepie
Nicaraguaanse cordoba oro
Nieuwe Taiwanese dollar
Nieuw-Zeelandse dollar
Nigeriaanse naira
Noord-Koreaanse won
Noorse kroon
Oegandese schilling
Oekraïense Hryvnia
Oezbeekse sum
Oostcaraïbische dollar
Oostenrijkse schilling
Pakistaanse roepie
Panamese balboa
Papoea-Nieuw-Guinae kina
Paraguayaanse guarani
Peruaanse nieuwe sol
Peso boliviano
Poolse zloty (nieuw)
Portugese escudo
Qatar riyal
Rial Omani
Roemeense lei
Ruandese franc

KZT
KES
KGS
KWD
CDF
HRK
MMK
LAK
LSL
LVL
LBP
LRD
LYD
LTL
LUF
MOP
MKD
MGA
MGF
MWK
MVR
MYR
MTL
MAD
MRO
MUR
MXN
MDL
MNT
MZM
NAD
NLG
NPR
NIO
TWD
NZD
NGN
KPW
NOK
UGX
UAH
UZS
XCD
ATS
PKR
PAB
PGK
PYG
PEN
BOB
PLN
PTE
QAR
OMR
ROL
RWF

Tenge
Schilling
Som
Dinar
Franc
Kuna
Kyat
Kip
Loti
Lat
Liban. pund
Liber. dollar
Libische dinar
Lita
Lux. Franc
Pataca
Maced.denar
Madag. ariary
Madagask. franc
Malawi kwacha
Rufiyaa
Ringgit
Lira
Dirham
Ouguiya
Roepie
Peso
Lei
Tugrik
Metical
Namibia dollar
Gulden
Roepie
Cordoba oro
Dollar
Nw.Zeel. dollar
Naira
Noord-Korea won
Noorse kroon
Schilling
Hryvnia
Sum
Dollar
Schilling
Roepie
Balboa
Kina
Guarani
Nieuwe sol
Peso boliviano
Zloty
Escudo
Riyal
Rial Omani
Lei
Franc

Omschrijving

Afkorting Korte tekst

Russische roebel
Salomonseilanden dollar
Salvadoriaanse colon
Samoaanse tala
Sao Tomé en Principe dobra
Saoedi-Arabische riyal
Servische dinar
Seychellen roepie
Sierra Leone Leone
Singapore dollar
Sloveense tolar
Slowaakse kroon
Soedanees pond
Soedanese dinar
Somalische schilling
Spaanse peseta
Sri Lanka roepie
St. Christopher dollar
St. Helena pond
Surinaamse dollar
Surinaamse gulden (oud)
Swaziland lilangeni
Syrisch pond
Tadzjiekse roebel (oud)
Tadzjiekse somoni
Tanzaniaanse shilling
Thaise baht
Timorese escudo
Tongaanse pa'anga
Trinidad en Tobago dollar
Tsjechische kroon
Tunesische dinar
Turkmenische manat
Turkse lira
Turkse lira (oud)
Uruguay peso (nieuw)
Vanuatuaanse vatu
Venezolaanse bolivar
Verenigde Arabische Emiraten (dirham)
Vietnamese dong
Wit-Russische roebel
Wit-Russische roebel (oud)
Zaïre (oud)
Zambiaanse kwacha
Zimbabwaanse dollar
Zuid-Afrikaanse rand
Zuid-Koreaanse won
Zweedse kroon
Zwitserse franc

RUB
SBD
SVC
WST
STD
SAR
CSD
SCR
SLL
SGD
SIT
SKK
SDP
SDD
SOS
ESP
LKR
XDS
SHP
SRD
SRG
SZL
SYP
TJR
TJS
TZS
THB
TPE
TOP
TTD
CZK
TND
TMM
TRY
TRL
UYU
VUV
VEB
AED
VND
BYR
BYB
ZRN
ZMK
ZWD
ZAR
KRW
SEK
CHF

Roebel
Salom. Dollar
Colon
Tala
Dobra
Riyal
Serv. Dinar
Roepie
Leone
Singap. Dollar
Tolar
Kroon
Pond
Dinar
Schilling
Peseta
SriLanka Roepie
Dollar
St.Helena pond
Sur. Dollar
Sur. Gulden
Lilangeni
Syrisch pond
Roebel
Somoni
Shilling
Baht
Timorese escudo
Pa'anga
Trin+Tob.dollar
Kroon
Dinar
Manat
Lira
Lira (oud)
Peso
Vatu
Bolivar
Dirham
Dong
Roebel
Wit-Russ.roebel
Zaïre
Kwacha
Zimbabw. Dollar
Rand
Zuid-Korea won
Zweedse kroon
Zwits. Franc

Bijlage 10

Overzicht verplichte velden bij de diverse aangifteprocedures

Veld

Omschrijving

Invoer

1

Naam Importeur/Exporteur

x

x

x

x

2

APC

x

x

x

x

3

Aangiftepunt

x

x

x

x

4

Im-/exporteurnr.

x

x

x

x

5

Vrijst./Borgst. artikel

x1

6

Aangever

x

x

x

x

7

Aantal artikelen/bislijsten

x

x

x

x

8

Referentienummer

9

Aangevernummer

x

x

x

x

10

Land v. herkomst

x

x

11

Land v. bestemming

12

Zekerheidsstelling

13

Rekeninghoudernummer

x

14

Leveringsvoorwaarde

15

Aard van de transactie

C4

16

Identiteit en nationaliteit vervoermiddel

C5

Overige
Procedure
C6

S9

Uitvoer

E1

E2

E4

Vervoer/
Doorvoer
E8

x1)
x

x2)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17

Vervoerwijze

x

x

x

x2)

18

Plaats van de goederen

x

x

x

x

19

Plaats van bestemming

x3)

x

x3)

x

20

Artikel nummer

21

Aantal colli/ goederenomschrijving

x

x

x

x

22a

Merken en nummers

x

x

x

x

22b

Cont./awb nr.

x4)

x4)

x4)

x4)

22c

Chas./VN nr.

x5)

x5)

x5)

x5)

23

Goederencode (code 8)

x

x

x

x

24

Bruto massa

x

x

x

x

25

Netto massa

x

x

x

x

26

Voorafgaand document

x1)

x1)

x1)

x1)

27

Land van oorsprong

x1)

28

Aanvullende eenheden

x

x

x

x

29

Factuurwaarde

x

x

x

x

30

Douanewaarde

x

x

x

x

31

Valuta / koers

x

32

Plaats en datum

x

x

x

x

x1)

Vervolg bijlage 10:
1) Facultatief
2) V.z.v. doorvoer
3) V.z.v. aansluitend douanevervoer
4) V.z.v. containervervoer
5) V.z.v. vervoermiddel

Bijlage 11

Tabel kosten en risico’s verkoper/koper bij leveringsvoorwaarden

Bijlage 12

Tabel dummie-code

1

Verhuisboedel, voor zover zij uit gebruikte goederen bestaan

99.99.10.00

2

Scheepsprovisie m.u.v. van accijnsgoederen

99.99.20.00

3

Erfgoederen

99.99.30.00

4

Goederen voor bestrijding van rampen

99.99.40.00

5

Meegebrachte, nagezonden en vooruit gezonden bagage

99.99.50.00

6

Stoffelijk overschot

99.99.60.00

7

Lijken voor wetenschappelijk doeleinde

99.99.70.00

