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openbare informatie.
www. belastingdienst. ni

Geachte
In vervolg op onderstaande e-mail het volgende.
De vragen zien op een aantal aspecten relevant voor de sigaren die de winkeliers momenteel op voorraad hebben
en die na 20 mei 2017 niet meer verkocht mogen worden. Het gaat om de accijns, winst uit onderneming en de
omzetbelasting.

Accijns
De sigaren die de winkeliers op voorraad hebben betreffen veraccijnsde sigaren. Om de accijns terug te kunnen
krijgen moeten de sigaren eerst vernietigd worden. Dit vindt plaats onder toezicht van de douane. Alvorens tot
vernietiging over te gaan dient contact te worden opgenomen met het BedrijvenContactPunt van de douane.
Bijgaand een overzicht van de contactgegevens van deze BedrijvenContactPunten per douaneregio. De
vernietiging van sigaren onder toezicht van de Douane zal worden vastgelegd in een door de ondernemer en
Douane ondertekend vernietigingsprotocol. In dit vernietigingsprotocol zal onder andere worden aangegeven om
welke producten het gaat, de hoeveelheden, wanneer ze zijn vernietigd onder toezicht van de Douane,
enzovoorts.
Het vernietigingsprotocol dient in de administratie van de ondernemer aanwezig te zijn en gedurende zeven jaren
te worden bewaard op basis van de wettelijke bewaarplicht.
Na vernietiging kan de winkelier de accijns terugvragen. Ik adviseer het teruggaafverzoek tegelijkertijd te
bespreken met het BedrijvenContactPunt van de Douane wanneer contact wordt gelegd omtrent de vernietiging.

Winst uit onderneming
Het deel van de voorraad dat op de voorgeschreven wijze wordt vernietigd, mag in het jaar van vernietiging ten
laste van de winst worden afgeboekt tot nihil.
Omzetbelasting
De voorbelasting is, naar alle waarschijnlijkheid, reeds teruggevraagd door de belastingplichtige. Omdat de
producten zijn vernietigd kunnen ze ook niet meer zijn verkocht en kan dus ook geen omzetbelasting meer in
rekening worden gebracht aan de consument.
Kortom, het belangrijkste is dat er eerst contact wordt gelegd met de Douane en daarna, indien de winkelier
assistentie behoeft, met de Belastingdienst.
We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.
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
M
www.r[iksoverheid.nI

Van:
Datum: maandag 20 mrt. 2017 1:27 PM
Aan:
Onderwerp: afschrjving niet TPD 2 proof producten

Geachte
Vanuit onze leden krijgen wij vragen over de wijze waarop de tabaksproducten die na 20 mei 2017
niet meer verkocht mogen worden door de TPD II wetgeving maar die de ondernemers nog wel op
voorraad hebben, kunnen worden afgeschreven.
Ook onze branche account weet hier niet goed raad mee. Immers het zijn geen producten die niet
meer goed zijn qua houdbaarheid. Het zijn producten die de ondernemer niet meer op voorraad mag
hebben op basis van de wetgeving. Een inventarisatie bij onze achterban leert dat er toch nogal wat
waarde op voorraad is. Variërend van enkele honderden euro’s tot in sommige gevallen wel 10.000
euro per winkel.
Concreet zouden wij graag antwoord hebben op de volgende vragen;
1. Hoe kan de ondernemer de onverkoopbare voorraad administratief verwerken?
2. Hoe moet de ondernemer aantonen wat hij afschrijft, nu hij de goederen ook niet meer mag
bewaren?
3. Kan de ondernemer nog de accijns waarde terugkrijgen?
4. Is de belasting inspectie op de hoogte van de eventuele noodzaak tot afschrijving?
Ik hoop dat u mij verder kan helpen of mij kunt verwijzen.
Met vriendelijke groet,
NSO brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel

