Instructie ‘Extrahandel in King ERP t.b.v. CBS aangifte 2022’.
Voor de CBS aangifte vanaf 2022 zijn enkele verplichte velden in King 5.66a4 toegevoegd.
Het gaat om de velden Douaneregeling en Leveringsconditie (leveringsvoorwaarden).
Deze velden zijn verplicht bij extrahandel (handel met landen buiten de EU).

Voer onderstaande stappen uit om deze aanpassingen in King te kunnen gebruiken.
1. Update naar King 5.66a4 – beschikbaar vanaf 23-12-2021
Volg de stappen op onze website https://support.kingsoftware.nl/king-5-66/ onder de tab ‘Download
& Instructie’.
NB. Vergeet hier niet de laatste stap: update KingWebservices (indien je hiervan gebruik maakt).

2. Voer de volgende stappen in King 5.66a4 uit:
T.b.v. Douaneregeling
Vul bij de ‘Vaste gegevens CBS’ de Douaneregeling in.
- Kijk hiervoor onder Artikelen>CBS-aangifte>Vaste gegevens CBS-aangifte.
- In het tabblad Invoer en Uitvoer kun je de Douaneregeling invullen.

•
•

Controleer of bij de niet verwerkte magazijnontvangsten van buiten de EU, de juiste douaneregeling
is ingevuld (Tab CBS).
Controleer of bij de verkooporders naar buiten de EU de juiste douaneregeling is ingevuld (Tab
Algemeen).

T.b.v. Leveringscondities (leveringsvoorwaarden)
Bekijk of de juiste leveringscondities aangemaakt zijn. Deze vind je onder
Stamgegevens>Leveringscondities.
-

Zorg dat hier de leveringscondities staan met de juiste Code, bijv.‘CIF’

Koppel de juiste leveringsconditie aan je crediteuren buiten de EU (extrahandel).
Zie bij de crediteur onder de leveringsconditie in de tab Financiële gegevens.
- Via ‘Onderhoud Crediteuren’ kun je eenvoudig de leveringsconditie van meerdere crediteuren
tegelijkertijd aanpassen.
NB. Bij het maken van een bestelling en/of magazijnontvangst kun je altijd nog afwijken van de default
leveringsconditie.
-

-

Controleer of bij de niet verwerkte magazijnontvangsten van buiten de EU de juiste
leveringsconditie is ingevuld (Tab Factuurgegevens).
Controleer of bij de verkooporders naar buiten de EU de juiste leveringsconditie is ingevuld (Tab
Vaste gegevens).

Aangifte CBS;
Op de CBS-aangifte die King aanmaakt worden de Leveringscode en de Douaneregeling vermeld.
In dit Aangiftebestand staan de velden op de volgende positie:
• Leveringscode op positie 157, 10 karakters lang
• Douaneregeling op positie 167, 4 karakters lang
Deze velden moeten in het inleessjabloon van IDEP (CBS) opgegeven worden voordat de aangifte
wordt ingelezen.
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Import via webservices of XML
Importeer je orders of magazijnontvangsten via webservices of XML-import dan zijn daarvoor de
onderstaande aanpassingen gemaakt.
NB. Geef dit tijdig door aan de ontwikkelaar van de koppeling zodat zij de koppeling kunnen aanpassen.
•

Webservices
- De King webservice magazijnontvangsten is aangepast.
Je kunt de leveringsconditie (op kopniveau) en douaneregeling (op regelniveau) invullen.
- De King webservice verkooporders is aangepast,
Je kunt de douaneregeling (op regelniveau) invullen.

•

Import verkooporders in XML formaat;
In de XML import verkooporders zijn de volgende tags beschikbaar:
- ORR_CBSDOUANEREGELING voor de import van de douaneregeling
- ORR_CBSLANDOORSPRONG om het veld land van oorsprong te vullen

Extrahandel CBS-aangifte 2022

December 2021© KING Software

Pagina 3 / 3

