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E-commerce consultation group  
 
Agendapunt Operationele zaken 
 
Overleg 15-3-2021 
Met update Q&A 6-4-2021 
En Update Q&A 23-4-2021 
Met update Q&A 20-5-2021 (uitsluitend vragen ingediend t/m 23/4) 
 
 
Hierna zijn vragen opgenomen van leden van de klankbordgroep, die zijn voorgelegd naar 
aanleiding van vergaderingen van 9 februari en 3 maart 2021 van de klankbordgroep. De 
antwoorden op deze vragen zijn door de Douane versterkt op basis van beschikbare informatie 
in de btw- en douanewetgeving, de door de EU gepubliceerde guidances e-commerce btw en 
kleine zendingen en de keuzes die in Nederland zijn gemaakt met betrekking tot de verwerking 
van de H7 dataset in het aangiftesysteem Deco. De lijst wordt zo spoedig mogelijk 
gecompleteerd. 
 
Inmiddels zijn de EU-guidances gepubliceerd, dus zullen bedrijven eerst zelf de daarin 
gepubliceerde antwoorden en voorbeelden moeten raadplegen. Vragen die aan de hand van 
wetgeving en guidances kunnen worden beantwoord, zullen door de Douane niet meer van 
antwoorden worden voorzien.  
 
 
Vragen koepel 
 

1. Zal DECO aangesloten worden via HTG, waar kan ik de connectie exchange specificaties 
terugvinden? 
Deze zijn te vinden als bijlage bij de MIG. Deze is gepubliceerd en te vinden op 
https://www.nhdouane.nl/ 

2. Bewijs van vrijgave applicatie, gaat DECO hier iets in kunnen voorzien richting de 
business? 
Nee. De mogelijkheid bestaat om een applicatie vooraf te testen in de BTO. Hiervoor 
wordt geen (schriftelijk) bewijs verstrekt. 

3. Dienen de vrachtkosten mee opgenomen te worden in de H7 declaratie, (ook indien deze 
niet staan vermeld op de factuur)? 
Zie paragraaf 1.3.1 en par. 2.2 van Guidance Document met voorbeelden. Vrachtkosten 
vormen een te specificeren element van deze dataset. 

4. Dienen de incoterms mee ingestuurd te worden in de SRDS-feed naar de douane? 
Nee, niet opgenomen in H7 dataset. 

5. Is er al meer bekend over een noodprocedure werkwijze van DECO? 
Hier wordt aan gewerkt. 

6. Hoe zal douane omgaan met disputen waarbij de particulier het 0% btw-tarief claimed ipv 
9% of 21%? 
Ingeval van de aangifte in de normale procedure en de bijzondere regeling (special 
arrangement) in Deco ontstaat verschuldigdheid van btw bij invoer. In de dataset is een 
code opgenomen om aan te geven welk btw-percentage geldt. De Douane kan de 
juistheid hiervan controleren.  
 

Vragen bedrijf m.b.t. DECO 
 

7. Bijzondere nationale verbruiksbelastingen: Voor het kunnen doen van aangifte binnen 
Deco moeten goederen niet behoren tot de P & R. Dit geldt bijvoorbeeld voor accijnzen. 
Geldt dit ook voor bijzondere nationale verbruiksbelastingen, die bijvoorbeeld in NL en 
BE  gelden voor mineraalwater, vruchtensappen en siropen?   
Accijnsgoederen en -in Nederland- goederen die zijn onderworpen aan nationale 
verbruiksbelastingen, kunnen niet worden aangegeven in Deco. 

8. Zo ja, hoe kunnen wij dat in NL controleren voor goederen die geleverd moeten worden 
aan willekeurig welke andere MS?  
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Indien aangifte in Nederland wordt gedaan, dienen de voorwaarden voor gebruik van 
Deco te worden gevolgd.  

9. Betekent dat dan ook dat in het geval van iOSS bijvoorbeeld de marketplace geen btw 
(DDP) levering had mogen doen? 
Het is juist dat in Nederland geen aangifte kan worden gedaan met iOSS van goederen 
die in Nederland zijn onderworpen aan verbruiksbelastingen. Met nationale 
verbruiksbelastingen die in andere lidstaten verschuldigd kunnen zijn, wordt bij invoer 
onder iOSS in Nederland geen rekening gehouden. Blijkt achteraf dat iOSS ten onrechte 
is toegepast, kunnen zowel de douaneaangifte als de btw-aangifte worden gecorrigeerd.  

10. Mogen wij voor de import van goederen met een intrinsieke waarde van > 150 Euro een 
vooraf-aangifte (<> P&R) indienen via de Venue Import met een aanvullende IM-Y -
aangifte; net zoals dat in België kan met BEGate, misschien tot einde 2022 (omdat 
vanwege de UK flow Venue Import nog ondersteund wordt t/m 2022)? 
Ja, de aangifteprocedure voor goederen met een waarde van meer dan € 150 wijzigen 
niet, dus deze goederen mogen worden aangegeven in Venue met een aanvullende 
aangifte in AGS.  

11. Zijn de thresholds voor P & R alleen te gebruiken voor C2C Consigments tot 45 Euro?  
Nee, aangiften voor goederen waarop verboden of beperkingen van toepassing zijn 
mogen niet met de H7 dataset in Deco worden aangegeven. Dit geldt zowel voor 
goederen die onder art. 23 als onder art. 25 van Vo. (EG) nr. 1186/2009 vallen, dus zowel 
de € 150-grens als de € 45 grens. 

12. Zo ja, dan moeten ze met de H1 dataset worden aangegeven. Moet de leverancier / 
marketplace dan deze P & R controle altijd zelf kunnen uitvoeren?   
Ja, goederen die niet met de H7 set mogen worden aangegeven moeten in AGS worden 
aangegeven met de H1 dataset. In Nederland is een iOSS-aangifte niet mogelijk buiten 
Deco. 
Hier werd melding gemaakt van de H12 dataset. We nemen aan dat hier de H1 dataset 
wordt bedoeld Dit klopt en is inmiddels aangepast 

13. Certain goods are excluded: alcoholic products, perfumes and toilet waters and tobacco 
or tobacco products. Hence, those goods are not allowed to be covered in a customs 
declaration with H7 dataset, unless Article 25(1) of the DRR applies (covering 
consignments sent from one private individual to another private individual). Article 26 
limits the scope of the duty relief to a value up to 45€ for those consignments and, for 
some specific goods, to certain quantitative thresholds described therein.  
Het aangiftesysteem Deco controleert automatisch of goederen onder de treshholds van 
art. 25 blijven. 

14. Goods sold to a German consumer arrive in NL from the UK. The IOSS is not used as 
the goods are above EUR 150. The supply (distance sale of goods) will be taxable in 
Germany (Member State of destination).  The seller must be registered in Germany and 
file Germany VAT returns. If the seller acts as the importer of record, he will have to pay 
import VAT in NL, but he will be able to deduct it in his NL VAT return (provided that he 
is registered for VAT purposes in NL) or claim it under the international refund procedure. 
If the customer acts as the importer of record, he will have to pay NL import VAT and will 
not be able to deduct it (double taxation will arise as both German VAT and NL import 
VAT will be due on a single sale). 
Zijn de goederen op het moment van invoer nog niet geleverd, dan zijn deze nog van de 
leverancier bij invoer en is de invoer een belaste levering van een ondernemer voor een 
ondernemer. Deze ondernemer moet zich registreren voor btw in NL of invoeren via een 
(beperkte) fiscaal vertegenwoordiger. 
Zijn de goederen bij invoer al geleverd aan de consument en het vervoer vindt plaats voor 
risico en rekening van de consument, dan kan de invoer door of namens die consument 
naar keuze in Nederland of na douanevervoer in Duitsland plaatsvinden. De BTW bij 
invoer is dan eindheffing. 
Aanvullende reactie bedrijf 
De goederen zijn in beide gevallen al ‘geleverd’ aan de consument. Dat wil zeggen, de 
producten zijn online verkocht. Het begrip ‘levering’ voor de btw is een belastbare 
verkoop. Daarmee kwalificeren deze transacties als afstandsverkopen vanuit derde 
landen, mits het vervoer voor rekening van de leverancier komt. Dus als jullie aangeven 
dat de goederen op het moment van invoer nog niet ‘geleverd’ zijn, dan zou dat eigenlijk 
betekenen dat de goederen pas na invoer worden verkocht, en dat is deze casus niet het 
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geval. De plaats van levering bij invoer vanuit een derde land (art. 5a lid 3 Wet OB) is 
hierbij van belang. Het gaat daarbij enkel om wie verantwoordelijk is voor het vervoer bij 
inklaring 
De heffingsmomenten moeten van elkaar gescheiden worden. Op moment verkoop wordt 
gekeken of sprake is van afstandsverkoop => bepalend voor heffing OB op levering. 
Daarnaast moet worden gekeken naar land van invoer => combinatie bepaald of 
bestemmingsland-btw is verschuldigd. In het voorbeeld is aankomstland ≠ invoerland => 
bestemmingsland btw => btw en afdracht Duitsland. Invoermoment: heffingsmoment dat 
belast is. Oplossingsrichtingen: 
• Douanevervoer van goederen naar Duitsland => feitelijk wijziging land van invoer => 

moet bekend zijn op moment verkoop => levering belast in 3e land, invoer in DE 
belast. 

