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Per 1 maart hebben we een nieuwe release van DMS in productie 
genomen. Deze release omvat het volgende:

Opslag (normale procedure)
Al operationeel.

Invoer (normale procedure)
De procedures van kolom H1 tot en met H5, I1 en I2 van bijlage B van 
GVo.DWU, zie ook bijlage VIa van de Algemene douaneregeling 
(Adr), inclusief IOSS (aanvullende regeling ‘F48’), Special 
Arrangement (aanvullende regeling ‘F49’).

IIAA, release Plaatsing van goederen onder de regeling 
douane-entrepot
De 1e release DMS IIAA omvat aangiften voor de plaatsing 
van goederen onder de regeling douane-entrepot (gevraagde 
regeling 71). Er kan in deze release nog geen gebruik gemaakt 
worden van de ketenregeling. Bij de plaatsing onder de regeling 
douane-entrepot is geen aanvullende aangifte vereist, want 
hiervoor geldt een wettelijke ontheffing. 
Een aanbrengbericht moet echter wel in DMS worden ingediend 
(kolom I2), tegelijkertijd met de inschrijving van de aangifte in de 
administratie van de aangever. 

Nog niet aanwezig in deze release 
van DMS

Deze release van DMS omvat nog niet de volgende 
aangifteprocedures:
• uitvoer
• postverkeer voor in het vrije verkeer brengen (kolom H6)
• SASP

SASP-procedure
Voorlopig is in het gegevenselement 16 15 000 000 ‘Plaats van de 
goederen’ alleen code ‘T’ (Adres postcode) toegestaan in 16 15 046 
000 ‘Kenmerk van de identificatie’. Dit is de code die gebruikt moet 
worden als de plaats van de goederen in Nederland is.  
Bij toepassing van de SASP-procedure kunnen de goederen zich ook 
in een andere lidstaat bevinden. In dat geval zijn ook andere codes 
toegestaan als ‘Kenmerk van de identificatie’. Dit laatste volgt pas 
in een latere release.  
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DMS is een aangifteverwerkingssysteem voor opslag, invoer, uitvoer en bijzondere regelingen.  
Maar niet voor vervoer.
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DMS controleert op het 
DPO-vergunningnummer

DMS controleert of het opgegeven DPO-vergunningnummer 
(vergunning uitstel van betaling) correct is. Is dit nummer niet 
correct of ontbreekt, en er is niet aangegeven dat de aangifte 
contant is, dan wordt de aangifte afgekeurd.
Dus om logistiek oponthoud te voorkomen is het belangrijk om, 
als u hierover beschikt, altijd het juiste DPO-vergunningnummer 
te vermelden bij het doen van een invoeraangifte.

Dit is van toepassing voor aangiften met regelingen die vallen 
onder de kolommen H1 en H5 (uitgezonderd de regelingen 
‘46’ en ‘48’), ook al is het schuldbedrag 0. 
Anders valt de aangifte mogelijk contant na een wijziging of 
correctie van de aangifte. Bijvoorbeeld als verificatiebevindingen 
ertoe leiden dat het schuldbedrag groter is dan 0. Dat kan zijn 
omdat er tijdens de controle andere goederen zijn bevonden dan 
aangegeven of als de aangever een verzoek tot correctie of een 
aanvullende aangifte indient. Dat leidt dan tot een hogere schuld.

Workarounds die in deze release 
nog van toepassing zijn binnen DMS

Aantal artikelen in de aangifte
Het maximale aantal artikelen in de aangiften is voor DMS 999x. 
Maar vanwege technische problemen is dit tijdelijk teruggebracht 
tot 900x. 

Spoedbetalingen
Spoedbetalingen zijn niet meer toegestaan. Daarvoor in de plaats 
komt een nieuw mechanisme ‘instant payment’, dat begin mei 
naar productie gaat.
Tot begin mei moet u ervoor zorgen dat er voldoende zekerheid 
is gesteld. Of als u toch voor contante betalingen kiest, moet u er 
rekening mee houden dat de betalingen pas de volgende dag zijn 
verwerkt. Zodra het ‘instant payment’ mechanisme in productie is 
genomen, wordt tijdens kantooruren elk half uur gecheckt of er 
betalingen zijn binnengekomen. Buiten kantooruren gebeurt dit 
elk uur.

Goederencode in aangifte voor het binnenbrengen 
van goederen in het kader van het handelsverkeer 
met gebieden met een bijzonder fiscaal regime (H5)
In een aangifte voor het binnenbrengen van goederen in het kader 
van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal 
regime (kolom H5) zijn de volgende gegevenselementen verplicht:
• 18 09 056 000 ‘Code onderverdeling geharmoniseerd systeem’
• 18 09 057 000 ‘Code gecombineerde nomenclatuur’ 
• 18 09 058 000 ‘Taric-code’
Daarnaast wordt de G.E. 18 09 060 000 ‘Nationale aanvullende code’ 
verstrekt als de omstandigheden dat rechtvaardigen. De G.E. 18 09 
059 000 ‘Aanvullende Taric-code’ is voor deze aangifte wettelijk 
niet toegestaan.

Om een aangifte voor het binnenbrengen van goederen in het kader 
van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal 
regime technisch correct te kunnen verwerken in DMS, moet in 
voorkomend geval de G.E. 18 09 059 000 ‘Aanvullende Taric-code’ 
in de aangifte worden vermeld. Hiervan is sprake in situaties waarbij 
het Gebruikstarief op douane.nl vraagt om een aanvullende 
Taric-code.
Bijvoorbeeld de meursingcode die wordt gebruikt als codering voor 
de samenstelling van het product op basis van de in het product 
aanwezige ingrediënten.

Vergunning op basis van aangifte voor een 
bijzondere bestemming
Een aanvraag van een vergunning kan op basis van een 
douaneaangifte in DMS worden gedaan (artikel 163 GVo.DWU). 
Is het een vergunning op aangifte voor een regeling bijzondere 
bestemming? Dan moet de aangifte in het G.E. 12 12 002 000 
‘Soort vergunning’ een code C990, N990 of D019 bevatten. 
Daarnaast vermeldt u in G.E. 12 12 001 000 ‘Referentienummer’ 
de tekst ‘NLOPBASISAANGIFTE’ en in G.E. 12 02 008 000 ‘Aanvullende 
informatie code’ code 00100 (VERGUNNING OP AANGIFTE VOOR 
BIJZONDERE REGELING).

Vervallen workaround

Goederencode in aangifte voor douane-entrepot (H2)
Update: Het probleem is opgelost, dus deze workaround komt te 
vervallen. Dit betekent dat vanaf nu de goederencode 18 09 056 000 
‘Code onderverdeling geharmoniseerd systeem’ verplicht is voor 
H2 en I2 (IIAA), zoals aangegeven in de wetgeving.
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