From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

dinsdag 2 mei 2017 14:55
RE: administratieve verwerking niet TPD 2 proof producten

Geachte
Dank voor uw e-mail.
Wat u voorstelt in onderstaande e-mail dient u voor te leggen aan de uitvoering bij de Belastingdienst/Douane.
Vanuit het Ministerie van Financiën kunnen wij u hier niet van een antwoord op voorzien.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen
Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag 1
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag
T
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From:
Sent: dinsdaq 2 mei 2017 14:48
To:
Cc:
Subject: administratieve verwerking niet TPD 2 proot producten
Geachte
Per 20 mei a.s. mogen tabaksproducten en rookwaren die niet voldoen aan de zogenoemde 2e Europese Producten
Richtlijn (TPD-2) niet meer verkocht worden en niet meer in het verkooppunt aanwezig zijn.
Ondernemers met een tabakswinkel hebben hier op ingespeeld en zoveel mogelijk deze producten uitverkocht véôr
20 mei a.s.
Het kan echter zijn dat ze met een restvoorraad blijven zitten. Eerder hebben wij hierover met u contact gehad.
De vraag is hoe zij administratief met deze onverkoopbare voorraad moeten omgaan?
Ons advies aan ondernemers is als volgt:
1. Leg vast in een Excel-bestand om welke producten het gaat. Hanteer daarbij de volgende vier kolommen:
aantal, productomschrijving, banderolprijs per stuk, banderolprijs totaal.
2. Tel het totaal aan banderolprijs op en vermeld dit eindbedrag in het Excel-document.
3. Dit totaalbedrag mag u als onverkoopbare voorraad opnemen in uw jaarrekening over 2017.
4. Dateer dit Exel-document en plaats daarop uw handtekening.
5. Bewaar dit document bij uw financiële stukken over 2017.
Mocht ons advies in uw ogen onjuist of niet volledig zijn, horen we dat graag van u.
In verband met een tijdige communicatie naar onze achterban, verzoek ik u uiterlijk per 10 mei a.s. te reageren.
Mochten wij op die datum geen reactie van u hebben gehad, gaan wij er van uit dat ondernemers in deze situatie op
deze wijze correct handelen.
Met vriendelijke groet,
NSO,

