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Betreft 

Regels bij invoer voor particulieren of voor commerciële doeleinden van accijnsgoederen  

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

 

Het gebeurt steeds vaker dat mensen zelf wijn importeren zonder op de hoogte te zijn van de regels die 

gelden voor de heffing van de accijns. Met deze brief informeert de Douane u over de regels die gelden 

bij particuliere invoer en invoer voor commerciële doeleinden. In de tabel op de achterzijde van deze 

brief ziet u welke regels van toepassing zijn in de verschillende situaties. Deze informatie is gebaseerd 

op de wetgeving geldend per september 2015. 

 

Er is in de tabel een onderscheid gemaakt tussen regels voor particulieren en regels voor bedrijven 

(commerciële doeleinden). En er wordt een onderscheid gemaakt of u de wijn betrekt uit een andere 

lidstaat van de EU of uit een land daarbuiten.  

 

Voorkom dat de Nederlandse Staat inkomsten misloopt en bespaar uzelf een naheffing en een boete.   

Voor meer informatie kunt u terecht bij de website van de Douane (www.douane.nl). Ook kunt u contact 

opnemen met de Douanetelefoon via 0800 – 0143. Wanneer u zelf wel op de hoogte bent van de regels 

over accijnsafdracht kunt u deze brief wellicht gebruiken om anderen te informeren. 

 

 

 
Hoogachtend, 

 

Belastingdienst/Douane 

 

 

 

 

 

 

 

 

z.o.z. voor de tabellen met regels 

 
  

http://www.douane.nl/
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1. Regels voor particulieren 

Situatie Accijnsregels  

U brengt zelf wijn mee vanuit een ander 

EU-land en deze wijn is voor uw eigen 

behoefte  

Er is geen accijns verschuldigd als niet meer wordt 

meegebracht dan 90 liter wijn, waarvan maximaal 60 liter 

mousserende wijn 

U brengt zelf wijn als reizigersbagage 

mee uit een land dat geen EU-land is 

Voor niet-mousserende wijn is er een vrijstelling bij 

invoer voor maximaal 4 liter. Voor mousserende wijn is er 

een vrijstelling van maximaal 2 liter (indien de vrijstelling 

niet gecombineerd wordt met andere dranken).  

U laat wijn naar u vervoeren vanuit een 

ander EU-land. 

Er moet accijns betaald worden in Nederland. U moet 

daarvoor een dagaangifte accijns doen. Hiervoor gaat u 

naar het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl.  

U laat wijn naar u vervoeren vanuit een 

land dat geen lid is van de EU. 

Er moet een douaneaangifte worden gedaan. U kunt dat 

zelf doen maar ook laten doen.  

U ontvangt wijn die vanuit een andere 

lidstaat van de EU door de verkoper van 

de wijn naar u verzonden wordt. Dit 

wordt “verkopen op afstand” genoemd.  

(Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij 

aankopen via internet of bij een 

postorderbedrijf.) 

De verkoper levert de wijn inclusief de Nederlandse 

accijns. De verkoper moet de accijns betalen in 

Nederland. Hiervoor moet de verkoper een fiscaal 

vertegenwoordiger aanstellen. 

U koopt wijn aan bij zakelijke verkopers 

buiten de EU, bijvoorbeeld via internet.  

Er moet een douaneaangifte worden gedaan. Post- en 

koeriersbedrijven doen dit vaak al en berekenen dit aan u 

door. In de situatie dat de zending franco huis bij u 

afgeleverd wordt (Delivery Duty Paid ofwel DDP) zal de 

verkoper de douaneaangifte (laten) doen. 

 
2. Regels voor bedrijven die zelf wijn ontvangen 

Bedrijven (handelsverkeer)  

Overbrengen naar NL van goederen waarvoor de accijns in een ander EU-land is betaald 
U ontvangt wijn vanuit een ander EU-

land waarbij de accijns al in het andere 

EU-land is betaald.  

Het maakt niet uit of u de 

accijnsgoederen zelf vervoert of ze laat 

vervoeren. 

U hebt geen vergunning nodig om de wijn te mogen 
ontvangen. Wel moet u voorafgaand aan de verzending 
de Douane inlichten en zekerheid stellen voor de accijns. 
Daarna moet de wijn met een vereenvoudigd 
administratief geleidedocument (VAGD) naar Nederland 
vervoerd worden. In Nederland moet u aangifte doen en 
de accijns betalen. Die aangifte moet u elektronisch 
doen, uiterlijk de dag na de dag dat u de wijn ontvangen 
heeft. Voor het doen van de aangifte gaat u naar het 
beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl. 

U ontvangt wijn vanuit een land dat 

geen lid is van de EU.  

Er moet een douaneaangifte worden gedaan. Post- en 
koeriersbedrijven doen dit vaak al en berekenen dit aan 
u door. In de situatie dat de zending franco huis bij u 
afgeleverd wordt (Delivery Duty Paid ofwel DDP) zal de 
verkoper de douaneaangifte (laten) doen. 

Overbrengen naar NL van goederen waarvoor de accijns in een ander EU-land nog niet is betaald 
Als u wijn wilt ontvangen zonder dat de 

verzender in een ander EU-land daar de 

accijns heeft betaald dan is er sprake 

van vervoer onder schorsing van 

accijns. Om wijn onder schorsing te 

mogen ontvangen moet u een 

vergunning van de douane hebben. 

Neem daarvoor contact op met de 

douane.  

Indien u een vergunning van de douane heeft, kijk dan in 
de vergunning hoe u de accijns moet betalen.  

 

https://mijn.belastingdienst.nl/Webdiensten/
http://www.belastingdienst.nl/