• Invoer in NL: btw verschuldigd terzake van de invoer, door een ondernemer. 
Een NL btw-registratie lijkt noodzakelijk op het moment dat de leverancier 
verantwoordelijk is voor de invoer (zoals nu ook in de btw-wetgeving staat). Maar de 
producten zijn dan wel reeds online verkocht aan de Duitse consument. De vraag 
specifiek voor de Nederlandse Belastingdienst is, welke faciliteit qua fiscale 
vertegenwoordiging kan worden toegepast. Beperkte fiscale vertegenwoordiging (de 
leverancier heeft geen eigen btw-nummer) met een artikel 23 vergunning, of een 
verplichte algemene fiscale vertegenwoordiging (leverancier dient wel een eigen NL btw-
nummer aan te vragen). 
Volgt 
Dan de vervolgvraag: De transacties zijn afstandsverkopen vanuit derde landen, en 
kwalificeren daarmee niet voor de OSS. Ze kwalificeren ook niet voor de toepassing van 
de IOSS vanwege de waarde >150 euro. Een btw-registratie in Nederland en Duitsland 
lijkt onvermijdelijk voor de leverancier. Tenzij de OSS toch kan worden toegepast in 
Nederland. Zoals in de guidance documenten staat beschreven kan de OSS worden 
toegepast voor afstandsverkopen van goederen die zich reeds in de EU bevinden en 
vanuit daar verkocht worden aan EU-consumenten waarbij de leverancier het vervoer 
voor zijn rekening neemt. In feite is dat niet zo verschillend ten opzichte van de situatie 
waarbij de goederen reeds zijn verkocht, vanuit een derde land worden ingevoerd in 
Nederland op naam van de leverancier en vanuit daar naar de EU-eindbestemming 
worden vervoerd.  
OSS en IOSS kunnen niet worden toegepast 
Elk land heeft andere btw-regels bij invoer. Elk land heeft ook andere plaats van 
leveringsregels bij invoer transacties. Feitelijke wordt de Nederlandse Belastingdienst 
gevraagd om te kijken naar de bestaande OB-wetgeving en na te denken om deze 
situatie te koppelen aan de toepassing van de OSS voor EU-afstandsverkopen. Daarmee 
zou een btw-registratie vraagstuk opgelost worden voor producten > € 150 euro en is dit 
tevens een manier om de logistieke stroom van deze producten aan te laten sluiten met 
producten van lage waardes < € 150 euro die gebruik maken van de IOSS. 
Volgt 
Echter, zie antwoord vraag 60 voor oplossingsmogelijkheden m.b.t. plaats aangifte in 
relatie tot logistieke stromen. 

15. De MS is verantwoordelijk voor het aanleveren van de maandelijkse btw-lijst per iOSS 
nummer. Krijgt diegene die de Deco aangifte doet ook resultaten terug van de Douane 
welke btw is berekend? M.a.w. is er een soort van controlemechanisme mogelijk? 
Nee, de Douane communiceert niet over de btw die wordt afgedragen onder iOSS bij de 
Belastingdienst 
Krijgen we dan ook geen NLTAX bericht terug? OF wel maar dan met waarde 0? 
Er wordt een NLTAX verstuurd met een verschuldigd bedrag van 0 euro. 

16. We snappen nog steeds niet helemaal duidelijk het concept van één consigment. Is een 
S10 barcode alleen voor postal services?  Of is elk pakketje in de basis altijd gelijk aan 1 
Deco aangifte als we voor het gemak even geen rekening houden met fraude? M.a.w. 1 
order geplaats door 1 klant bij 1 leverancier en wordt op hetzelfde moment geleverd maar 
om transportredenen worden ze verpakt in twee pakketjes. Zijn die twee pakketjes dan 1 
Deco aangifte of 2? 
De zending wordt bepaald op het niveau van de vrachtovereenkomst. Zie Guidance par. 
1.3.2. Verschillende producten die tezamen in een verpakkingseenheid onder een 
vervoersovereenkomst worden vervoerd, kunnen in 1 aangifte met meerdere artikelen 
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worden aangegeven in Deco, mits de totale waarde van alle artikelen tezamen niet meer 
bedraagt dan € 150. 

17. Wat is in NL de Simplfied Declaration (I1)? Kan dat via AGS? 
Dataset I1 wordt gebruikt voor de vereenvoudigde aangifte (onvolledig) in AGS 

18. IS er in NL een standard VAT rate die gebruikt kan worden? 
In Nederland zijn geen aparte btw-tarieven voor e-commerce vastgesteld, in elke 
aangifteprocedure gelden de tarieven 0%, 9% of 21%. 

19. Under the special arrangements, Member States may allow the systematic use of the 
standard VAT rate in order to facilitate the declaration process for the persons making 
use of the special arrangements and acting as customs representatives on behalf of the 
importers (i.e. the consignees). Due to the high number of low value consignments, these 
operators could otherwise face difficulties to correctly apply the reduced VAT rates. 
In Nederland gelden de standaard btw-tarieven (zie 15) 

20. Bij iOSS is de btw al betaald in periode 1 terwijl de levering in periode 2 plaatsvindt. Het 
btw-percentage (of Wisselkoers als afgerekend EUR) kan dan gewijzigd zijn. Hoe wordt 
dat dan verrekend met de supplier?  
De btw wordt verschuldigd op het tijdstip van levering, dat is het tijdstip waarop de 
transactie wordt gesloten, moment van bestellen en betalen). Over die periode wordt in 
de volgende maand een aangifte iOSS bij de Belastingdienst gedaan. Wijzigt tussentijds 
het btw-tarief, dan heeft dat geen effect op die btw-aangifte. Bij invoer ontstaat geen btw-
schuld indien is geleverd met gebruik van iOSS, dus verschillen in tarieven tussen tijdstip 
levering, invoer en afleveren consument, zijn niet relevant. 
Met betrekking tot wisselkoersen zie guidance par. 3.1.5, geadviseerd wordt op de factuur 
de waarde in EUR te vermelden.   

21. En hoe zit eenzelfde soort situatie dan bij een Special Arrangement waarbij de Deco 
aangifte ook al gedaan is?  
Het btw-tarief ten tijde van de invoer geldt en de dan geldende wisselkoers. 
Tariefwijzigingen na de invoer hebben geen effect op de latere afdrachtsverplichting van 
de verschuldigde btw bij invoer. 

22. Hoe geef je in het geval van retouren bij een Deco Invalidation aan dat goederen niet 
retour gaan naar Supplier maar Vernietigd worden? 
Vernietiging kan slechts worden beslist door de douaneautoriteiten. Kies een 
marktdeelnemer zelf ervoor om goederen te vernietigen, dan is dan geen grond voor 
invalideren van de aangifte voor het vrij verkeer. 
 

Vragen bedrijf n.a.v. "DECO message flows" 
23. Ik zie in de flow niet staan dat je opnieuw een IE415 (Declaration Type D) en of IE432 

(Presentation Notification) kunt insturen na een IE456 (Rejection functional).   
Als een aangifte (IE415) niet wordt geaccepteerd (IE432) kan er een nieuwe IE415 met 
een ander LRN ingestuurd worden, waarin de fout is verbeterd. Als de PN (IE432) 
afgewezen wordt door een inhoudelijke fout in de PN, dan kan er een nieuwe PN (IE432) 
gestuurd worden. Als na het insturen van de PN de aangifte niet wordt aanvaard, dan 
moet er een nieuwe IE415 met een ander LRN ingestuurd worden. . Zie ook MIG DECO 
section 6 (Message flow’s). 

