
Over dit formulier

De accijns van sigaretten wordt voldaan door middel van accijnszegels. Met dit formulier vraagt u de inspecteur van 
Belastingdienst/Caribisch Nederland om levering van deze accijnszegels.

•  De zegels worden uitsluitend geleverd voor verpakkingen bevattend 20 stuks sigaretten.  
Per verpakking wordt één zegel aangebracht. 
In artikel 4.11 van de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES zijn aanwijzingen opgenomen over de wijze 
waarop de zegel op de verpakking wordt aangebracht. 

•  Ongegomde zegels worden uitsluitend geleverd per eenheid van 500 stuks;
•  Zegels voorzien van kleefstof worden uitsluitend geleverd per vel bevattend 50 stuks. 
•  De verschuldigde accijns wordt voldaan bij de Ontvanger van Belastingdienst/Caribisch Nederland. Betaling vindt plaats 

vóórdat de zegels worden geleverd, tenzij sprake is van toepassing van het gestelde in vraag 4, letter b of c van dit 
formulier. 

•  Aangezien op Bonaire geen sigaretten worden vervaardigd is het daarbij behorende, afwijkende accijnstarief niet in dit 
formulier opgenomen. 

•  De aanvrager vult uitsluitend de vakken 2 tot en met 5 in. Bij de vakken 2 en 4 wordt tevens het van toepassing zijn hokje 
aangekruist

•  Aan het slot van dit formulier wordt op een aantal vakken een toelichting gegeven. 

Opsturen:
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier levert u in bij: 
Belastingdienst Caribisch Nederland/Douane
Kaya L.D. Gerharts 12
Kralendijk,
Bonaire C.N.

Aanvraag
Accijnszegels voor sigaretten Bonaire
(art.4.53 Douane- en Accijnswet BES)

      1  Algemene toelichting 

      2   Gegevens aanvrager 

Naam (onderneming)

|                     

Adres (vestigingsadres)  

|    

Postbusnummer 

|    
Telefoonnummer             Faxnummer 

|                 |

E-mailadres en/of website van uw bedrijf 

|                          

Cribnummer

    

     

De aanvrager betreft:  
 
	beheerder van een op Bonaire gevestigde accijnsgoederenplaats (AGP) voor tabaksproducten;  

AGP-vergunningnummer         Datum afgifte vergunning  dd   mm  jjjj 

    

a.
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	een persoon die buiten Bonaire de verpakking van sigaretten van accijnszegels voorziet;  

Naam, adres en land van de onderneming waar de accijnszegels zullen worden aangebracht: 

|    
 
|    
 
 
 
	een persoon (importeur) die op Bonaire onder douanetoezicht de verpakking van sigaretten van accijnszegels voorziet;  

Naam, adres en land van de onder douanetoezicht staande locatie waar de accijnszegels zullen worden aangebracht: 

|    
 
|    

a.

a.

b.

b.

b.

c.

c.

      3   Levering van accijnszegels 

      4   Betaling van accijns 

De aanvraag betreft de levering van     eenheden á 500 stuks ongegomde accijnszegels voor sigaretten die
- vanuit een op Bonaire gevestigde accijnsgoederenplaats (AGP) worden uitgeslagen 
-  op Bonaire worden ingevoerd. 
de verschuldigde accijns per eenheid van 500 stuks accijnszegels is USD 869,00 

De aanvraag betreft de levering van    vellen á 50 stuks van kleefstof voorzien accijnszegels voor sigaretten die                                                                       
-  vanuit een op Bonaire gevestigde accijnsgoederenplaats (AGP) worden uitgeslagen 
-  op Bonaire worden ingevoerd. 
de verschuldigde accijns per vel á 50 stuks accijnszegels is USD 86,90 

Volgens aanvrager totaal verschuldigde accijns: USD

	De aanvrager voldoet de verschuldigde accijns gelijktijdig met deze aanvraag.

	De aanvrager verzoekt om toepassing van de regeling uitstel van betaling als bedoeld in artikel 4.54-2 Douane- en 
 Accijnswet BES.
 
Vermeld nummer en datum van de beschikking zekerheid die de inspecteur in verband met dit uitstel heeft afgegeven.  

AGP-vergunningnummer           Datum  dd   mm  jjjj 

    

 
	De aanvrager maakt gebruikt van de regeling uitstel van betaling als bedoeld in artikel 4.54-2 Douane- en
 Accijnswet BES, waarbij gebruik wordt gemaakt van de zekerheid behorend bij de AGP-vergunning zoals in vak 2, 
 letter a is vermeld.

