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Procedure Accijnszegels
Deze brochure geeft een overzicht van de procedures rond accijnszegels.

Accijnszegels
1 Toestemming

1.3 Toestemming blanco accijnszegels of Toestemming
bedrukte accijnszegels aanvragen?
Er zijn 2 soorten Toestemmingen accijnszegels aanvragen:
– voor blanco accijnszegels, of
– voor bedrukte accijnszegels
Voor deze Toestemmingen gelden verschillende eisen.

Om accijnszegels te mogen aanvragen hebt u van de Douane nodig,
de Toestemming accijnszegels aanvragen.

1.3.1 Eisen bij Toestemming blanco accijnszegels aanvragen

Vraagt u voor het eerst accijnszegels aan? Neem dan contact op met
het regiokantoor waar u bent gevestigd. Download de Kantorenlijst
Douane op www.douane.nl.

U vraagt de toestemming aan met de Aanvraag Toestemming accijns
zegels aanvragen. Download de Aanvraag Toestemming accijnszegels
aanvragen op www.douane.nl.
Stuur uw ‘Aanvraag Toestemming accijnszegels aanvragen’ naar:
Belastingdienst/Douane
Postbus 3070
6401 DN Heerlen
Houd er rekening mee dat de Douane enkele weken nodig heeft
om uw Aanvraag te beoordelen.
1.1 Aanvraag Toestemming
U kunt alleen een Aanvraag Toestemming accijnszegels aanvragen doen
als u bent:
– een vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats (AGP)
voor tabaksproducten
– een in Nederland gevestigde Geregistreerde geadresseerde
– een fiscaal vertegenwoordiger van een niet in Nederland
gevestigd bedrijf, dat buiten Nederland tabaksproducten van
accijnszegels voorziet
– een in Nederland gevestigd bedrijf dat buiten Nederland
tabaksproducten van accijnszegels voorziet
1.2 Accijnszegels en buitenland
Laat u in het buitenland tabaksproducten van accijnszegels
voorzien? En bent u niet in Nederland gevestigd? Dan kunt u
geen accijnszegels aanvragen. Wel kunt u in Nederland een fiscaal
vertegenwoordiger aanstellen. Deze kan, nadat hij van ons een
Toestemming accijnszegels aanvragen heeft gekregen, accijnszegels
voor u aanvragen.
Laat u buiten Nederland, maar wel in een lidstaat van de Europese
Unie, tabaksproducten van accijnszegels voorzien? Dan kunt u
accijnszegels laten aanvragen door een in Nederland gevestigde
Geregistreerde geadresseerde, die de tabaksproducten vanuit een
andere lidstaat in Nederland ontvangt. Deze Geregistreerde
geadresseerde moet wel een Toestemming accijnszegels aanvragen,
hebben.
Let op: de Geregistreerde geadresseerde vraagt voor zichzelf
accijnszegels aan. Hier is geen sprake van vertegenwoordiging.
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U kunt alleen een Toestemming blanco accijnszegels aanvragen
krijgen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
– U hebt een Vergunning Geregistreerde geadresseerde of een
Vergunning AGP voor tabaksproducten.
– U hebt in het voorafgaande kalenderjaar tenminste 10 miljoen
accijnszegels aangevraagd en op de verpakking van de
(uitgeslagen) tabaksproducten aangebracht.
– U doet een maandelijkse opgaaf aan uw klantmanager bij de
Douane van alle ontvangsten en mutaties van accijnszegels
in de voorafgaande kalendermaand. U gebruikt hiervoor het
formulier Opgaaf ontvangst en mutaties accijnszegels, dat hoort bij de
Toestemming accijnszegels aanvragen. Download dit formulier op
www.douane.nl (links onder, kies Programma’s en formulieren,
kies Doelgroep: Douane voor bedrijven, kies Onderwerp:
Accijns en verbruiksbelasting).
– U moet een sluitende accijnszegel-administratie voeren.
– U moet het in uw Toestemming accijnszegels aanvragen vermelde
bedrag aan zekerheid stellen.
Na uw Aanvraag Toestemming accijnszegels aanvragen kan
Belastingdienst/Douane een initieel onderzoek bij u instellen.
Wij stellen zo vast of u aan bovengenoemde eisen voldoet.
In de Toestemming accijnszegels aanvragen zetten wij een maximum
aantal aan te vragen blanco accijnszegels per maand. Hebt u in een
maand meer blanco accijnszegels nodig? Neem dan vooraf contact
op met uw klantmanager bij de Douane, met de reden waarom u
meer accijnszegels nodig hebt. Zo voorkomt u vertraging bij de
levering van de blanco accijnszegels.
1.3.2 Eisen bij Toestemming bedrukte accijnszegels aanvragen