24. Kan de IE414 (Invalidation request) al gedaan worden voor de IE415 (Presentation 
Notification) ? 
Formeel is dat mogelijk, een voorafaangifte vervalt vanzelf na 30 dagen. 
Ja, het intrekken van een voorafaangifte met een IE414 voor het aanbrengen van de 
goederen (PN) is mogelijk. Zie ook MIG DECO section 6 (Message flow’s). 

25. Wordt na een IE456 (Rejection functional), vanwege geen ontvangst van IE428 
(Acceptance of customs declaration) binnen 30 dagen van IE415  (Presentation 
Notification), de aangifte door de Douane verwijderd? Als we die opnieuw willen insturen 
doen we dat dan onder een andere referentie? 
Een (nieuwe) aangifte (IE456) moet altijd ingestuurd worden met een unieke referentie. 
Ook als het een aangifte waarin een fout is verbeterd.  

26. Kun je een IE414 (Invalidation request) sturen na een IE460 (Control notification) of krijg 
je dan als resultaat een IE456 (Rejection functional)? 
Ja, het verzoek insturen is mogelijk. Na aanvaarding van de aangifte beoordeelt de 
Douane of het verzoek wordt ingewilligd. 
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27. Hoe weten we op basis van de IE415 (Declaration Type D) dat we geen Controle krijgen 
in het geval van AEO? 
Als de voorafaangifte (IE415) wordt geaccepteerd dan wordt er een acceptatiebericht 
(IE426) gestuurd. Als de aangifte is geselecteerd voor controle dan wordt er alleen een 
control notification (IE460) als de indiener een AEO is. 
De IE426 is echter geen acceptatie bericht maar een registration bericht.Correct. Met de 
IE426 wordt het MRN verstrekt die weer in de opvolgende processen gebruikt wordt.  
Het acceptatie bericht is de IE428. Correct  
De vraag wordt hierbij herhaald: WE weten wel dat we een IE460 krijgen in geval van 
controle. Maar hoe weten we nu op de voorafaangifte dat we geen controle hebben (bij 
AEO). plaatsvinden 
In de Venue krijgen we op elke aangifte regel een respons terug van de Douane met 
code 10 voor geen controle en code 20 voor wel een controle. 
In tegenstelling tot Venue wordt er vanuit DECO NIET gecommuniceerd is dat er GEEN 
controle zal plaatsvinden.  Als er een CC460A wordt verstuurd dan kan deze slechts 2 
codes bevatten. (IE460 ipv CC460A) 
10 = documentencontrole 
40 = fysieke controle 
(zie codelijst 716 in Codeboek e-Commerce). 

28. Kun je ook twee keer een IE460 (Control notification) krijgen op een IE415 (Declaration 
Type D)? Bijvoorbeeld voor zowel zowel Fyco (BLF) als Doc controle (ADA)?  
Ja, dat is mogelijk. 

29. Wat als er IE460 (Control notification) valt op een IE415 (Declaration Type D) met AEO 
en er wordt geen IE432 (Presentation Notification) gestuurd binnen 30 dagen? Wordt de 
IE415 dan alsnog gecancelled met een IE456 (Rejection functional)? Wordt een IE414 
(Invalidation request) dan ook geweigerd met een IE456   (Rejection functional) ? 
Ja, de aangifte wordt alsnog afgekeurd met een functional rejection (IE456).  
Een onjuist verzoek ongeldig maken (IE414) wordt ook afgekeurd met een functional 
rejection (IE456). Zie ook MIG DECO section 6 (Message flow’s).  

30. Kunnen we ook een Documenten controle IE460 (Control notification) krijgen op een 
IE415 (Declaration Type D) met AEO?  
Ja, dat kan. Zie MIG DECO section 6 (Message flow’s).  

31. Zo ja, krijgen we dan ook een NLTAX Provisional tax na de IE432 (Presentation 
Notification)?  
Nee, de NLTAX komt pas na het aanvaarden van de aangifte en na afronden van de 
controle. 

32. Mogen we de IE415 (Declaration Type D) al insturen voordat de goederen op locatie zijn 
aangekomen? 
Antwoord is aangepast 
Ja, de IE415 (Declaration Type D) mag ingestuurd worden voordat de goederen op de 
locatie zijn aangekomen. De IE415 is het aangiftebericht. Voor aanbrengen van de 
goederen is het mogelijk om een voorafaangifte te doen. Dat wordt gedaan met een 
aangiftebericht (IE415) met aangiftetype = D. Als de goederen op locatie aankomen moet 
het aanbrengbericht (IE432 Presentation Notification) gestuurd worden. 
Ik merk dat deze vraag niet goed is overgekomen. We stellen dezelfde vraag 
nogmaals maar dan uitgebreider geformuleerd. De IE415 staat bekend in de 
message flow  als een “pre-lodged standard declaration”. We assume this means 
that the IE415 (iOSS) can be send to Customs via Deco, before the goods have 
actually arrived in the country of importation (just like the Venu Import). Is this correct? 
How far in advance can this be done?  
De IE415 die als vooraf aangifte wordt ingediend  (Additional declaration type "D") 
kan op grond van artikel 171 DWU tot maximaal 30 dagen voor aankomst worden 
ingediend.  Zodra de goederen kunnen worden aangebracht moet een IE432 worden 
ingediend. Als er geen correcte IE432 binnen de 30 dagen wordt ingediend zal de 
aangifte IE415 ongeldig worden gemaakt. 
 

Vragen koeriersbedrijf  
33. Is het mogelijk om DECO berichten te vereenvoudigen in een consolidatie zoals we 

kunnen doen bij VENUE ofwel zal dit per aangifte gaan? 
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Antwoord is aangepast 
In de MIG is het volgende hierover opgenomen: "A ZIP file may contain a maximum 
number of 10,000 declarations while the size of ZIP file may not exceed 14MB 

34. Wat zullen de responsetijden zijn in het selectieprofiel?   
Als algemene eis wordt binnen DECO aangehouden dat een bundel berichten binnen 
maximaal 900 seconden verwerkt moet zijn.  

35. Wanneer ontvangen we de release ofwel fysieke controle toe?  
Zie eerder antwoord. Over het algemeen zal dit ruimschoots binnen de maximale 900 
seconden zijn. 

36. Is er een noodprocedure voor dit proces bij evt. storing douane ofwel bedrijf al 
beschreven? 
Aan een noodprocedure Deco wordt momenteel gewerkt 

37. Biedt Douane NL een zelfaangiftesysteem voor importeurs, bijv. is er een portaal dat 
geadresseerden kunnen gebruiken om voor zichzelf in te klaren?  
Nee, Douane NL biedt geen internet interface om aangiften te doen, aangifte in Deco kan 
alleen volgens de voorgeschreven berichtspecificaties.  

38. Verwacht DECO aanvullende bescheidcodes (Y-codes) in het H7 format om vooraf aan 
te tonen dat de goederen onder P&R-regelingen vallen (Phyto/Veterinair)? 
Nee, de invoer van alle P&R-goederen is in Deco niet toegestaan.  

39. Voor de H7-aangifte is een vereiste dat de vrachtkosten worden mee opgenomen, echter 
indien deze niet worden opgegeven op de factuur of door de shipper kunnen wij als 
koeriersbedrijf de standaard vrachtkosten hanteren. Kunnen we bij DECO hiervoor ook 
onze vergunning “Vergunning voor de bepaling van bedragen die deel uitmaken van de 
douanewaarde van goederen” hanteren voor de btw-calculatie zodat we een korting op 
vervoers- en verzekeringskosten kunnen hanteren. De zorg is bij de koeriers dat klanten 
gaan reclameren dat ze te veel btw moeten betalen omdat ze een betalingsbewijs kunnen 
aanleveren waarin de vrachtkosten wel worden vermeld op de Weborder maar niet op de 
commerciële factuur.  
Genoemde vergunning kan worden verleend o.g.v. art. 73 DWU en ziet op de vaststelling 
van de douanewaarde. Deze heeft geen betrekking op berekening van de intrinsieke 
waarde. De maatstaf van heffing voor de omzetbelasting bij invoer betreft in deze de 
intrinsieke waarde (in voorkomend geval vermeerderd met de kosten van vracht en 
verzekering tot op de plaats van bestemming in de EU). Zijn deze kosten niet 
gespecificeerd op de factuur, dan mag worden aangenomen dat deze in de intrinsieke 
waarde zijn begrepen, tenzij uit de factuur, bv uit leveringsvoorwaarden, blijkt dat deze 
kosten niet in de prijs zijn begrepen. 

