
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Betreft: Nieuwe procedure accijnszegels 

 
 
 

 

 
 

Ingaande 18 oktober 2022 zal er een nieuwe procedure voor aanvraag en verstrekking van 

accijnszegels, invoeren van veraccijnsde sigaretten en verzoek om teruggaaf van niet gebruikte of 

beschadigde accijnszegels in werking treden. 

 
Deze nieuwe procedure houdt in grote lijnen het volgende in: 

1. In plaats van het schriftelijk verzoek door middel van het formulier aanvraag voor de 

verstrekking van accijnszegels u een formulier voor de verstrekking van accijnszegels door 

gebruikmaking van het elektronische enig document in fret Asycuda systeem moet 

invullen. 

2. De invoer van veraccijnsde sigaretten gebeurt op de gebruikelijke wijze door indienen van 

een aangifte ten invoer op een speciaal hiervoor ontworpen aangiftesoort, waarbij de 

referentienummer van het onder punt 1 bedoelde formulier op de aangifte dient te worden 

ingevuld om te kunnen aankopen met de verstrekte accijnszegels; 

3. Teruggaaf van onder ambtelijk toezicht vernietigd accijnszegels geschied na indienen van 

een formulier ter aanzuivering van onder ambtelijk toezicht vernietigd accijnszegels en 

controle en vaststelling door de douane van deze formulier; 

4. Het opnemen in het Asycuda systeem van de voorraad accijnszegels die u nog in uw bezit 

heeft bij aanvang van deze nieuwe procedure. 

 
Doel van deze nieuwe procedure is om het verloop van de verstrekte accijnszegels van 

verstrekking tot aan de invoer van de van accijnszegels voorziene sigaretten en ook de 

beschadigde zegels te volgen en ook om dit digitaal te administreren. 

 
Als bijlage bij dit brief treft u de te volgen procedure. 

Namens de lnspecteur der invoerrechten en accijnzen, 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BIJLAGE 
 

Procedure accijnszegels 

 
1. Inventaris van nog in voorraad zijnde accijnszegels 

Indien bij aanvang van deze nieuwe procedure u nog accijnszegels in voorraad heeft, vult u 

eenmalig in het Asycuda systeem het AZ9 9600-910 “Formulier voor voorraadopname 

accijnszegels” om de voorraad op te nemen in het Asycuda systeem. U dient een kopie van het 

schriftelijk formulier Aanvrage voor de verstrekking van accijnszegels en een voorraad of 

inventarislijst waarin de hoeveelheid losse, beschadigd en aan de pakjes sigaretten 

aangebrachte accijnszegels specifiek zijn opgenomen aan te hechten. Dit formulier zal tevens 

dienen als voorafgaande document bij de aangifte ten invoer van veraccijnsde sigaretten. 

2. Aanvraag en verstrekking van accijnszegels 

Stap 1: Elektronisch verzoek 

U verzoekt door indienen van het AZ9 9600 000 “Formulier ter verstrekking van 

accijnszegels, onder betaling van accijns op sigaretten” in het Asycuda systeem om in het 

bezit te worden gesteld van accijnszegels. Dit formulier zal tevens dienen als voorafgaande 

document bij de aangifte ten invoer van veraccijnsde sigaretten. 

Stap 2: Betaling 

Nadat het formulier door de douane is gecontroleerd en gevalideerd en het bedrag aan accijns 

op sigaretten door het systeem is berekent, maakt u een betalingsopdracht (payment order) in 

het Asycuda systeem om vervolgens het verschuldigde accijns via banktransactie te voldoen. 

Stap 3: Afspraak 

Nadat betaling is gedaan verzoekt u door middel van het indienen van een vertrek nota in het 

Asycuda systeem een afspraak om de accijnszegels af te halen. 

 
3. Invoer van veraccijnsde sigaretten 

De invoer van veraccijnsde sigaretten geschied op de gebruikelijke wijze door indienen van een 

aangifte ten invoer op een speciaal hiervoor ontworpen aangiftesoort, INV4 4096-000. De 

referentienummer van het AZ9 9600-910 of AZ9 9600-000 formulier dient in het hiervoor 

bestemde vak op de aangifte ingevuld te worden om de op de sigarettenpakjes aangebrachte 

accijnszegels te kunnen afschrijven van het AZ9 9600-910 of AZ9 9600-000 formulier en om het 

vastleggen van de resterende accijnszegels. 

 
4. Verzoek voor teruggaaf van onder ambtelijk toezicht vernietigd accijnszegels 

U verzoekt op de gebruikelijke wijze teruggaaf van accijns in de gevallen genoemd in artikel 9 

van het landsbesluit accijnszegels en verzoekt ook om de op het verzoek om teruggaaf 

betrekking hebbende accijnszegels onder ambtelijke toezicht te vernietigen. 

Nadat de betreffende accijnszegels zijn vernietigd dient u fret AZ9 9796 000 Formulier ter 

aanzuivering van onder ambtelijk toezicht vernietigd accijnszegels in het Asycuda systeem 

in om uw verzoek om teruggaaf af te ronden. U dient een kopie van het schriftelijk verzoek om 

teruggaaf, een kopie van het proces-verbaal van vernietiging en een kopie van de 

vrijstellingsaangifte aan te hechten. 

De referentienummer van het AZ9 9600-910 of van het AZ9 9600-000 formulier dient in het 

hiervoor bestemde vak op het AZ9 9796 000 formulier ingevuld te worden om de onder 

ambtelijke toezicht vernietigde accijnszegels te kunnen afschrijven van het AZ9 9600-910 of het 

AZ9 9600-000 formulier en om fret terug te geven bedrag te berekenen. 
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