U kunt alleen een Toestemming bedrukte accijnszegels aanvragen
krijgen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
– U doet een maandelijkse opgaaf aan uw klantmanager bij de
Douane van alle ontvangsten en mutaties van accijnszegels in
de voorafgaande kalendermaand.
U gebruikt hiervoor het formulier Opgaaf ontvangst en mutaties
accijnszegels, dat hoort bij de Toestemming accijnszegels aanvragen.
Download dit formulier op www.douane.nl.
– U moet een sluitende accijnszegel-administratie voeren.
– U moet het in uw Toestemming accijnszegels aanvragen vermelde
bedrag aan zekerheid stellen.
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Na uw Aanvraag Toestemming accijnszegels aanvragen kan
Belastingdienst/Douane een initieel onderzoek bij u instellen.
Wij stellen zo vast of u aan bovengenoemde eisen voldoet.
In de Toestemming accijnszegels aanvragen zetten wij een maximum
aantal aan te vragen bedrukte accijnszegels per maand. Hebt u in
een maand meer bedrukte accijnszegels nodig? Neem dan vooraf
contact op met uw klantmanager bij de Douane, met de reden
waarom u meer accijnszegels nodig hebt. Zo voorkomt u vertraging
bij de levering van de bedrukte accijnszegels.
In de Toestemming accijnszegels aanvragen staat een maximaal aantal
bedrukte accijnszegels dat u op voorraad mag hebben (uitgedrukt
in de totale kleinhandelsprijs). Hebt u meer bedrukte accijnszegels
in voorraad nodig? Neem dan vooraf contact op met uw klant
manager bij de Douane, met de reden waarom u meer accijnszegels
in voorraad nodig hebt.

2 Zekerheid
Voor de Toestemming accijnszegels aanvragen moet u zekerheid stellen.
De hoogte van de zekerheid is afhankelijk van het accijnsbelang.
2.1 Accijnsbelang voor blanco accijnszegels
Voor blanco accijnszegels is het accijnsbelang: het bedrag aan
accijns van de gemiddelde kleinhandelsprijs, en hoeveelheid die
u gemiddeld per maand op onbedrukte blanco accijnszegels
vermeldt.
2.2 Accijnsbelang voor bedrukte accijnszegels
Voor bedrukte accijnszegels is het accijnsbelang: het bedrag aan
accijns van uw gemiddelde voorraad bedrukte accijnszegels per
maand.
2.3 Minimum zekerheid en maximum zekerheid
De Douane bepaalt hoeveel zekerheid u moet stellen. De zeker
heid is minimaal 5% en maximaal 100% van het accijnsbelang.
De maximum zekerheid is € 9 miljoen.
2.4 Zekerheid en AGP
Hebt u een vergunning voor een AGP? Bij het vaststellen van de
zekerheid voor de toestemming wordt rekening gehouden met
de zekerheid die u voor het AGP hebt gesteld.
2.5 Zekerheid en Geregistreerde geadresseerde
Bent u Geregistreerde geadresseerde? En ontvangt u vanuit een
andere lidstaat tabaksproducten? Dan moet u daarvoor zekerheid
stellen.

3 Uw accijnszegel-administratie
De administratie van een bedrijf dat een toestemming voor het
aanvragen accijnszegels heeft, moet zodanig zijn ingericht dat:
– een juiste, volledige en tijdige vastlegging van de bedrijfs
handelingen is gewaarborgd, en
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– alle voor de heffing van accijns en omzetbelasting van belang
zijnde gegeven op overzichtelijke wijze zijn opgenomen.
Daarnaast moet een bedrijf dat een toestemming voor het
aanvragen van accijnszegels heeft, voldoen aan de volgende
twee punten:
– 1 De zegeladministratie en de administratie waarin de orders
van en de financiële transacties met het bedrijf dat in het
buitenland de tabaksproducten van accijnszegels voorziet,
moeten aan elkaar gerelateerd kunnen worden.
– 2 Bij de zegeladministratie moet een afschrift worden bewaard
van de aangifte voor de van accijnszegels voorziene
tabaksproducten. Dat zijn:
– de aangifte bedoeld in de artikelen 53 en 53a van de Wet
op de Accijns, of
– de aangifte tot het brengen in het vrije verkeer van de Unie,
als bedoeld in artikel 201 van het Douanewetboek van de Unie.