40. Gaat DECO voorzien in voor berekening btw zoals DTV wel voorziet in de AGS-aangifte 
voor invoerrechten, hierdoor kunnen we voordat we de zending binnenbrengen de 
klanten al informeren over de inklaringskosten van de zending?  
Nee, DTV is geen aangiftesysteem maar een database met gegevens van het 
douanetarief. Voor IOSS-aangiften zal de btw bij verkoop berekend moeten worden door 
de platformhouder.  
De btw-tarieven verschillen per lidstaat. Via deze link zijn de tarieven raadpleegbaar:  
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_nl.htm 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html 
Bij de bijzondere regeling (Special Arrangement) betaalt de koerier de btw bij invoer en 
verrekent deze bij aflevering met de ontvanger.  

41. Ondergewaardeerde goederen: kunnen we hier richtlijnen over ontvangen over 
douanewaarde zodat we deze controles proactief kunnen inrichten binnen het huidige 
proces.  
De Douane beschikt niet over standaard waarde-gegevens van e-commerce producten, 
die gedeeld kunnen worden. 

42. Kunnen we het selectieprofiel/ risk-profiling vanuit douane gelijktrekken naar het 
risicobeheer van de koerier, zodat wij als koeriers vooraf aangiftes kunnen stoppen en 
een betalingsbewijs kunnen opvragen indien de aangifte het profiel raakt en hierdoor 
ondergewaardeerde goederen eerder het aangifte proces kunnen stoppen? 
Nee, de Douane deelt geen risicoprofielen  

43. Om IOSS-misbruik tegen te gaan is in het gezamenlijk belang dat we als belanghebbende 
IOSS-nummers kunnen valideren, niet alleen op geldigheid maar ook op aan wie het 
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IOSS-nummer is geadresseerd, zodat we de controles voor binnenbrengen kunnen 
uitvoeren om naheffingen te voorkomen. 
Partijen die in de logistieke keten aangiften doen met gebruik van de iOSS-regeling, 
verrichten deze transactie namens de afstandsverkoper, aldus moet er een relatie 
bestaan tussen de (opdrachtgever van) de indiener van de aangifte bij de Douane en de 
houder van het iOSS-nummer. 

44. B2C zendingen achteraf invorderen bij de consument zal lastiger zijn omdat de 
consument niet altijd een “Known Customer” is van de koerier omdat het contract met 
shipper is gesloten.   
Het initiatief tot controle van iOSS-periodieke aangiften start bij de Belastingdienst. 
Geven die controles aanleiding tot vragen aan douanediensten in het land van invoer, 
dan kan hieruit volgen dat de Douane een aangever bevraagt. De praktijk zal moet 
uitwijzen welke gevolgen aan verschillen tussen iOSS-aangiften en invoergegevens 
worden verbonden. 

45. Is het mogelijk om schaduw te draaien voor DECO voor 1 juli 2021? 
De Douane zal pilots starten met betrekking tot Deco.  

Vragen Consultant 
46. Wanneer worden de vereisten voor een zogenaamde tussenpersoon bekend? 

De definitie van het begrip tussenpersoon van art 369terdecies Btw-richtlijn is weliswaar 
bekend maar de concrete vraag is of daar nog vereisten aan gesteld worden. Of kan 
eenieder zich ‘tussenpersoon’ noemen, hetgeen de mogelijkheden tot misbruik wellicht 
sterk gaat verhogen. 
Artikel 369quinvicies van de btw-Richtlijn beschrijft de administratieve verplichtingen van 
de belastingplichtige en zijn vertegenwoordiger. Dit is uitgewerkt artikel 63quater, lid 2 
Vo. (EU) 2019/2026. Het niet naleven van deze verplichtingen is in strijd met de regels 
voor het voeren van boekhouding. Zie par. 3.1.2 Guidance 
Aanvullende reactie bedrijf 
Onze visie is dat deze “tussenpersoon” een gelijkenis heeft met het begrip “fiscale 
vertegenwoordiger” voor de btw. Ook in die situatie worden de EU-lidstaten vrijheid 
geboden om eigen regels te bepalen. De taken en verantwoordelijkheden van de nieuwe 
‘tussenpersoon” bij het IOSS-model zijn ook vergelijkbaar met een fiscale 
vertegenwoordiging. Momenteel bestaat een verplichte aanstelling van een fiscale 
vertegenwoordiger voor B2C afstandsverkopen in Nederland. Het besluit van de 
staatssecretaris uit 2013 legt de regels uit omtrent het begrip fiscale vertegenwoordiging, 
zekerheidstelling, aansprakelijkheid en de verschillende vormen van 
vertegenwoordiging. De Nederlandse Belastingdienst kan erover nadenken om hierbij 
aansluiting te zoeken voor de uitleg van het begrip ‘tussenpersoon bij de IOSS”. De 
vergunning “algemene fiscale vertegenwoordiging” sluit hierbij het beste aan. 
Anders dan m.b.t. fiscale vertegenwoordiging vloeien deze administratieve verplichtingen 
direct voort uit EU-Verordening die rechtstreeks toepasbaar is in al haar onderdelen. 

47. Data borgen betrouwbaarheid 
Onjuist IOSS-nummer (IOSS-registratie niet via aangever 
1. Verkoper in China geeft IOSS-nummer aan de aangever voor het inklaren 
2. Aangever verifieert het IOSS-nummer tijdens het inklaren, IOSS-nummer is juist. 
3. Achteraf blijkt dat het IOSS-nummer niet van deze verkoper was. 
Misbruik IOSS-nummer (IOSS-registratie via aangever) 
-  Een partij gebruikt het IOSS-nummer van de klant van aangever tijdens een inklaring 

in Duitsland 
-   Aangever doet btw-aangifte voor het IOSS-nummer. 
-  Nu ontstaat er een mismatch door misbruik van de partij in Duitsland. 
Bovenstaande voorbeelden creëren een groot risico voor de partijen in de keten (Douane 
Agent en IOSS Registratie/Vertegenwoordiger). Hoe zijn die te ondervangen? 
Zie antwoord vraag m.b.t. misbruik iOSS-nummer, dit moet in de keten worden afgedekt. 

48. Mismatch tussen aangifte IOSS en douanewaarde in aangifte. Waardes komen in IOSS 
en aangifte niet overeen. 
Retail value incl VAT (online)  €  10,07   
VAT  €    1,75   
Retail value ex VAT    € 8,32  
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Situatie 1 – Aangever doet invoeraangifte met IOSS-nummer van Amazon. Dan is retail 
value EUR 10,07 aangegeven door Amazon in IOSS, maar is de douanewaarde EUR 
4,60. Probleem? 
• Waarde periodieke aangifte invoerregeling bij Belastingdienst: verkoopprijs excl. 

Btw: € 8,32 
• Invoerrechten in mindering brengen is niet relevant, immers deze zijn niet 

verschuldigd 
• Intrinsieke waarde is de gelijk aan de retail value ex btw indien deze zo op factuur is 

vermeld. Indien de vracht- en verzekeringskosten expliciet uit de factuur blijken 
mogen deze voor het vaststellen van de intrinsieke waarde in mindering worden 
gebracht 

• Douanewaarde wordt bepaald volgens de regels van het douanewetboek van de 
Unie, transactiewaarde is leidend, gegevens onvoldoende om deze te kunnen 
bepalen 

• Waarde OB-bij invoer is gelijk aan intrinsieke waarde (evt. vermeerderd met kosten 
vracht en verzekering tot plaats bestemming) 

Situatie 2 – Aangever doet invoeraangifte met “eigen” IOSS-nummer en daarna IOSS-
aangifte. Retail value is weer EUR 10,07, invoeraangifte is EUR 4,60. In invoeraangifte 
wordt geen BTW afgedragen, maar verlegd naar periodieke aangifte. Er is opnieuw dan 
een mismatch in waarde. Hoe zit dat? 
In een aangifte voor het vrije verkeer met de H7-dataset is de intrinsieke waarde vermeld, 
vermeerderd met kosten van vracht en verzekering tot plaats bestemming. Deze wijkt 
niet af van de retail value die wordt aangegeven voor de invoerregeling bij de 
Belastingdienst.  

