MCC-NL: AGS – Bescheiden overleggen
Wanneer u een aangifte heeft ingestuurd is het mogelijk dat er een mededeling bescheiden overleggen (MBO)
vanuit de douane retour komt. Dit houdt in dat de douane de documentatie behorende bij uw aangifte in wil zien.
In MCC wordt dit aangetoond door de status:
U wordt geacht om de documenten in te sturen die horen bij de geselecteerde bescheidcodes in het bericht.
Raadpleeg hiervoor de pdf van het ‘DMSDOC’ bericht. Indien er geen te overleggen bescheid wordt vermeld dan
dient u te allen tijde de bij de aangifte behorende factuur/facturen in te sturen.

Figuur: geselecteerd bescheid bij mededeling bescheiden overleggen

Bovenstaande afbeelding is een voorbeeld waarbij de factuur (bescheid N935) is geselecteerd voor controle. Het
factuurnummer is ingegeven bij ‘identificatie bescheid’.
Het document dient per e-mail aan de douane te worden gestuurd. Hiervoor gelden beknopt de volgende criteria.
U kunt de informatie in volledigheid raadplegen via: deze link.
 E-mailgegevens – u stuurt de documenten als volgt per e-mail:
o Voor elke aangifte wordt één afzonderlijke e-mail verstuurd.
o AGS Invoer – voor zowel aangiftepunt 396 als 432 geldt hetzelfde e-mailadres:
Douane.Nederland.AGS@belastingdienst.nl
o AGS Uitvoer – voor uitvoer gelden verschillende e-mailadressen per douanekantoor van aangifte:
 396: e-mailadres: Douane.DBR.Uitvoer.AGS@belastingdienst.nl
 432: e-mailadres: Douane.DSC.Uitvoer.AGS@belastingdienst.nl
 Onderwerpregel – u vermeldt in de onderwerpregel van uw e-mailbericht het volgende:
o ‘AGS’ het aangiftesysteem waarin de aangifte is gemaakt.
o Het nummer van het aangiftepunt waarop de aangifte is ingediend. Deze
kunt u raadplegen vanuit het samenvattingscherm.
 ‘396’ voor een aangifte ingediend op aangiftepunt Rotterdam.
 ‘432’ voor een aangifte ingediend op aangiftepunt Schiphol.
o Het aangiftenummer (MRN)
o Het douanebericht van selectie voor controle.
 ‘DMS DOC’ indien alleen een MBO bericht is ontvangen.
 ‘DMS CTL’ indien tevens een melding voor fysieke controle door u is ontvangen.
Voorbeeld onderwerp: AGS 396 17NL1Y1C10A23FWD56 DMS DOC
Uw aangifte is vanaf het versturen van deze e-mail in behandeling bij de douane. Nadat de documentcontrole
heeft plaatsgevonden zal de aangifte worden vrijgegeven voor vervoer.
U kunt dit zien aan de status
of
.
In sommige gevallen besluit de douane alsnog tot een fysieke controle, of zal er om additionele informatie, zoals
originele bescheiden, gevraagd worden.
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