
INFO SHEET

EXPORTAANGIFTE
Compliant douaneaangifte voor exportzendingen

SGS is wereldleider op het gebied 
van inspectie, controle, analyse en 
certificering. Ongeacht uw locatie 
of sector staan onze internationale 
teams van experts steeds voor u klaar 
met gespecialiseerde oplossingen 
die uw bedrijf sneller, eenvoudiger 
en efficiënter maken. Maco Customs 
Service is in 2017 overgenomen door 
SGS en biedt als gespecialiseerde en 
fullservice douanedienstverlener voor 
Nederland en België, ondersteuning op 
het gebied van brokerage, compliance 
management, software en consultancy.

JURIDISCHE ACHTERGROND

Bedrijven die goederen uitvoeren 
naar landen buiten het grondgebied 
van de Europese Unie moeten deze 
zendingen aangeven aan de douane 
indien de waarde van de goederen 
meer dan €1.000 bedraagt. Er moet 
een exportaangifte ingediend worden 
bij de douane wanneer de goederen 
klaar zijn om verzonden te worden. De 
douane eist een elektronische aangifte. 
De software die gebruikt wordt om de 
goederen aan te geven moet gekoppeld 
zijn aan de software die gebruikt wordt 
door de douane in het land waar de 
goederen geladen worden. Nadat de 
export aangegeven is aan de douane, 
controleert de beambte of deze 
aangifte juist en volledig is. Op basis 
van de risicoanalyse zal beslist worden 
of de afgeleverde exportgegevens 
aangepast moeten worden en of er 
een documentcontrole of een fysieke 
controle van de goederen vereist 
is. Nadat de goederen vrijgegeven 
zijn, levert de douane het bewijs 
van de export in het systeem. De 
belastingdiensten hebben het door de 
douane geleverde bewijs van export 
nodig. Exporteurs die het bewijs van 
export niet kunnen voorleggen, zullen 
btw moeten betalen op deze zendingen 
in geval van een btw-controle.

WAT KUNNEN WE VOOR U 
BETEKENEN?

SGS Maco biedt een conforme 
uitvoeroplossing van logistieke diensten.

•	 Conformiteitscontrole van 
exportgegevens

•	 Indienen van exportgegevens en 
aangifte aan de douane

•	 Contacten met de douane

•	 Bewaken van de status in het 
douanesysteem

•	 Leveren van het nodige bewijs van 
export aan de exporteur

•	 Indien nodig zal SGS Maco de export 
aangeven in Port Base (het systeem 
van de haven van Rotterdam)

wij adviseren exporteurs 
ook over de toepassing van 
douanevereenvoudigingen, waarmee 
exporteren simpeler en sneller wordt.

HOE GAAN WE TE WERK?

SGS Maco moet toestemming hebben 
om de exporteur te vertegenwoordigen 
in douanezaken en moet ook volledig 
namens de exporteur kunnen handelen. 
Nadat hij toestemming gegeven heeft, 
levert de exporteur de toepasselijke 
gegevens voor de exportaangifte aan 
SGS Maco. De gegevens kunnen via 
EDI (interface) of per e-mail verstrekt 
worden.

Nadat de gegevens gecontroleerd en 
gevalideerd zijn, verstuurt SGS Maco 
de douaneaangifte. Wij gebruiken 
onze zelf ontwikkelde douanesoftware 
(MCC = Maco Customs Connect) om 
de gegevens te verstrekken aan het 
toepasselijke douanekantoor. Omdat 
de exportaangifte altijd een tijdskritisch 
proces is, geeft SGS Maco de zendingen 
onmiddellijk aan om vertragingen 
in het transport te voorkomen. De 
openingsuren van SGS Maco zijn 
afgestemd op de eisen van de 

exporteurs.

MACO CUSTOMS CONNECT (MCC)

Bedrijven die zelf hun uitvoeraangiften 
willen maken, moeten gebruikmaken 
van software die gekoppeld is aan 
de software van de douane, die 
voortdurend aangepast wordt aan de 
wijzigingen in de wetgeving, en die 
in staat is om alle gegevens die de 
douane nodig heeft, te verstrekken. In 
de afgelopen 10 jaar hebben wij een 
webgebaseerde software ontwikkeld 
en aangepast aan de eisen van onze 
klanten. Omdat dit een webgebaseerde 
oplossing is, is het makkelijk om toegang 
te krijgen tot de software. Een training 
op maat en volledige ondersteuning 
zorgen voor een soepel en compliant 
exportbeheer. Als gebruiker van MCC 
kunt u rekenen op ondersteuning van 
de SGS Maco deskundigen ingeval van 
IT-problemen en kunt u ook een beroep 
doen op hun knowhow op het vlak van 
de douane.
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CONTACT

t +31 (0)475 425 800
e questions@maco.nl 
www.macocustoms.com 