49. Verschil sales VAT en import VAT 
Sales VAT en import VAT is niet hetzelfde. Stel, invoer in land van bestemming: dan BTW 
over douanewaarde. Dat is niet hetzelfde als de sales VAT. In het voorbeeld zou sales 
VAT EUR 1,75 zijn. De import VAT zou EUR 1,03 zijn. Hoe zit dit? Hoe gaan we hier mee 
om? 
Los van de in de vraag genoemde getallen, is het correct dat de btw bij invoer een andere 
heffingsgrondslag kent dan de btw die is verschuldigd terzake van afstandsverkopen in 
de iOSS regeling. Casuïstiek in de toekomst zal meer helderheid geven over beoordeling 
en afhandeling van de verschillen.  

 
Casus van een consultant 

Een non-EU-leverancier verkoopt producten online aan Duitse particulieren met een 
intrinsieke waarde van zowel <150 euro als >150 euro. De logistieke dienstverlener van 
de leverancier gebruikt Nederland als importland en voert deze producten uiteindelijk 
door naar de eindbestemming in Duitsland. Bij import in Nederland wordt gekozen om in 
te voeren op naam van de leverancier. De producten <150 euro kunnen worden 
ingevoerd in Nederland met toepassing van de H7 data set en de IOSS-regeling (door 
middel van een IOSS-intermediair). De Duitse 'sales' btw (geheven bij check-out) wordt 
door de IOSS-intermediair afgedragen aan de NL Belastingdienst via de IOSS aangifte 

   
Amazon Commission  €    1,07   
Storage Fees  €    0,02   
FBA Fullfilment  €    2,22   
Value excl. Amazon Fees    € 5,01  

   
Airfreight   €     0,05   
Handling  €     0,02   
Last Mile  €     0,04   
Value excl Amazon and Shipping Fees  € 4,90  

   
Invoerrechten  €     0,30    
Customs Value for IR   € 4,60  
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en bij import kan daardoor een btw-vrijstelling worden toegepast. De producten >150 euro 
kunnen bij import in Nederland geen gebruik maken van de H7 data set en geen gebruik 
maken van de btw-vrijstelling voor invoer. 

50. Klopt het dat de transit procedure naar land van bestemming niet van toepassing is in 
deze situatie? 
Correct, bij gebruik van iOSS geldt niet de verplichting tot het doen van aangifte voor het 
vrije verkeer van vrijstellingszendingen in de lidstaat van bestemming, dus ook voor de 
voor Duitsland bestemde goederen kan de invoer in Nederland plaatsvinden. 
Aanvullende reactie bedrijf 
De IOSS wordt niet gebruikt omdat het producten zijn met waardes >150. Dus de vraag 
is of de zogenaamde ‘transit procedure’ van toepassing is bij import van producten in NL 
met een waarde >150 euro en doorvoer naar eindbestemming in Duitsland. Naar onze 
mening is het antwoord nog steeds: Niet van toepassing. In het guidance document lezen 
wij namelijk alleen dat de transit procedure toepassing vindt bij zendingen met lage 
waardes. Enige twijfel bestaat omdat het guidance document de toepassing van de transit 
procedure voor zendingen >150 euro niet expliciet uitsluit. 
Zie antwoord vraag 60, aangifte in LS-bestemming is niet verplicht voor zendingen > € 
150 en voor zendingen ≤ 150 als geen vrijstelling van douanerechten wordt gevraagd. 
Daarnaast kan ervoor gekozen worden om voor zendingen > 150 euro de transitregeling 
naar Duitsland toe te passen en de goederen aldaar ten invoer aan te geven met betaling 
van de Duitse btw. 

51. Klopt het dat de standaard btw-regeling voor import van toepassing is in Nederland? 
Indien geen gebruik wordt gemaakt van iOSS, is de btw verschuldigd terzake van de 
invoer. 
Aanvullende reactie bedrijf 
Dat klopt, maar er zijn in casus 2 mogelijke redenen waarom de IOSS niet wordt gebruikt, 
namelijk 1) het gebruik van de iOSS is niet verplicht, er is dus een keuze of 2) producten 
>150 euro. In beide gevallen komen de producten in NL binnen en gaan door naar 
Duitsland.  
Zie antwoord vraag 60 

52. Ook als de producten worden door geleverd naar Duitsland? 
Indien de btw is verschuldigd terzake van de invoer, kan deze invoer alleen in Nederland 
plaatsvinden -voor vrijstellingszendingen tot € 150-, indien de goederen voor Nederland 
zijn bestemd. 

53. Kan de vergunning artikel 23 verlegging (door een fiscaal vertegenwoordiger) in deze 
situatie worden toegepast in Nederland? Kan dat ook via de vergunning beperkt fiscaal 
vertegenwoordiging? 
Worden de goederen ingevoerd door een aangewezen ondernemer, dan wordt de bij 
invoer verschuldigde btw verlegd naar de o.g.v. artikel 23 Wet OB aangewezen 
ondernemer. Het betreft dan dus een BtoB transactie. 
Aanvullende reactie: bedrijf 
Dat klopt niet. Het wijzigt niet naar een B2B transactie vanuit btw-perspectief. Graag even 
nader naar laten kijken. De transactie blijft een verkoop B2C. De import in de EU is een 
apart belastbaar feit voor de btw. De werking van artikel 23 vergunning is duidelijk, maar 
deze systematiek werkt momenteel anders. Nu volgt namelijk altijd een opvolgende 
levering voor de btw (na import met verlegging) namelijk de afstandsverkoop. Dat komt 
door de plaats van levering (art 5a lid 3). In het nieuwe systeem is dat ook het geval 
alleen vindt de heffing plaats in het land van eindbestemming (in dit geval Duitsland). 
Na de invoer (btw-schuld bij invoer art 201 RL), geldt art 33, lid 2 jo. 32, lid 1 RL, plaats 
van levering is de lidstaat van invoer. En dus volgt er, als de invoerregeling niet kan 
worden toegepast (> € 150), na de invoer, een (fictieve) ICL naar de LS van 
bestemming. En in de LS van bestemming een (fictieve ICV) door de Chinese 
ondernemer die zich in beide LS moet laten vertegenwoordigen en/of registreren en 
deze verricht dan een binnenlandse levering in LS van consumptie.  
Zie verder antwoord vraag 14 

54. Dient de leverancier zich ook in Duitsland te registeren voor de afdracht van de Duitse 
'sales' btw? Of kan de OSS-regeling in Nederland worden toegepast, vergelijkbaar met 
de regeling voor EU-afstandsverkopen? 
Zie antwoord vraag 14 
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Vragen van een koerier m.b.t. douanewaarde 
55. Fullfilment vragen e-commerce flows 

De vragen van de koerier die zijn weergegeven in een powerpoint, zijn zeer specifiek en 
de casussen bevatten onvoldoende informatie om de vragen antwoord te kunnen geven. 
Generiek wordt voor de goederenbeweging BtoB voor invoer en vervolgens BtoC 
verwezen naar de antwoorden op de vragen 14 en 50 t/m 54. 
 