4 Aanvragen van accijnszegels
Hebt u een Toestemming accijnszegels aanvragen? En hebt u de vereiste
zekerheid gesteld? Dan mag u de accijnszegels die u nodig hebt
aanvragen. U vraagt de accijnszegels digitaal aan via het e-mail
adres: accijnszegels@joh-enschede.nl
De manier waarop u de zegels aanvraagt maakt Joh. Enschedé aan
u bekend.
Het aantal accijnszegels per vel verschilt voor onbedrukte blanco
accijnszegels en voor bedrukte accijnszegels.
4.1 Aantal zegels per vel bij onbedrukte blanco accijnszegels
Het aantal accijnszegels per vel bij onbedrukte blanco accijnszegels
is altijd 300 zegels per vel (met een minimum van 100 vellen of een
veelvoud hiervan).
4.2 Aantal zegels per vel bij bedrukte accijnszegels
Het aantal accijnszegels per vel bij bedrukte accijnszegels is:
– 300 accijnszegels per vel, of
– 288 accijnszegels per vel, of
– 144 accijnszegels per vel, of
– 24 accijnszegels per vel
Minimum bestelling: 1 vel accijnszegels
Hebt u uw digitale aanvraag accijnszegels bij Joh. Enschedé
ingediend? Dan ontvangt u binnen 3 werkdagen bericht of uw
aanvraag is goedgekeurd en op welke datum u de accijnszegels
kunt ophalen op het centraal distributiepunt. U moet de accijns
zegels binnen 4 weken na de opgegeven datum ophalen.
Joh. Enschedé streeft er naar dat u de door u bestelde accijnszegels
binnen 20 werkdagen na het ontvangen van uw aanvraag kunt
ophalen.

5 Levering van accijnszegels
U kunt uw bestelde accijnszegels afhalen bij:
Joh. Enschedé Security Print
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Oudeweg 32
Autosluis gebouw 5
2031 CC Haarlem
Nederland
Vanaf het moment dat u de accijnszegels in ontvangst hebt
genomen, bent u (accijnszegel-aanvrager) verantwoordelijk voor
de waarde van de accijns en omzetbelasting van de accijnszegels.
Elke levering heeft een uniek leveringsnummer. Dit nummer
staat op de verpakking, begeleidingsdocumenten en het ontvangst
bewijs van de levering. Dit nummer moet u opnemen in uw
accijnszegeladministratie.
Hebt u blanco accijnszegels besteld? Dan bent u verplicht om
op de accijnszegels in zwarte inkt te drukken:
– het soort tabaksproduct
– de kleinhandelsprijs
– de hoeveelheid
– de tariefcode

6 Fouten bij levering van accijnszegels
Voldoen de accijnszegels niet aan de kwaliteitseisen? Of wijkt de
levering af van de aanvraag? Meld dit dan direct aan Joh. Enschedé
en aan uw klantmanager bij de Douane.
Stuur daarna de accijnszegels terug naar Joh. Enschedé. De manier
waarop u de zegels terug kunt sturen maakt Joh. Enschedé aan u
bekend.
U krijgt binnen 3 werkdagen na ontvangst van het formulier
een bericht met daarop de datum waarop u de nalevering kunt
ophalen (Zie punt 5 van deze brochure).
Wordt uw klacht gehonoreerd? Dan kunt u de kosten voor de
retourzending bij Joh. Enschedé in rekening brengen.

