
INFO SHEET

ACCIJNSBEHEER BIJ E-COMMERCE 
ACTIVITEITEN IN EUROPA
Compliance management bij indirecte heffingen op alcoholische dranken

SGS is wereldleider op het gebied 
van inspectie, controle, analyse en 
certificering. Ongeacht uw locatie of 
sector staan onze internationale teams 
van experts steeds voor u klaar met 
gespecialiseerde oplossingen die uw 
bedrijf sneller, eenvoudiger en efficiënter 
maken. Maco Customs Service is in 
2017 overgenomen door SGS en biedt 
als gespecialiseerde en fullservice 
douanedienstverlener voor Nederland, 
België en Duitsland, ondersteuning op 
het gebied van brokerage, compliance 
management, software en consultancy.

JURIDISCHE ACHTERGROND

webshops die binnen de EU 
grensoverschrijdend accijnsgoederen 
verkopen aan particulieren zijn 
verplicht de toepasselijke indirecte 
heffingen (accijnzen en btw) in het 
land van verbruik te betalen. Om deze 
grensoverschrijdende transacties met 
accijnsgoederen te vergemakkelijken, 
heeft de Europese Commissie in 1993 
een formeel kader voorgesteld met 
de minimumvoorwaarden waaraan 
alle EU-lidstaten moeten voldoen. Het 
staat de afzonderlijke EU-lidstaten 
nog steeds vrij om voor specifieke 
handelsroutes of accijnsgoederen 
bijkomende voorwaarden op te leggen, 
wat binnen de EU tot erg ingewikkelde 
en verschillende afhandelingsprocessen 
leidt. Webshops die zich niet aan de 
regels houden, moeten zich ervan 
bewust zijn dat schendingen van het EU-
kader of de nationale voorschriften hoge 
boetes kunnen opleveren, bovenop het 
terugvorderen van de indirecte heffingen 
die niet overeenkomstig werden betaald. 
Nationale accijnsautoriteiten hebben 
onlangs onderzoeksteams aangesteld 
om te controleren of webshops die 
internationaal zakendoen voldoen aan 
met de nationale regelgeving.

WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN? 
SGS Maco biedt een volledig 
geïntegreerde service die 100% 
compliance bij uw accijnsverkopen 
in België, Nederland en Duitsland 
garandeert.

•	 Klantspecifieke vergunningsaanvraag 
voor accijnsdoeleinden in het land van 
verbruik 

•	 Btw-registratie en -administratie in het 
land van verbruik

•	 Webhosting, gebaseerd op de 
nationale accijnswetgeving in het land 
van verbruik

•	 Integratie tussen 
softwareprogramma’s voor 
geautomatiseerde verwerking van 
gegevensoverdracht

•	 Beheer van officiële administratieve 
vereisten en eindafrekening van 
indirecte heffingen

•	 Algemene ondersteuning en 
begeleiding 

 

HOE GAAN WE TE WERK?

1. SGS Maco vraagt een 
klantspecifieke accijnsvergunning 
aan ‘Fiscaal vertegenwoordiger: 
Verkoop op afstand’ om zo 
buitenlandse webshops te kunnen 
vertegenwoordigen in het land 
van verbruik. Daarnaast voeren 
we de verplichte btw-registratie in 
het land van verbruik uit voor de 
vertegenwoordigde webshop. 

2. We maken voor uw bedrijf een 
account aan in onze webgebaseerde 
accijnsapplicatie om een 
klantspecifieke artikeldatabase 
te creëren. In deze database 
definiëren we voor elk artikel 
apart de toepasselijke (nationale) 
accijnscategorieën en -tarieven. 
Deze informatie gebruikt de 
accijnsapplicatie om automatisch 
en op artikelniveau de toepasselijke 

accijnzen te berekenen. 

3. We creëren een klantinterface 
tussen de accijnsapplicatie en uw 
software die voor een volledig 
geautomatiseerde gegevensstroom 
zorgt, inclusief automatische 
gegevensoverdracht en de 
uitwisseling van documenten en 
informatie. 

4. Na goedkeuring van de 
accijnsvergunning en btw-
registratie zorgen wij ervoor dat uw 
transacties op compliant wijze via de 
accijnsapplicatie verwerkt worden. 
De afzonderlijke zendingen worden in 
de accijnsapplicatie geconsolideerd 
en de verschuldigde accijnzen 
worden binnen de voorgeschreven 
termijnen betaald. Naast de accijnzen 
verzorgen wij ook uw nationale btw-
administratie. 

De SGS Maco accijnsapplicatie is 
gecontroleerd en goedgekeurd door de 
nationale accijnsautoriteiten in België, 
Nederland en Duitsland. We hebben de 
douane permanent toegang verleend tot 
de applicatie zodat ze de administratieve 
flow in plaats van de fysieke 
goederenstroom kunnen bewaken, 
wat een efficiënte toeleveringsketen 
op het gebied van de e-commerce in 
alcoholische dranken garandeert.

Als u alcoholische dranken B2C verkoopt 
of wilt verkopen binnen de EU, biedt 
SGS Maco u de mogelijkheid dit simpel, 
compliant, volledig geautomatiseerd en 
kostenefficiënt te doen. Er is geen reden 
meer om niet internationaal te gaan.
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CONTACT
t +31 (0)475 425 800
e questions@maco.nl 
www.macocustoms.com 