Aanvullende vragen april van een koerier 
56. Zending van verkoper A in de UK aan koper B in Nederland (op basis van een 

geconsolideerde factuur), gevestigd in Nederland, die doorverkoopt aan particulieren C, 
D, E in Nederland, Duitsland en Belgie. Op het ogenblik van de verzending, zijn er al 
facturen beschikbaar van B aan C, D, E. Sommige van deze facturen zijn lager dan 150 
Euro intrinsieke waarde. 
a. Kan er nog steeds een geconsolideerde aangifte gemaakt worden? Douane 

procedure 4000. 
Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met een geconsolideerde aangifte. Aan de invoer 
ligt de transactie A-B ten grondslag, de invoer is dus een BtoB in AGS  
b. Kan de verkoper A de zending splitsen in een gedeelte van zendingen boven de 15O 

Euro (geconsolideerde factuur) en een gedeelte van zendingen beneden 150 Euro? 
Declarant doe een geconsolideerde aangifte CPC 4000 in opdracht en voor rekening 
van koper B voor de goederen met een waarde boven 150 Euro en  
Verkoper A registreert zich voor IOSS en doet individuele aangiften voor de zendingen 
beneden de 150 Euro 

Ja dat is mogelijk, de zendingen onder € 150 zijn vanuit een derde land verkocht aan een 
niet belastingplichtige in de EU, dus kwalificeren voor de invoerregeling 

57. Zending van verkoper A in de UK aan koper B in Nederland (op basis van een 
geconsolideerde factuur) gevestigd in Nederland, die doorverkoopt aan bedrijven in 
Nederland, Duitsland en België. Op het ogenblik van de verzending, zijn er al facturen 
beschikbaar van B aan C, D, E. Sommige van deze facturen zijn lager dan 150 Euro 
intrinsieke waarde. 
a. Kan er nog steeds een geconsolideerde aangifte gemaakt worden? Douane 

procedure 4000 of 4200 
Er kan een aangifte BtoB in AGS worden gedaan. Deze goederen kwalificeren overigens 
niet voor de invoerregeling, het betreft geen verkoop aan niet belastingplichtigen.  
b. Kan de verkoper A de zending splitsen in een gedeelte van zendingen boven de 150 

Euro en een gedeelte van zendingen beneden de 150 Euro? 
Declarant doet een aangifte met CPC 4000 of 4200 in opdracht en voor rekening 
voor koper B voor de goederen met een waarde boven 150 Euro en 
Goederen met een waarde beneden de 150 Euro worden rechtstreeks van UK naar 
Nederland, België en Duitsland gezonden waar ze door middel van het special 
arrangement voor rekening van C, D en E worden aangegeven. Daarbij dient de btw 
door klant C, D, E betaald te worden op basis van de intrinsieke waarde plus de totale 
som van de vrachtkosten en verzekering. 

Dit is mogelijk, mits de klant in de lidstaat van bestemming de aangever gemachtigd heeft 
om voor zijn rekening een aangifte in te dienen. De grondslag voor de btw is de intrinsieke 
waarde, vermeerderd met kosten vracht en verzekering tot op de plaats van bestemming. 

 
Aanvullende vragen april van een koerier 

58. Is er een nationale lijst met goederencodes met het 0% btw-tarief 
Er is op de website van TAXUD een database met alle info over wetgeving in de lidstaten 
(TEDB): https://ec.europa.eu/taxation customs/tedb/vatSearchForm.html 
Hier kunnen de tarieven uit de verschillende lidstaten worden opgevraagd.  
Nederland kent geen goederen waarvoor het 0-tarief geldt, maar situaties waarop het 0-
tarief van toepassing is, deze zijn vermeld in tabel II bij de Wet op de omzetbelasting. 
Sinds kort gelden er enkele situaties die specifieke op bepaalde goederen zien, dat 
betreft maatregelen m.b.t. Covid19, mondkapjes.  

59. Welke goederen mogen niet aangegeven worden via H7 SRDS-declaratie en zullen via 
Venue/ AGS invoer dienen te lopen 
Goederen met een intrinsieke waarde van meer dan 150 euro alsmede accijnsgoederen 
(waaronder mede begrepen in Nederland goederen waarop verbruiksbelastingen worden 
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geheven) en goederen waarop verboden en beperkingen gelden bij het brengen in het 
vrije verkeer, mogen niet worden aangegeven met de beperkte dataset.  

 
Aanvullende vragen april van een expediteur 

60. Onze klanten zijn onrustig omdat er vooralsnog geen centrale inklaring is voor tussen 
EUR 150 – 1000.00 terwijl ze zich graag voor IOSS registreren. Daarmee lijkt IOSS zijn 
doel voorbij te schieten, omdat we met VENUE gewend zij 0.00 – 1000.00 eur te kunnen 
verwerken. Kunt u aangeven of er nog andere oplossing komen voor deze staffel (HV), 
dan onder T1 doorzetten naar land van consumptie? 
De nieuwe regels met betrekking tot e-commerce en btw gelden niet voor zendingen met 
een intrinsieke waarde van meer dan € 150. Op elke plaats in de EU waar deze goederen 
kunnen worden aangebracht, mag aangifte ten invoer worden gedaan. Er geldt dus geen 
verplichting tot het indienen van een aangifte ten invoer in het land van bestemming. 
Bovendien kan in dit geval geen gebruik worden gemaakt van de beperkte dataset, de 
invoerregeling of de bijzondere regeling voor btw-betaling.  
De regels met betrekking tot de plaats van de aangifte ten invoer gelden niet als voor 
zendingen met een intrinsieke waarde ≤ € 150 géén vrijstelling van douanerechten wordt 
gevraagd. Dat betekent dat deze goederen op elke plaats in de EU waar de goederen 
kunnen worden aangebracht ten invoer kunnen worden aangegeven. Gebruik van de 
beperkte dataset is in dit geval niet mogelijk. In Nederland moet in dat geval de aangifte 
ten invoer worden gedaan in AGS. In AGS wordt de invoerregeling niet geïmplementeerd. 
Het gebruik van de invoerregeling is in AGS niet mogelijk. De invoerregeling is in NL pas 
mogelijk voor aangiften met datatset H1 vanaf 2023 in het aangiftesysteem DMS.   
 

Aanvullende vragen expediteur medio april 
61. Kunt u mij vertellen of we na 1 juli 2021 nog steeds DDU/DAP-zendingen kunnen 

invoeren als een partij niet IOSS geregistreerd is?  
Naast iOSS kan gebruikt worden gemaakt van de bijzondere regeling voor betaling van 
de btw bij invoer (special arrangement) (dataset H7) of de normale invoerprocedure 
(dataset H1 of H7).  

62. En kan dit dan voor alle lidstaten? Of is dat alleen voor Nederland?  
Dit zijn EU-regels die we in NL geïmplementeerd hebben. Tijdens de ODB-vergadering 
van 7 april j.l. bleek dat er verschillen bestaan tussen de lidstaten m.b.t. de implementatie. 
Douane NL is niet exact op de hoogte van de (on)mogelijkheden in de andere lidstaten 
 

Aanvullende vragen expediteur m.b.t. Deco medio april 
63. Code tabel CL380 bevat momenteel alleen de code Y921 (Goederen die niet aan de 

verbodsbepaling zijn onderworpen). Type (12 04 002 000). Moet deze altijd op elke 
Consignment komen te staan in de 415? 
Additional reference is geen verplicht gegeven. Deze groep moet alleen worden 
opgegeven als er een goederencode is waar mogelijk sprake is van verboden of 
beperkingen. Als de goederen volgens de aangever daar niet onder vallen dan moet 
Y921eorden opgegeven. Bij goederencodes waarvan de aangever al heeft vastgesteld 
dat er geen maatregel voor verboden of beperkingen van toepassing is wordt er geen 
additional reference opgegeven. 

64. Zouden er nog andere codes gebruikt kunnen worden in de toekomst? 
Op dit moment is alleen het gebruik van de code Y921 voorzien. Het is niet uit te sluiten 
dat er in de toekomst meerdere codes in de codelijst opgenomen worden.  

65. Worden aangiftes afgewezen als we de Y921 niet meesturen in de IE415?   
Nee, de aangifte wordt niet afgewezen als dit gegeven ontbreekt. De douane kan dit 
gegeven resp. het ontbreken van dit gegeven wel gebruiken bij de controle van de 
aangifte. 

 
Vragen van postbedrijf m.b.t. MIG Deco 

66. How are we going to deal with Gift <€45 after 1 July, 2021? 
Do we make H7 declaration for Gift item with value <€45, and then DECO will give us 
VAT calculation €0 back? Or do we exclude Gift item with value <€45 from H7 
declaration? 
Gift items with a maximum value of € 45 must be declared in DECO. Code 'C08' has to 
be used in the declaration to retrieve the C2C-exemption of the VAT.  
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67. IE415 Pre-declaration (H7)/ Declaration Type “D” 
What happen if we (PostNL) file an updated IE415 declaration type “D” with 30 days, after 
the previous declaration for the same item? Will this automatically update/overwrite the 
previous declaration? How will DECO handle this? 
It is not possible to "update" a declaration. If the declaration is not correct, it can be 
invalidated and a new declaration can be submitted. 