Naam

|                     

Functie 

|

Plaats                Datum 

|                 |

Handtekening 

|

      5  Ondertekening
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De ontvanger van Belastingdienst/Caribisch Nederland verklaart dat de aanvrager het in vak A vermelde totaalbedrag aan 

verschuldigde accijns USD       heeft voldaan. Boekingsnummer betaling:

Datum                    Stempel Belastingdienst  

|                              

Naam Ontvanger               Handtekening 

|                   |

      A  Beslissing op de aanvraag (in te vullen door de inspecteur)

Aanvrager verklaart: 

	Heden de op dit formulier aangevraagde accijnszegels van de inspecteur te hebben ontvangen.  
                           dd    mm   jjjj 

	De verschuldigde accijns USD          uiterlijk op  
  
 bij de Landsontvanger van Belastingdienst/Caribisch Nederland te zullen voldoen.

Datum                  Handtekening 

|                   |

      B  Voldoening van de accijns (uitsluitend van toepassing bij directe betaling van 
        de verschuldigde accijns)

      C  Levering van accijnszegels

a.

a.

b.

b.

De inspecteur is wel/niet accoord met de levering van de op dit formulier aangevraagde accijnzegels en eventueel
toepassing van de regeling uitstel van betaling. 

Let op! Tegen de beslissing van de inspecteur kan een bezwaarschrift worden ingediend. In de toelichting op dit vak is 
hierover nadere informatie opgenomen.

Verschuldigde accijns: 

   eenheden ongegomde accijnszegels x USD 869,00      USD

   vellen zelfklevende accijnszegels x USD 86,90     USD

          Totaal verschuldigde accijns USD

Reden afwijzing indien niet-accoord met de aanvraag:

|
 

Datum                    Stempel Belastingdienst  

|                   |            

Naam Inspecteur               Handtekening 

|                   |
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      >  Toelichting op de vakken

- Vak 2 Het tweede deel van vak 2 (‘De aanvrager betreft’) ziet op de hoedanigheid van de aanvrager, en tevens op de 
locatie waar de accijnszegels op de sigarettenverpakking zullen worden aangebracht. Dit kan in Caribisch Nederland uit-
sluitend plaatsvinden in een accijnsgoederenplaats (AGP) of in een locatie waar de sigaretten onder douanetoezicht liggen 
opgeslagen. Dat kan zijn een Ruimte voor tijdelijke opslag (RTO), een douane-entrepot of een handels- en dienstenentre-
pot (HDE). Deze opslagruimte moet zijn goedgekeurd voor de opslag van sigaretten. Tevens moet de inspecteur toestem-
ming hebben verleend tot het aanbrengen van de accijnszegels.

- Vak 4, letter b Artikel 4.54-2 Douane- en Accijnswet BES biedt de mogelijkheid tot uitstel van de verschuldigde accijns 
tot de laatste dag van de tweede maand volgend op die waarin de accijnszegels zijn aangevraagd. Vanwege dit uitstel zal 
door de aanvrager een zekerheid moeten worden gesteld. Dit kan een eenmalige of doorlopende zekerheid zijn. Indien 
sprake is van een eenmalige zekerheid (per aanvraag)  worden nummer en datum van de beschikking zekerheid vermeld 
nadat de inspecteur het bedrag aan zekerheid heeft vastgesteld. Wanneer sprake van een doorlopende zekerheid worden 
nummer en datum van de beschikking doorlopende zekerheid vermeld.  

- Vak A De beslissing op de aanvraag tot levering van accijnszegels is op grond van artikel 4.53-4 Douane- en Accijnswet 
BES een beschikking. Het betekent dat belanghebbende op grond van artikel 8.92 Belastingwet BES tegen de beslissing 
een bezwaarschrift kan indienen. Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de inspecteur van Belastingdienst/Caribisch 
Nederland, adres Kaya L.D. Gerharts 12, Kralendijk, Bonaire. Indiening moet plaatsvinden binnen 2 maanden na de in vak 
A door de inspecteur vermelde dagtekening. 

- Vak B is van toepassing indien sprake is directe betaling van de verschuldigde accijns. Indien dit niet het geval is dient de 
aanvrager in vak C onder b. te verklaren dat de verschuldigde accijns uiterlijk op de daar vermelde datum wordt voldaan. 
Vóór de afgifte van de accijnszegels controleert de inspecteur of de met het uitstel samenhangende zekerheid is gesteld.    

Voor meer informatie over de aanvraag van accijnszegels of de invulling van dit formulier kunt u contact opnemen met Douane/Caribisch 
Nederland, team Klantbehandeling, Kaya L.D. Gerharts 12, Bonaire, telefoon +599 715 8585. 


