Mededeling

Verloren gegane of vermiste accijnszegels
Gebruiksaanwijzing
Met dit formulier meldt u:
– het verloren zijn gegaan van accijnszegels (oorzaak overmacht of
ongeval)
– dat u accijnszegels kwijt bent (vermis)
Direct nadat u constateert dat accijnszegels verloren zijn gegaan of
zijn vermist, moet u daarvan mededeling doen bij de Douane.
Lever dit ingevulde formulier in tweevoud in bij de Douane.
De douane-ambtenaar bevestigt met zijn aantekeningen het
verloren gaan of kwijt zijn (vermis) van de accijnszegels die u op dit
formulier aangeeft. U krijgt 1 exemplaar terug. Bewaar dat exemplaar
bij uw accijnszegeladministratie.

Let op!
Op 1 formulier kunt u maximaal aangeven dat de volgende zegels
verloren zijn gegaan of kwijt zijn geraakt:
– een aantal accijnszegels met gelijke bedrukking, en
– een aantal onbedrukte accijnszegels
Wilt u meer series bedrukte accijnszegels of meer onbedrukte
accijnszegels melden als verloren of kwijt (vermis)? Gebruik dan
een 2e formulier.
Opsturen
Onderteken het formulier en stuur het met de bijlage(n) naar uw
klantmanager bij de Douane.
Meer informatie
Hebt u vragen over dit formulier? Kijk op www.douane.nl.
Of bel BelastingTelefoon Douane, 0800 - 0143.

1

Gegevens aanvrager
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en plaats
RSIN
Telefoonnummer contactpersoon
Toestemming accijnszegels
aanvragen, nummer

2

Plaats van verloren gaan of kwijt raken (vermis)
Wat is de plaats van verloren gaan of wat is de (vermoedelijke) plaats waar de accijnszegels kwijt zijn geraakt?
Is de (vermoedelijke) plaats van verloren gaan of kwijt raken het adres van de aanvrager? Vul dan in: zie in vraag 1.
Naam bedrijf
Adres

12 027 03 01

ACC 027 - 1Z*3FOL 

Postcode en plaats

*120270301*
1 2 0 2 7 0 3 0 1

02 van 03

Aantal verloren of vermiste accijnszegels
De volgende accijnszegels zijn verloren of vermist
E erder aangevraagde en
geleverde bedrukte
accijnszegels, voor

sigaretten

rooktabak

sigaren

Hoeveelheid op de zegel (in stuks of gewicht in grammen)

€

Kleinhandelsprijs op de zegel
Tariefcode
Aantal vellen
Aantal zegels op een vel
					

×
*

Aantal losse zegels

*

Totaal aantal zegels

*

€

Totale kleinhandelsprijs
Eerder aangevraagde en
geleverde onbedrukte
accijnszegels

Aantal vellen
Aantal zegels op een vel
					

Eerder aangevraagde en
geleverde onbedrukte
accijnszegels, die
inmiddels bedrukt zijn,
voor

×
*

Aantal losse zegels

*

Totaal aantal zegels

*

sigaretten

rooktabak

sigaren

Hoeveelheid op de zegel (in stuks of gewicht in grammen)

€

Kleinhandelsprijs op de zegel
Tariefcode
Aantal vellen
Aantal zegels op een vel
					

×
*

Aantal losse zegels

*

Totaal aantal zegels

*

Totale kleinhandelsprijs

€

* Zijn er geen accijnszegels van deze categorie vermist of verloren gegaan? Laat dan staan: 0.000.000
12 027 03 02

3

*120270302*
1 2 0 2 7 0 3 0 2

03 van 03

4

Verloren of vermist?
Zijn de accijnszegels verloren gegaan of vermist? Waardoor? Of op basis waarvan stelt u dat vast?
tijdens het productieproces (verpakken en of bedrukken van tabaksproducten)
door brand of ongeval
anders, namelijk

De zegels zijn vermist

op basis van de accijnszegeladministratie
door diefstal
anders, namelijk

Ondertekening verzoeker
Naam medewerker
Plaats
Datum

–

–

Handtekening

In te vullen door de douane
De hierboven vermelde
accijnszegels zijn

verloren gegaan
Deze vaststelling is gebaseerd op
de accijnszegeladministratie van de verzoeker
de restanten van de accijnszegels
anders, namelijk

vermist
Over het bedrag dat u (Toestemminghouder accijnszegels aanvragen) moet betalen voor de vermiste accijnszegels,
informeren wij u binnenkort.
Plaats
Datum

–

–

Douane
stempel

Handtekening

12 027 03 03

5

De zegels zijn verloren
gegaan

*120270303*
1 2 0 2 7 0 3 0 3

