Workaround voor opslagregelingen
voor vak 49 in aangifte via AGS
26-07-2019
Hebt u een grensoverschrijdende vergunning voor een opslagregeling die is afgegeven via het
EU Trader Portal? Dan moet u voor uw aangifte via AGS gebruikmaken van een tijdelijke
workaround. Deze geldt voor vak 49.

Waarom een workaround?
AGS3 zit nog in de transitieperiode. Het invullen van een aangifte is daardoor nog niet
gebaseerd op bijlage B van de DWU.Gvo en DWU.Uvo, maar op bijlage 9, aanhangsel C1 en
D1 van de transitie verordening Vo. 341/2016.
Het formaat van vak 49 is nog steeds an..17. Het is dus niet in lijn met het formaat van an..35:
een vergunningnummer dat via het EU Trader Portal uit het Europese Customs Decision
System (CDS) wordt verkregen.
Het formaat van de bijlage B (an..35) wordt pas ondersteund met de komst van DMS4.

Hoe werkt de workaround?
•
•

U zet in vak 49 de tekst ‘Zie vak 44’ na ‘type entrepot’.
U zet in vak 44 een bescheidcode gevolgd door het vergunningnummer zoals dit door
het CDS-systeem via het EU Trader Portal is verstrekt.

Hieronder ziet u hoe u kunt bepalen welke bescheidcode bij welk type opslagregeling hoort.
Aan de hand van uw vergunningnummer kunt u ook het vergunningtype herleiden.
Opslagregeling
Type (vak 49) CDS Vergunningtype Bescheidcode
Particulier douane-entrepot
U
CWP
C517
Publiek douane-entrepot type II S
CW2
C519
Ruimte voor tijdelijke opslag V
TST
C509

Overige vergunningen: invullen aangifte blijft ongewijzigd
Voor vergunningen die niet verstrekt worden via het EU Trader Portal uit CDS blijft de
huidige invulling van vak 49 ongewijzigd.
Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Workaround for storage procedures
for box 49 in declaration via AGS
26-07-2019
Do you have a cross-border authorisation for the storage procedure that is issued via EU
Trader Portal? If so, you must use a temporary workaround. This applies to box 49.

Why a workaround?
AGS3 is stil in the transition period. The declaration is therefore not based on Annex B of
UCC-DA and UCC-IA yet but on annex 9, annex C1 and D1 of transition delegated
regulation (EU) 2016/34
The format of box 49 is still an..17. Therefore it is not in line with the format an..35: an
authorisation number that is obtained via the EU Trader Portal from the European Customs
Decision System (CDS).
The format of annex B (an…35) is only supported with the arrival of DMS4.

How does the workaround work?
•
•

Please enter the text ‘See box 44’ after ‘warehouse type’ in box 49.
Please enter in box 44 a document code followed by the authorisation number as is
provided by the CDS-systeem via the EU Trader Portal.

Below you can see how to determine wich document code belongs to wich type of storage
procedure. Based on your authorisation number you can also trace the authorisation type.
Storage procedure
Private Customs Warehouse
Public Customs Warehouse type
II
Space for temporary storage

Type (box
49)
U

CDS Authorisation
Type
CWP

Document
Type
C517

S

CW2

C519

V

TST

C509

Other authorisations: The workaround is not applicable
For authorisations that are not issued via the EU Trader Portal from CDS the current
interpretation of box 49 remains unchanged.
There are more news items in the news overview.