68. If we actively want to send updated version of declaration (for whatever reason), how can 
we do that? 
It is not possible to update the declaration. 

69. How do we handle DECO rejections? 
Rejection Technical (XMLCNT) 
In what situation will there be a Rejection Technical (XMLCNT)? 
The XMLCNT XML check message is a rejection message which is sent in case of syntax 
error(s). 

70. In addition it can also be used to exchange errors between trading partners in the external 
as well in the common domain." 
In DECO the XMLCNT is only used in case of syntax errors. Functional errors are 
communicated with an IE456. 

71. Could we get production-like message example in order to develop some rejection 
handling function? 
We do not have a sample of an XMLCNT message. You receive a XMLCNT automatically 
when you send in a message with syntax errors. Other example messages are available 
in business test environment. 

72. In the 8_MIG XML_Control_v1.15, the DataModel excel sheet refers to a lot of standard 
EDIFACT code list, without specific instruction it is hard to understand what type of 
responses we will receive? Therefore the question from the above 2 points still hold (in 
what scenarios would we receive rejection technical? And what kind of follow up action 
is expected from us?) 
In DECO the XMLCNT is used in case of syntax errors. Follow up action: restore the XML 
message and submit it to DECO. 

73. Rejection Functional (IE456) 
In what situation will there be a Rejection Functional (IE456)? (e.g. IOSS, and more?) 
A functional error message is sent when the message is not in line with the MIG 
specifications such as business rules and conditions. For example of scenarios please 
consult the message flows in MIG version 1.10 section 6. 

74. How many rejection reason codes will we receive in terms of functional rejection? 
The validation in DECO is performed in phases. 
Phase 1: additional syntax check (structure of message, mandatory fields, field length, 
occurrences etc.. 
Phase 2 and 3: semantic check (business rules, conditions, code lists etc.) 
After each phase, when an error is detected, a functional error message (IE456) is sent 
with at least one error code. 

75. Where can I find a proper reason code list? 
For more details consult code list A99 in Code book e-Commerce on douane.nl 
https://www.belastingdienst.nl/codeboek sagitta/huidig/html/tabel-
codeboek%2C%20onderdeel%20e-commerce-a99.html 

76. Could we get production-like message example in order to develop some rejection 
handling function? 
We do not have a sample of an IE456A message. You receive an IE456 automatically 
when you in send a message with semantic errors. Other examples of messages are 
available in business test environment. 

77. From MIG documentation Section 5 (User Manual) and Section 99 (Temporary Code 
List), I could only identify 3 possible responses on this level of detail, which is not enough 
information for development. Only the first column tells us different types of functional 
rejections, but the other 3 columns does not tell me anything: because they are the same 
for these 3 types. 
The temporary code list is not available anymore and is replaced by the Code book for e-
Commerce. 
For more details consult code list A99 in Code book e-Commerce on douane.nl 







 15 

V  
DOC  

 
Empty in 
case of 
code  
1 (Verz. 
Aanv. 
Doc) 
 

n result 
comment) 
 
IE460 
Documents: 
code "ACA" 
(Documenta
ry 
requirement
s) 
 
Will we get 
all possible 
combination
s? Or only 
few 
combination
s? 
Empty in 
case of 
code  
1 (Verz. 
Aanv. Doc) 
 

s? Or only 
few 
combination
s? 
Empty in 
case of 
code 1 
(Verz. Aanv. 
Doc) 
 

Will we get 
all 
possible 
combinatio
ns? Or 
only few 
combinatio
ns? 
It’s is 
possible 
to receive 
combinati
ons. 

3   Code 
2 
INTE
NTIE 
CON
TRO
LE 
 
Code 
2 not 
appli
ed 
anym
ore 

No 
instruction
s à what 
could we 
expect? 

IE460 
Control: cod
e "BLF" 
(Examinatio
n result 
comment) 
 
IE460 
Documents: 
code "ACA" 
(Documenta
ry 
requirement
s) 
 
Will we get 
all possible 
combination
s? Or only 
few 
combination
s? 

CL716 
 
Will we get 
all possible 
combination
s? Or only 
few 
combination
s? 

CL213 
CL380 
CL754 
 
Will we get 
all 
possible 
combinatio
ns? Or 
only few 
combinatio
ns? 

86. What is different from Release (ROG) and Release (CLE)?  
Do we handle them differently in our IT flow? 
Do we handle them differently in our physical flow?  
ROG means Release of goods which means that the goods can go to their next 
destination but customs is still verifying (e.g: goods examination at laboratory).  
Status ROG will be followed by CLE which means clearance and is the final status of the 
declaration. 

87. How does the actual NLTAX (UTB) message look like?  
How will we receive the tax calculation? à any examples? 
The tax calculation will be send to you by NLTAX message. For your own purposes it is 
possible to use the lay-out, specified in MIG version 1.10 section 7 (Lay-outs_v1.10). 

Vraag van postbedrijf medio april 
88. Kunt u aangeven welke goederenomschrijving we moeten aanhouden in de aangifte? 

De originele goederenomschrijving (die voor merendeel in het Engels zal zijn) of de 
generieke goederenomschrijving vanuit de HS-code database? 
In de toelichting bij Bijlage B van de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/2446 staat 
het volgende bij 'goederenomschrijving' voor kolom H7: Een duidelijke en voldoende 
nauwkeurige omschrijving om identificatie door de douane mogelijk te maken. De 
Engelse taal is toegestaan. 

89. Is de generieke goederenomschrijving gebaseerd op de HS-code (6-cijferig) 'voldoende 
nauwkeurig'? 
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Niet in alle gevallen, soms kom je op 6-cijferig niveau ook uit op "andere" of bijv. scherm 
en dat is onjuist. Derhalve dient niet de generieke goederenomschrijving vanuit de HS te 
worden gebruikt omdat dat niet altijd voldoende nauwkeurig is om te identificeren. 
 

Aanvullende vragen bedrijf april 
90. Additional Information DECLARATION/ GOODSSHIPMENT/ ADDITIONAL 

INFORMATION,  Additional statement code. Deze gebruikt Code tabel 239 met de 
waardes N0016 en N0017. De Rule NLR0033 is hierop van toepassing. NLR0033={IF 
NOT EMPTY ( ADDITIONALINFORMATION/Additional statement code ) THEN ( 
ADDITIONALINFORMATION/Additional statement code )  "N0016" OR "N0017" cannot 
be used. Betekent dit dat we Additional Statement code altijd leeg moeten laten? 
Rule NLR0033 geeft aan dat de code NL0016 en NL0017 van codelijst 239 op 
GoodsShipment level niet gebruikt kunnen worden. In de toekomst kan bijvoorbeeld 
NP500 gebruikt worden op  GS level voor de noodprocedure.  

91. Waarvoor en wanneer kan de Additional statement tekst Text (12 02 009 000) worden 
gebruikt?  
Op grond van bijlage B kan hier worden aangeven: De door de aangever verstrekte 
informatie die nuttig wordt geacht voor het in het vrije verkeer brengen van het betrokken 
artikel.  

92. Voorafgaande regeling Waarom is volgens de code tabel CL214 als voorafgaande 
regeling (Type (12 01 002 000)) alleen N821 toegestaan? Niet alles komt toch op T1 
binnen.  
De tekst van bijlage B is gevolgd: De lidstaten kunnen van deze eis afzien indien zij met 
hun systemen deze informatie automatisch en eenduidig uit de andere gegevens van de 
aangifte kunnen afleiden. Aangezien dit transportdocumenten zijn die in de class 
transport document voorkomen als deze toepasbaar zijn in een bepaalde situatie hoef je 
ze niet nog eens te vermelden. NL heeft dus invulling gegeven aan voetnoot 72 van 
bijlage B.  
Alleen ingeval goederen van een (buitenlandse) hub met een aangifte voor 
douanevervoer T1 aankomen moet dat vermeld worden omdat dat geen 
transportdocument is maar wel een voorafgaand document. 
Waarom is bijvoorbeeld 740 of 741 niet toegestaan?  
Zie bovenstaand antwoord. 
Zie voor codeboek:  
https://www.belastingdienst.nl/codeboek sagitta/huidig/html/onderdeel-
codeboek%2C%20onderdeel%20e-commerce.html 
XMLCNT bericht  

93. Waar zijn de specificaties? 
De specificaties van MIG_XML_Control_v1.15 zijn op 2 april j.l. gepubliceerd op de site 
voor de softwareontwikkelaars onder DCP>Ontwikkelen>DECO>Release_1.10 
https://www.nhdouane.nl/mod/resource/view.php?id=3703&subdir=/Release 1.10  

94. Dit is altijd een technische rejection?  
Correct. 

95. MetaData 
MetaData/CommunicationMetaData/communicationsAgreement. Identification by name 
or code of the type of agreement under which the interchange takes place. Wat moeten 
we Hiermee? 
Het betreft hier een CorrelationiD dat door douane wordt meegegeven in een response 
bericht.   

