MCC-NL: NCTS – Transit IE141 bericht – Beëindigd vervoer
Na ontvangst van een IE140 – navraag niet beëindigd vervoer – zal een IE141 ingestuurd moeten worden naar
de douane middels een elektronisch bericht. Dit gebeurt bij een aangifte door een vervolgaangifte in te sturen. De
IE141 moet binnen 28 dagen worden ingestuurd vanaf het moment dat de IE140 is ontvangen.
Een vervolgaangifte kan worden ingezonden voor een aangifte die reeds door de Douane is geaccepteerd. Voor
dit type aangifte zijn scenario’s beschikbaar die u als volgt kunt bereiken:
Vanuit het overzicht scherm zoekt u de aangifte op waarvoor u een IE141 wilt insturen.
U vindt bij deze aangifte de icoontjes zoals hier links weergegeven. Het blad met het groene pijltje naar
rechts brengt u naar het keuzescherm voor vervolgaangifte-scenario’s.

Figuur: keuzemenu vervolgaangifte-scenario’s

U komt na selectie van de IE141 in een scenario met 6 velden.
 MRN
- Automatisch ingevuld door MCC
 Douanekantoor van Vertrek
 Douanekantoor van Aanbrengen
- Automatisch ingevuld door MCC
 Informatie beschikbaar J/N
 Informatie
 Datum aanlevering TC11
In het bericht wordt bij ‘informatie’ vermeld wat voor alternatief bewijs er beschikbaar is waarmee kan worden
aangetoond dat de goederen van het T1 zijn aangekomen op bestemming. Voorbeeld: Kopie HAWB <nummer>
beschikbaar. Zie separate mail.
U kunt dit veld vrij invullen met een beperking tot 140 tekens.
Het is tevens mogelijk om via dit bericht uitstel te vragen. Wij raden u aan om per e-mail dezelfde informatie te
overleggen met daarin een kopie van het alternatief bewijs als bijlage. Dit e-mailbericht kunt u versturen aan:
Douane.nasporing.heerlen@belastingdienst.nl
Hiermee voorziet u de douane van voldoende informatie om tot zuivering van het Transitdocument over te gaan.
Als de douane het alternatief bewijs accepteert volgt er een elektronisch bericht IE045.
Indien het
bewijs als onvoldoende wordt beschouwd zult u hierover bericht ontvangen middels een officieel schrijven van de
douane.
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