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Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning

Deze informatie is voor bedrijven met een ‘Vergunning vrijstelling 
accijns voor onderzoek, kwaliteitscontroles en smaaktesten’.

Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning hoeft u geen accijns te betalen voor accijns-
goederen die worden gebruikt voor onderzoek, kwaliteits controles en 
smaaktesten. Deze vrijstelling is van toepassing op accijnsgoederen die 
zijn uitgeslagen tot verbruik uit een accijns goederenplaats (AGP), en op 
accijnsgoederen die zijn ingevoerd. De vrijstelling geldt alleen voor 
onderzoek, kwaliteitscontroles en testen van die accijnsgoederen zelf.

U moet zich bij het gebruik van deze vergunning houden aan de regels 
van de accijnswetgeving. Lees op wetten.overheid.nl meer over de 
Wet op de accijns.

Algemene voorwaarden

Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u hieronder.

Zekerheid
U moet voor uw vergunning zekerheid stellen voor de accijns die u moet 
betalen of zou moeten betalen. U mag de vergunning pas gebruiken als:

 − de inspecteur het bedrag van de zekerheid heeft vastgesteld
 − u dit bedrag bij de ontvanger als zekerheid hebt gesteld

Wijzigingen
Verandert er iets in uw gegevens dat invloed heeft op deze vergunning? 
Geef deze wijziging dan door aan de Douane. Op douane.nl vindt u een 
adressenlijst van de kantoren van de douane.

Intrekken van de vergunning
De Douane trekt uw vergunning in op uw verzoek of als u:

 − zich niet houdt aan de voorwaarden die gelden voor deze vergunning
 − geen of onvoldoende zekerheid hebt gesteld
 − misbruik van de vergunning hebt gemaakt of als u dat hebt 
geprobeerd

 − onherroepelijk bent veroordeeld voor het niet nakomen van een 
wettelijke regel voor de accijns

 − in staat van faillissement verkeert of als de schuldsaneringsregeling 
natuurlijke personen voor u geldt

 − de vergunning gedurende een aaneengesloten periode van 
12 maanden niet hebt gebruikt

Onderzoek en controle
Voordat u de vergunning krijgt, kan de Douane een onderzoek bij u 
instellen. Daarbij kunnen wij schriftelijke afspraken met u maken. 

Ook kunnen wij bij een (administratieve) controle schriftelijke 
afspraken met u maken. U moet deze afspraken naleven.

Administratie
Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt. In uw 
administratie moet u in ieder geval de volgende gegevens bijhouden 
van de uitgeslagen accijnsgoederen die vrijgesteld zijn voor verbruik:

 − de soort en hoeveelheid
 −  de samenstelling als die van belang is voor de accijnsheffing
 − het tijdstip van de overbrenging van de accijnsgoederen van de 
plaats van uitslag tot verbruik naar de plaats waar de goederen 
worden getest, gecontroleerd of onderzocht.

Bewaar in uw administratie ook de volgende documenten:
 − een kopie van uw verzoek voor deze vergunning
 − de schriftelijke opdracht voor de onderzoeken, de controles of de 
smaaktesten

Na het testen, controleren of onderzoek moet u 1 van de volgende 
documenten opnemen in uw administratie:

 − een bevestiging van uitgaan (‘Confirmation of Exit’) waaruit blijkt 
dat de resterende accijnsgoederen zijn overgebracht naar 
een niet-Unieland

 − een document waaruit blijkt dat de resterende accijnsgoederen zijn 
ontvangen door een accijnsgoederenplaats en daar onder schorsing 
van de accijns zijn opgeslagen 
Vermeld ook de naam, het adres en het vergunningnummer van de 
vergunninghouder van die accijnsgoederenplaats.

 − een ‘Verklaring vernietiging accijns en/of verbruiksbelastinggoederen’ 
waaruit blijkt dat de resterende accijnsgoederen onder toezicht van 
de Douane zijn vernietigd (zie ‘Vernietiging accijnsgoederen’)

Vernietiging accijnsgoederen
Wilt u de accijnsgoederen (laten) vernietigen? Dat mag alleen onder 
toezicht van de Douane.

Iedere keer dat u goederen wilt vernietigen, moet u een verzoek 
indienen bij de Douane. U doet dat bij het bedrijvencontactpunt, 
minimaal 2 werkdagen voordat u de goederen wilt vernietigen. 
Vul daarvoor een ‘Verklaring vernietiging accijns en/of verbruiks-
belastinggoederen’ in. Deze verklaring staat op douane.nl.

Individuele voorwaarden

Als er voor uw bedrijf naast algemene voorwaarden ook individuele 
voorwaarden gelden, staan die voorwaarden in uw vergunning.
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