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Vergunning
tabaksproductieapparaten
Informatie over het gebruik van vergunningen
tabaksproductieapparaten
Deze informatie is voor bedrijven met vergunningen voor:
• het in het vrije verkeer brengen, naar een andere lidstaat brengen, naar een derde land uitvoeren en
voorhanden hebben van tabaksproductieapparaten
• het vervaardigen en voorhanden hebben van tabaksproductieapparaten
• het voorhanden hebben van tabaksproductieapparaten

Wat is een tabaksproductieapparaat?
Tabaksproductieapparaten zijn machines die alleen gebruikt
worden om tabaksproducten te maken en noodzakelijk zijn in het
productieproces van tabaksproducten. Ook machines die voor dit
proces zijn aangepast, vallen hieronder. U hebt een vergunning
nodig als u deze apparaten:
• wilt produceren
• wilt importeren
• wilt exporteren
• voorhanden wilt hebben

c. a ls een tabaksproductieapparaat wordt vervoerd naar een
houder van een vergunning voor tabaksproductieapparaten of
naar een accijnsgoederenplaats uit onderdeel b, zolang dit
vervoer blijkt uit de administratie of de vrachtbrief van de
vervoerder

Wat kunt u met uw vergunning?
Wanneer u een ‘Vergunning vervaardigen en voorhanden hebben
van tabaksproductieapparaten’ hebt gekregen, mag u met deze
vergunning ook tabaksproductieapparaten overbrengen naar
andere lidstaten of uitvoeren naar derde landen.
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Vrijstelling
In de volgende gevallen geldt een vrijstelling van de
vergunningplicht:
a. als een tabaksproductieapparaat bedoeld is om op eenvoudige
wijze een sigaret in de persoonlijke sfeer te vervaardigen
Hierbij wordt die sigaret verbruikt door:
• de vervaardiger
• een gezinslid of huisgenoot van de vervaardiger
• de gasten van de vervaardiger
	Er mag geen sprake zijn van vervaardiging van sigaretten voor
commerciële doeleinden.
b. als een tabaksproductieapparaat voorhanden is in een accijns
goederenplaats waar onder schorsing van accijns tabaks
producten mogen worden vervaardigd
Uit de administratie van de vergunninghouder van de accijns
goederenplaats moet blijken welke tabaksproductieapparaten
hij in gebruik heeft of van plan is te gaan gebruiken.

Wanneer u een ‘Vergunning voorhanden hebben van tabaks
productieapparaten’ hebt gekregen, mag u met deze vergunning
ook tabaksproductieapparaten overbrengen naar andere lidstaten
of uitvoeren naar derde landen.

Wijzigingen doorgeven aan de Douane
Als de gegevens in uw vergunningen niet juist zijn of veranderen,
moet u de Douane in de regio waar uw vergunning is afgegeven
vragen om de vergunning aan te passen.
Op douane.nl/bedrijven vindt u een adressenlijst van de kantoren
van de Douane.

Verplaatsen of slopen tabaksproductieapparaat
Laat u tabaksproductieapparaten slopen of wegvoeren? Dan moet
u dat melden bij de Douane in de regio waar uw vergunning is
afgegeven.

Toegang verlenen
U moet de medewerkers van de Douane op hun verzoek toegang
verlenen tot de plaats waar u het tabaksproductieapparaten
voorhanden hebt, vervaardigd of gebruikt.

Gegevens vastleggen in uw administratie
Wanneer u een ‘Vergunning in het vrije verkeer brengen, naar een
andere lidstaat brengen, naar een derde land uitvoeren en
voorhanden hebben van tabaksproductieapparaten’ hebt
gekregen, moet u alle volgende gegevens opnemen in uw
administratie:
• de naam en het adres van degene voor wie de
tabaksproductieapparaten zijn bestemd
• een specifieke beschrijving van de tabaksproductieapparaten,
inclusief het identificatienummer van de apparaten
Wanneer u een ‘Vergunning vervaardigen en voorhanden hebben
van tabaksproductieapparaten’ hebt gekregen, moet u alle
volgende gegevens opnemen in uw administratie:
• de naam en het adres van degene voor wie de
tabaksproductieapparaten zijn bestemd
• het adres waar de tabaksproductieapparaten worden gebruikt,
zodra deze informatie bekend is
• het adres waar de tabaksproductieapparaten eventueel
voorhanden wordt gehouden totdat ze een nadere bestemming
krijgen
• een specifieke beschrijving van de te vervaardigen
tabaksproductieapparaten, inclusief de identificatienummers
Wanneer u een ‘Vergunning voorhanden hebben van tabaks
productieapparaten’ hebt gekregen, moet u alle volgende gegevens
opnemen in uw administratie:
• de naam en het adres van degene voor wie de betreffende
tabaksproductieapparaten zijn bestemd
• een specifieke beschrijving van de betreffende
tabaksproductieapparaten, inclusief de identificatienummers
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