Verklaring

Vernietiging accijns- of
verbruiksbelastinggoederen

1

Aanvrager

1a

Naam of bedrijfsnaam

1b

Adres

1c

Postcode en plaats

2

Eigenaar of houder van de goederen Bent u ook de aanvrager? Dan hoeft u hier niets in te vullen.

2a

Naam of bedrijfsnaam

2b

Adres

2c

Postcode en plaats

3

Accijns- of verbruiksbelastinggoederen
Gaat het om accijnsgoederen of
verbruiksbelastinggoederen?

4

Handelsnaam

4b

Bruto hoeveelheid

4d

GN-code

5a
6

Verbruiksbelastinggoederen

Omschrijving te vernietigen goederen

4a

5

Accijnsgoederen

4c

Netto hoeveelheid

Omschrijving van het verpakkingsmateriaal
Soort

5b Aantal

Locatie van de goederen
Geef precies aan waar we de
te vernietigen goederen kunnen
onderzoeken.

7

Vervoer

ACC 040 - 2Z*4FOL 

Worden de goederen vervoerd
naar de plaats van vernietiging?
7a

Naam vervoerder

7b

Straat vervoerder

7c

Postcode en plaats vervoerder

7d

Hoe worden de goederen
vervoerd?

7e

Kenteken, naam vervoermiddel
of containernummer

7f

Datum vervoer (dd-mm-jjjj)

Ja. Bespreek vooraf met de Douane de datum en het tijdstip van het vervoer.

7g Tijdstip

vervoer

Nee. Ga door met vraag 8.

uur

02 van 03

8

Vernietiging
Bespreek vooraf met de Douane de datum en het tijdstip van het vervoer.

8a

Locatie vernietiging (bedrijfsnaam)

8b

Adres

8c

Postcode en plaats

8d

Hoe worden de goederen
vernietigd?

8e

Datum vernietiging (dd-mm-jjjj)

8f

Tijdstip vernietiging

9

uur

Ondertekening
Ik verklaar dat ik voldoe aan de geldende milieubepalingen. Ik verklaar dat van de te vernietigen goederen eerder de accijns/
verbruiksbelasting aan de Douane is betaald. Ik heb als bewijs dat de accijns/verbruiksbelasting eerder aan de Douane is betaald
de volgende bewijsmiddelen in
mijn administratie opgenomen:
Naam
Plaats
Datum (dd-mm-jjjj)
Uw handtekening
Schrijf binnen het vak.

Vraag10 tot en met 13 worden niet door de aanvrager ingevuld, maar door de Douane en het vernietigingsbedrijf.
In te vullen door het vernietigingsbedijf

In te vullen door de Douane
10

Gegevens Douane

10a

Naam regiokantoor

10b

Naam ambtenaar

10c

Datum (dd-mm-jjjj)

10d

Handtekening

10e

12
12a

Gegevens vernietigingsbedijf

12b

Naam contact
persoon
Ontvangen hoeveel
heid te vernietigen
goederen

12c

Plaats

12d

Datum (dd-mm-jjjj)

12e

Handtekening

Dienststempel

In te vullen door de Douane bij aankomst
13

11
11a

11b

De accijns-/verbruiksbelastinggoederen zijn onder douanetoezicht
geheel vernietigd.

Opmerkingen
Geregistreerd onder
Plato-nummer
Opmerkingen

Gegevens bij aankomst

13a

Datum (dd-mm-jjjj)

13b

Naam douanemedewerker

13c

Handtekening

03 van 03

Toelichting bij deze verklaring
U hebt deze verklaring nodig als u accijnsgoederen of verbruiks
belastinggoederen vernietigt, en dan teruggaaf van accijns wilt
(zie punt 9, Bewijsmiddelen). Het moet gaan om goederen uit
uw bedrijfsvoorraad.
Vul de verklaring in, maak 3 afdrukken en onderteken ze.
Eén exemplaar is bestemd voor de Douane. Zorg ervoor dat de
2 andere exemplaren meegaan met de goederen naar de plaats
van vernietiging.
1 Aanvrager
De aanvrager heeft de feitelijke en juridische beschikkingsmacht
over de te vernietigen goederen. Is de aanvrager een ander
dan de eigenaar van de goederen? Dan kan de Douane aan
de aanvrager vragen om een volmacht van de eigenaar van de
goederen. In die volmacht moet staan dat de aanvrager
de juridische beschikkingsmacht heeft over de goederen.
4 Omschrijving te vernietigen goederen
4b, 4c Bruto/netto hoeveelheid
Vermeld bij de bruto hoeveelheid het gewicht van de te vernietigen
goederen, inclusief verpakkingsmaterialen. Vermeld bij de netto
hoeveelheid het gewicht zonder de verpakkingsmaterialen.
Gaat het om de vernietiging van minerale oliën, alcoholvrije dranken
of alcoholhoudende producten? Vermeld dan het aantal liters. Gaat
het om de vernietiging van sigaretten, sigaren of rooktabak? Vermeld
dan de hoeveelheid in stuks of kilogrammen en de kleinhandelsprijs
op de accijnszegels.
Vermeld bij alcoholhoudende producten bij de handelsnaam om
welke soort het gaat en het gehalte Plato (bij bier) of het percentage
alcohol (bij andere alcoholhoudende producten).

5 Omschrijving van het verpakkingsmateriaal
Vermeld het aantal en de soort van verpakkingsmiddelen,
bijvoorbeeld 12 vaten, 14 kisten, 2 dozen.
9 Bewijsmiddelen
Met de aftekening van dit formulier verklaart de Douane dat de
goederen onder ambtelijk toezicht zijn vernietigd. Het betekent nog
niet, dat u recht heeft op teruggaaf. U komt alleen voor teruggaaf
voor de vernietigde goederen in aanmerking als u over bewijzen
beschikt dat de accijns of verbruiksbelasting eerder over die
goederen aan de Nederlandse Douane is betaald. Deze bewijzen
bewaart u in uw administratie. De Douane kan hier naderhand
op controleren.
NB Alleen een factuur is onvoldoende bewijs, ook als daar de
vermelding ‘inclusief accijns/verbruiksbelasting’ op staat.
12 In te vullen door het vernietigingsbedrijf
Worden de goederen in het eigen bedrijf vernietigd?
Dan hoeft u deze vraag niet in te vullen.

