Douane
Belastingdienst

Toelichting en voorwaarden
Vergunning vereenvoudigde
accijnsregeling riviercruiseschepen
Toelichting en voorwaarden bij uw vergunning
Deze vergunning is bestemd voor exploitanten van rivier
cruiseschepen.
Wat kunt u met deze vergunning?
Vaart uw riviercruiseschip Nederland binnen met alcoholhoudende
drank aan boord? Dan moet u accijns betalen. Als het schip Nederland
verlaat, kunt u de accijns weer terugkrijgen. Met deze vergunning
mag u op een vereenvoudigde manier berekenen of u in een maand
accijns moet betalen, of juist terugkrijgt. Het gaat om de accijns op
bier, wijn, tussenproducten (zoals sherry en port) en overige alcohol
houdende dranken.
U berekent per kalendermaand de accijns die u moet betalen,
én het bedrag dat u terugkrijgt. Moet u meer betalen dan u
terugkrijgt? Doe dan aangifte. Krijgt u meer terug dan u moet
betalen? Vraag dan om een teruggaaf. Dat gaat zo:
– Aangifte doet u met de ‘Dag/weekaangifte Accijns’.
U vindt deze aangifte als u inlogt als ondernemer op
belastingdienst.nl.
– Terugvragen doet u met een ‘Verzoek om teruggaaf
accijns/verbruiksbelasting’. U vindt dit verzoek als u inlogt
als ondernemer op belastingdienst.nl.
Bent u niet gevestigd in Nederland? Dan moet uw vertegen
woordiger ons een opgave sturen. Deze vertegenwoordiger
moet in Nederland gevestigd zijn. In de opgave vermeldt de
vertegenwoordiger de hoeveelheid alcoholhoudende drank die
Nederland is binnengekomen, en de hoeveelheid die Nederland
heeft verlaten. Dit moet binnen een week na de kalendermaand.
Stuur de opgave naar de Centrale Unit Accijns, het e-mailadres is:
douane.dgr.accijnsunit@belastingdienst.nl.
U kunt de Centrale Unit Accijns vragen om een voorbeeld van
een opgave.
Zekerheid
Voor het gebruik van deze vergunning moet u zekerheid stellen.
Over de hoogte van de zekerheid stuur ik u een aparte beschikking.
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Wijzigingen doorgeven
Verandert er iets in uw gegevens, en heeft dat invloed op deze
vergunning? Geef dit dan door aan de Douane. Krijgt u een andere
vertegenwoordiger in Nederland? Geef dat dan ook door.

Vereenvoudigd administratief geleidedocument
Als u deze vergunning hebt, hoeft u geen vereenvoudigd
administratief geleidedocument te gebruiken.
Administratie
U moet een administratie bijhouden. Uit deze administratie
moet eenvoudig zijn vast te stellen hoeveel alcoholhoudende
drank er – per soort – aan boord was, of is verbruikt. Vermeld:
– de hoeveelheid aan boord bij binnenkomst in Nederland
– de hoeveelheid die in Nederland is gekocht en aan boord
is afgeleverd
– de hoeveelheid aan boord bij vertrek uit Nederland
– de hoeveelheid die in Nederland aan boord is verbruikt
Ook moet eenvoudig te zien zijn hoe het te betalen, en terug te
vragen bedrag aan accijns is berekend.
Intrekken van de vergunning
De Douane trekt de vergunning in deze gevallen in:
– U vraagt ons de vergunning in te trekken.
– U houdt zich niet aan de voorwaarden van deze vergunning.
– U hebt geen of onvoldoende zekerheid gesteld.
– U maakt misbruik van de vergunning.
– U bent onherroepelijk veroordeeld voor het niet naleven van een
wettelijke regel voor de accijns.
– U verkeert in staat van faillissement, of de schuldsaneringsregeling
voor natuurlijke personen geldt voor u.
– U hebt de vergunning gedurende een aaneengesloten periode
van 12 maanden niet gebruikt.
– U doet de aangifte of de opgave niet op tijd.