 
Aanvullende vragen van koeriers 

96. Hoe moeten brieven en documenten, contracten zonder waarde worden aangegeven? 
Deco is bestemd voor aangiften van goederen waarvoor vrijstelling van douanerechten 
wordt gevraagd. Voor zendingen zonder waarde hoeft deze vrijstelling niet te worden 
verzocht. Hiervoor kan de bestaande aangiftesystematiek, Venue, AGS, GPA, worden 
gevolgd. 

97. Welke vergunningen / registraties moeten in Nederland aangevraagd worden voor het 
special arrangement in DECO? 
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Het special nodig arrangement, de bijzondere regeling voor de betaling van de BTW bij 
invoer, kan worden gebruikt bij aangiften ten invoer via DECO, waarvoor de beperkte 
dataset (H7) wordt gebruikt. De bij invoer verschuldigde btw wordt op maandbasis 
afgedragen, hiervoor hoeft o.g.v. artikel 28v Wet OB geen zekerheid te worden gesteld. 
Derhalve is geen vergunning 'doorlopende zekerheid' nodig. 
Er is echter wel een vergunning 'uitstel van betaling' (DPO), gebaseerd op artikel 110 
sub b DWU,. Deze moet apart voor DECO worden aangevraagd. De aanvraag moet 
worden ingediend via het EU Trader Portal. Deze vergunning bevat een veld 'Goederen 
waarvoor uitstel van betaling van toepassing is': Dit veld is echter niet verplicht en hoeft 
daarom niet ingevuld te worden. Daarnaast is een 'registratie elektronisch 
berichtenverkeer' nodig. Hiervoor is een formulier op www.douane.nl te vinden. 
Als een bedrijf reeds een dergelijke vergunning voor AGS heeft, hoeft alleen een 
nieuwe registratie te worden aangevraagd als het bedrijf voor AGS en DECO niet 
dezelfde postbus wil gebruiken.\ 

Aanvullende vragen m.b.t goederencodes 
98. Via codeboek sagitta wordt een lijst gepubliceerd met Hscodes voor Deco.  

(Onderdeel = 'e-Commerce' en tabelnr = '152') Echter niet alle (declarabele) 
goederencodes zijn daarin opgenomen b.v. 281000 en 990500. Waarom niet? Het zijn 
geen nieuwe codes of zo iets.   
Codelijst 152 in het codeboek e-Commerce is tijdelijk herbenoemd naar 
"UNDER_CONSTRUCT". Hiermee wordt benadrukt dat de lijst nog niet definitief is, met 
name voor wat betreft de verboden en beperkingen.  

99. Als een HS-code is opgenomen met de tekst: “Goederen onderhevig aan verboden en 
beperkingen, aangifte in DECO niet mogelijk”, geldt dat dan voor alle goederen die 
onder die HS-code vallen? Ook als die goederen zelf niet onderhevig zijn aan die 
verboden en beperkingen?  
De lijst bevat uitsluitend goederencodes waarbij voor alle goederen die tot de 
desbetreffende 6-cijferige HS-code behoren een verbod of een beperking geldt. 

100. Als een HS-codes is opgenomen zonder die tekst: “Goederen onderhevig aan 
verboden en beperkingen, aangifte in DECO niet mogelijk”, geldt dan dat al die 
goederen via DECO kunnen worden aangegeven?  
In principe wel, maar er dient rekening te worden met het feit dat in DECO géén 
goederen kunnen worden aangegeven die leiden tot het voldoen van accijns of 
verbruiksbelasting. Uiteraard geldt ook dat de intrinsieke waarde van de zending niet 
meer dan €150 mag bedragen. 

101. De vorige twee vragen zijn ingegeven door de opmerking: ”It is important to 
note that the provision in Article143a of the UCC-DA: “under 29 the condition that they 
are not subject to P&R” cannot be understood as excluding all goods with a 6-digit HS 
code that might be linked to a TARIC P&R measure from the use of the CD with a 
SRDS.” Uit “IMPORTATION AND EXPORTATION OF LOW VALUE CONSIGNMENTS 
– VAT E-COMMERCE PACKAGE, “Guidance for MSs and Trade”-Blz 28/29.   Naar 
aanleiding van deze opmerking hadden wij verwacht dat er een tekst zou zijn 
opgenomen als: ‘Volledig buiten DECO’ of ‘Gedeeltelijk buiten DECO’.  Kan de douane 
toelichten hoe zij deze opmerkingen plaatsen bij de lijst gepresenteerd in codebook 
sagitta (Onderdeel = 'e-Commerce' en tabelnr = '152') ? 
Zie de antwoorden op de vragen 2 en 3. 

102. Daarnaast wordt van een aantal HS-codes voor DECO aangegeven dat deze 
niet via DECO kunnen worden aangegeven. Vanuit documentatie weten wij dat dit zou 
kunnen omdat er ‘verboden en beperkingen’ aan de goederencode zitten. Vraag welke 
‘verboden en beperkingen’ worden bedoeld? Kan er specifiek worden aangegeven over 
welke tariefmaatregelen het gaat? Wij willen graag aan onze klanten uitleggen waarom 
een specifiek goederencode niet in DECO kan worden aangegeven.  
Een verdere verduidelijking van de maatregelen kan niet in deze tabel worden 
weergegeven. 

103. Wij zelf hebben geprobeerd om een aantal maatregelen te vinden, maar die 
krijgen we niet volledig sluitend. B.v.:  

o NLACC, accijns  
• Maar waarom dan de volgende niet opgenomen:  

§ "130219" zie 1302197000 met Q340  
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§ "150910"  
§ "150990"  
§ "151000"  
§ "151190"  
§ "151229"  
§ "151319"  
§ "151329"  
§ "151511"  
§ "151620"  
§ "220300"  
§ "220410"  
§ "220421"  
§ "220422"  
§ "220429"  
§ "220430"  
§ "220510"  
§ "220590"  
§ "220600"  
§ "220710" zie 2207100090met U340  
§ "220720"  
§ "220820"  
§ "220830"  
§ "220840"  
§ "220850"  
§ "220860"  
§ "220870"  
§ "220890"  
§ "240120"  
§ "240130"  
§ "240210"  
§ "240220"  
§ "240290"  
§ "240311"  
§ "240319"  
§ "271012"  
§ "271019"  
§ "271020"  
§ "271112"  
§ "271113"  
§ "271114"  
§ "271119"  
§ "300460"  
§ "300490"  
§ "330190" ze 3301903000 met Q340  

o NLINVF, Fytocontrole  
• Maar niet alle goederencode met Fyto zijn uitgezonderd van DECO. 

Waarom niet? B.v.  
§ 060110 zie 0601101000  

o NLINVM, Consent  
• Maar niet alle goedercodees zijn uitgezonderd voor Deco. B.v.:  

§ 930110 zie 9301100000  
o NLINVN, Normcontrole ?  
o DUAL use?  

• Maar wat als je een “Y bescheid” kunt toevoegen?  

Het toevoegen van een Y-bescheid heeft geen invloed, m.a.w.: de desbetreffende aangifte zal  
in DECO worden geweigerd als de code op de lijst voorkomt. Als blijkt dat in DECO teveel 
zendingen met een Y-bescheid ten onrechte worden geweigerd, kan de Douane het uitsluiten 
van de desbetreffende code heroverwegen 
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o 710, 465?  
o ???  

Voor alle bovenstaande bullits in vraag 5 geldt: 
Codelijst 152 in het codeboek e-Commerce is tijdelijk herbenoemd naar 
"UNDER_CONSTRUCT". Hiermee wordt benadrukt dat de lijst nog niet definitief is, met 
name voor wat betreft de verboden en beperkingen 


