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Vergunning handelaar
in ruwe tabak
Informatie over het gebruik van de Vergunning handelaar in ruwe tabak
Deze informatie is bestemd voor u als houder van een Vergunning handelaar in ruwe tabak. Met deze
vergunning kunt u handel drijven in ruwe en gedeeltelijk tot verbruik bereide tabak. Onder ruwe tabak
wordt in deze vergunning en dit Informatieblad mede verstaan gedeeltelijk tot verbruik bereide tabak.
U moet bij het gebruik van deze vergunning de regels van de accijnswetgeving naleven.

In deze tekst vindt u meer informatie over regels en procedures
uit de accijnswetgeving. De volgende onderwerpen komen aan
de orde:
1. Algemene regels
2. Administratie
3. Monsters
Op www.douane.nl vindt u een adressenlijst van de kantoren van
de douane, die voor u van belang kunnen zijn.

1 Algemene regels
In dit hoofdstuk vindt u een toelichting op algemene regels.

Wijzigingen doorgeven aan de Douane
Als de gegevens die in deze vergunning staan vermeld niet juist
zijn of veranderen, moet u de Douane vragen om de vergunning
aan te passen.
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Initieel onderzoek en controle
Voordat de Douane een vergunning afgeeft, kan de Douane een
initieel onderzoek instellen bij de aanvrager van de vergunning.
Als naar aanleiding van zo’n initieel onderzoek nadere
schriftelijke afspraken met de inspecteur zijn gemaakt,
moet u overeenkomstig die afspraken handelen. Dit geldt ook
voor eventuele schriftelijke afspraken die zijn gemaakt naar
aanleiding van een (administratieve) controle.

Vervoer
De ruwe tabak mag alleen worden vervoerd onder geleide van
een vervoersbescheid of een factuur waaruit de herkomst van
de ruwe tabak blijkt.

Intrekken van de vergunning
De vergunning wordt ingetrokken als:
– u zich niet houdt aan de voorwaarden die gelden voor deze
vergunning
– u misbruik van de vergunning hebt gemaakt of als u dat hebt
geprobeerd
– u onherroepelijk bent veroordeeld voor het niet nakomen van
een wettelijke regel voor de accijns
– u in staat van faillissement verkeert of als de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen voor u geldt
– u hierom vraagt
– u de vergunning gedurende een aaneengesloten periode van
12 maanden niet hebt gebruikt.

2 Administratie

3 Monsters

Richt uw administratie zo in dat u hierin op een overzichtelijke
manier een volledig inzicht geeft in de goederenstroom van uw
bedrijf. Houd hiervoor een voorraadadministratie bij met daarin
alle mutaties.

Monsters ruwe tabak mag u uitsluitend verstrekken aan:
– handelaren in ruwe tabak die in het bezit zijn van een
Vergunning handelaar in ruwe tabak
– vergunninghouders van een accijnsgoederenplaats voor
tabaksproducten
– agenten, commissionairs of makelaars in ruwe tabak

Maak in uw administratie onderscheid tussen ruwe tabak en
monsters ruwe tabak. Uw administratie moet in ieder geval
aantekeningen bevatten van:
– de hoeveelheid en de soorten tabak die zijn ontvangen
– de hoeveelheid en de soorten tabak die zijn verkocht
Bewaar ook alle bijbehorende facturen in uw administratie.
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