7 Vernietigen van accijnszegels
Het is ook mogelijk accijnszegels te vernietigen. Dan moet u
die zegels laten vernietigen onder ambtelijk toezicht.
Accijnszegels laten vernietigen onder ambtelijk toezicht? Dat
vraagt u aan met het formulier Verzoek vernietiging van accijnszegels.
Download het formulier Verzoek Vernietiging van accijnszegels op
www.douane.nl.
Accijnszegels die voor vernietiging in aanmerking komen zijn:
– onbeschadigde accijnszegels of vellen waarop een oude tarief
code is vermeld
– onbeschadigde bedrukte accijnszegels die niet meer bruikbaar zijn
– beschadigde vellen met accijnszegels
– beschadigde of onbeschadigde losse accijnszegels
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– beschadigde aangesneden vellen met accijnszegels
– accijnszegels of vellen waarop niet de juiste gegevens zijn gedrukt

8 Verloren gaan van accijnszegels
door overmacht of ongeval
Zijn accijnszegels verloren gegaan door overmacht of ongeval?
Meld dit dan direct aan uw klantmanager bij de Douane. Gebruik
hiervoor het formulier Mededeling verloren gegane of vermiste
accijnszegels.
Download dit formulier op www.douane.nl. Zijn de accijnszegels
kwijtgeraakt in een andere lidstaat van de Europese Unie? Dan
moet u het kwijtraken aantonen met een ambtelijke verklaring van
de autoriteiten van die lidstaat.

9 Accijnszegels vermist
Constateert u een vermis van accijnszegels? Meld dit dan direct aan
uw klantmanager bij de Douane.
9.1 Vermis melden
U meldt het vermis van accijnszegels met het formulier: Mededeling
verloren gegane of vermiste accijnszegels. Download dit formulier op
www.douane.nl.
Als u niet kunt aantonen dat de aangevraagde accijnszegels zijn
aangebracht op tabaksproducten (die zijn uitgeslagen tot verbruik),
is sprake van vermis. Een sluitende zegel administratie is daarom
van groot belang.
Niet vermist zijn accijnszegels:
– die deel uitmaken van de zegelvoorraad
– die retour zijn gestuurd
– die zijn vernietigd onder ambtelijk toezicht
– die zijn verloren gegaan door overmacht of ongeval
– die op tabaksproducten zijn aangebracht, accijns in een
andere lidstaat verschuldigd is en verwijdering of vernietiging
is aangetoond.
9.2 Vaststellen bedrag accijns als accijnszegels zijn vermist
Zijn accijnszegels vermist? Dan moet u (de accijnszegel-aanvrager)
het bedrag aan accijns dat de vermiste zegels vertegenwoordigen
betalen.
Dit bedrag aan accijns stelt de Douane als volgt vast:
– Onbedrukte blanco accijnszegels:
Een gewogen gemiddelde prijs en hoeveelheid op het moment
dat het vermis wordt vastgesteld tegen het op dat moment
geldende tarief.
– Bedrukte accijnszegels:
Het bedrag leiden wij af uit de in de administratie opgenomen
prijs en hoeveelheid die is vermeld op de vermiste zegels naar
het op dat moment geldende tarief.
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10 Accijns betalen
De aanvrager van de zegels is tevens de belastingplichtige voor
de accijns op tabaksproducten.
De aanvrager van de zegels hoeft niet de belastingplichtige te zijn
in de volgende 2 gevallen:
– De fiscaal vertegenwoordiger van een niet in Nederland
gevestigd bedrijf, dat buiten Nederland tabaksproducten van
accijnszegels voorziet.
– Een in Nederland gevestigd bedrijf dat buiten Nederland tabaksproducten van accijnszegels voorziet.
In deze gevallen wordt de aangifte gedaan door een vergunning
houder Geregistreerde geadresseerde of door de importeur die
de tabaksproducten in het vrije verkeer brengt. De accijns is
verschuldigd bij uitslag tot verbruik. Voor AGP vergunninghouders
betekent dat aangifte doen van de accijns in de maandaangifte.
Niet AGP vergunninghouders doen aangifte van de accijns met een
vergunning Geregistreerde geadresseerde op dag/weekaangifte of
als importeur met een invoeraangifte.

11 Losse sigaren in de detailhandel

ACC 024 - 1Z*5FD 

Het is toegestaan om sigaren op voorraad te hebben in detail
handelszaken in de geopende oorspronkelijke klein handels
verpakking met een inhoud van maximaal 100 stuks sigaren. Deze
sigaren mogen zonder accijnszegel per stuk worden verkocht tegen
een kleinhandelsprijs die is vastgesteld naar rato van de hoeveel
heid in de oorspronkelijke kleinhandelsverpakking en de klein
handelsprijs op de accijnszegel die op de oorspronkelijke klein
handelsverpakking is aan gebracht. In het geval de sigaren buiten
de oorspronkelijke kleinhandelsverpakking voorhanden zijn dient
deze verpakking in de detailhandelszaak aanwezig te zijn.
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