Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: Brief NVS betreffende procedure invoering nieuwe accijnszegel
maandag 14 september 2020 21:31:03

Geachte

Hartelijk dankt!

Met vriendelijke groet,

Van:

@minfin.nl>

Verzonden: maandag 14 september 2020 12:02
Aan:

@agio.nl>

Onderwerp: RE: Brief NVS betreffende procedure invoering nieuwe accijnszegel

[EXTERNAL MAIL] - Be careful.

Geachte
Dank voor uw e-mail. We hebben uw vragen doorgezet naar de Douane. Zij zullen u zo spoedig
mogelijk van een antwoord 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

www.rijKsoverneio.ni

Van:

@agio.nl>

Verzonden: maandag 14 september 2020 07:44
Aan:
Onderwerp: Brief NVS betreffende procedure invoering nieuwe accijnszegel

Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie
Wolverstraat 23
5525 AR Duizel
Duizel, 14 september 2020

Geacht

Afgelopen 3 september ontvingen onze leden van de NVS de mail "Accijnsverhoging per 1 januari
2021, nieuwe tariefcode en bestelprocedure oude en nieuwe model accijnszegel" van de
_Obelastingdienst.n1 en hier willen wij, namens onze leden "Scandinavian
Tobacco Group" (inclusief het in 2020 door STG overgenomen bedrijf Agio Cigars) en "Ritmeester
Cigars" op reageren.
We richten ons op de volgende 2 punten:
1. Ontbreken van een overgangsperiode voor oude accijnszegels.
2. Ter beschikking stellen van de nieuwe accijnszegels op 20 november.
1. Ontbreken overgangsperiode
In uw schrijven vermeldt u "Oude accijnszegels met de huidige tariefcode mag u vanaf 1 januari
2021 niet meer gebruiken voor de uitslag tot verbruik van tabaksproducten".
Indien dit van toepassing is, zal dit leiden tot een enorme kapitaalvernietiging bij de desbetreffende
bedrijven. Het betreft hier voorraden van ca. 2 a 3 maanden. Naast dat er een veiligheidsvoorraad
wordt gehanteerd van enkele weken, wordt er door de lange doorlooptijden gemiddeld 2 a 3
maanden vooruit geproduceerd.
Tevens zullen de fabrieken (minimaal) de gehele maand november tot stilstand komen voor wat
betreft de leveringen voor de Nederlandse markt, gezien de benodigde accijnszegels niet voorradig
zijn. Gereed product uit de toeleverlanden, Indonesië en de Dominicaanse Republiek, hoeft eveneens
niet meer verstuurd te worden gezien de transporttijd van deze zendingen.
Wij verwijzen tevens naar de situatie omtrent de formaatwijziging van de accijnszegel in 2019. In de
Staatscourant van 4-6-2018 staat:
"Omdat het bedrijfsleven mogelijk op 31 december 2018 nog voorraden accijnszegels heeft
met de grootte van 2,4 x 4,3 cm is bepaald dat tabaksproducten nog tot en met 31 december
2019 bij de uitslag tot verbruik mogen zijn voorzien van een accijnszegel met een grootte van
2,4 x 4,3 cm, mits hierop de juiste tariefcode is vermeld".
Wij zien geen enkele reden waarom dit in 2020 anders zou moeten. Zonder een vergelijkbare
overgangsperiode is de regel, zoals deze nu geldt, onmogelijk toepasbaar voor de sigarenindustrie.
Wij waren als NVS graag in deze wijziging betrokken in de vorm van een Internetconsultatie, zoals in
2018 het geval is geweest.
2. Beschikbaarheid accijnszegels 20 november 2020.
Het ontbreken van een overgangsperiode is voor onze leden mede onacceptabel, omdat zij zo laat in
het jaar pas over de nieuwe accijnszegels kunnen beschikken.
De tijdlijn is nu als volgt. De accijnszegels kunnen 5 oktober besteld worden bij Joh. Enschedé. De
gebruikelijke levertijd van 3 weken is niet van toepassing (waarschijnlijk door het grote volume dat zal
worden aangevraagd), maar is verlengd tot 6 weken levertijd. Ofwel de accijnszegels kunnen pas 20
november worden opgehaald. Vervolgens moet Drukkerij Landhuis alle accijnszegels, zowel voor
STG als voor Ritmeester, voorzien van de nieuwe bedrukking en snijden. Met het volume dat
Landhuis deze eerste zending moet verwerken, is het de vraag of zij wel aan de gebruikelijke levertijd
van 2 weken kunnen voldoen. Ervan uitgaande dat het wel mogelijk is, zijn de accijnszegels
beschikbaar voor productie vanaf 7 december 2020.
Voor beide bedrijven is het echt onmogelijk om gedurende de rest van de maand december, met de
feestdagen en een eindejaarstelling met accountants op de agenda, het gehele assortiment aan
Nederlandse producten te produceren. Hier hebben de bedrijven met productielocaties in NL, BE, en
DE echt langer de tijd voor nodig.
Tot slot.
De accijnswijziging per 1-1-2021 worden door STG als Ritmeester toegepast zoals altijd. De overheid
loopt hierin geen enkel risico voor wat betreft de accijnsinkomsten.
Kortom.
Wij als NVS vragen u om een tegemoetkoming te doen in de overgangsperiode van de accijnszegels.
Het zou niet mogen, dat de aanleiding "wijziging in de papier kwaliteit en opdruk van de
accijnszegels", aanleiding is om de bedrijfsprocessen van zowel STG als Ritmeester te verstoren en
zelfs stil te leggen voor wat betreft de leveringen voor Nederland.

Graag vernemen wij uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake. you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

