
   
 

   
 

 

Accijns NL APP 

Dit document beschrijft de functionaliteit, en het gebruik van, de Accijns NL app, gemaakt door Micro 

Apps. Deze app is bedacht en ontwikkelt om accijns/verbruiksbelasting in te richten, en bij te 

houden, voor verkochte alcoholische producten.  

Installatie: 

De installatie van de Accijns NL App is te vinden op de Microsoft App source pagina, die te vinden is 

via uw Microsoft 365 Business Central omgeving door te zoeken op ‘Extensiemarktplaats’, om daarna 

te zoeken op ‘Accijns NL’.  

Vanuit die pagina is het eenvoudig om het installatieproces te starten, om de functionaliteit voor elk 

bedrijf binnen de Business Central omgeving beschikbaar te maken.  

 

Configuratie/installatie wizard 

Als de installatie van de app is voltooid, kan de configuratie wizard worden gebruikt om de initiële 

benodigde inrichting te doen.  

Deze wizard gaat er voor zorgen dat uw Business Central omgeving is geregistreerd bij Micro Apps en 

dat de app geactiveerd is zodat deze in gebruik kan worden genomen.  

  
 

Volg de stappen die uitgelegd worden op de pagina om te registreren en activeren en klik daarna op 

Volgende om naar de volgende pagina te gaan. 

  

  



   
 

   
 

  
 

De volgende pagina legt uit hoe u de Accijns NL machtigingenset koppelt aan een gebruiker zodat 

zonder rechten problemen de app kan worden gebruikt. Uiteraard wordt de machtigingenset niet 

gekoppeld aan gebruikers die geen gebruik hoeven te maken van de Accijns NL app functionaliteit. 

Na het koppelen van de machtigingenset is de wizard voltooid, en kan deze worden gesloten door op 

Voltooien te klikken.  

De initiële inrichting is nu gedaan, en kan worden begonnen met het inrichten van de Eenheden 

tabel. 

Inrichting Eenheden tabel 

Om een juiste berekening te kunnen maken van het aantal verkochte liters alcohol, van een product 

waar accijns op van toepassing is, moet eerst de omrekening worden gevuld in de Eenheden tabel. 

Deze is te vinden door te zoeken op ‘Eenheden’ in uw Business Central omgeving.  

Vul daarna het juiste aantal in het Liter veld bij de betreffende eenheid. 

 

  



   
 

   
 

Inrichting Artikelkaart 

Om uiteindelijk het aantal verkochte liters alcohol te berekenen, is het noodzakelijk om het 

alcoholpercentage op de artikelkaart vast te leggen. Open de Artikelkaart door te zoeken op 

‘Artikelen’, en open de betreffende artikelkaart waar het alcoholpercentage op vastgelegd moet 

worden. 

 

Inkooporder regels 

Op de Inkooporder regels is het Alcohol % veld beschikbaar om direct inzicht te krijgen wat het 

alcohol percentage is, en dus dat dit product accijns plichtig is. Open de Inkooporder door te zoeken 

op ‘Inkooporders’ en open de betreffende inkooporder. 

 

Verkooporder regels 

Op de Verkooporder regels is het Alcohol % veld beschikbaar om direct inzicht te krijgen wat het 

alcohol percentage is, en dus dat dit product accijns plichtig is. Open de Verkooporder door te 

zoeken op ‘Verkooporders’ en open de betreffende verkooporder. 

 

 



   
 

   
 

Maandelijkse Alcoholverkopen 

Bedrijven die te maken hebben met accijns plichtige producten, moeten een ‘Aangifte accijns en 

verbruiksbelasting’ doen bij de Douane. 

De Accijns NL App biedt een overzichtelijke pagina, waar alle alcohol verkopen per maand worden 

uitgesplitst.  

Deze pagina is te vinden door in uw Business Central omgeving te zoeken op ‘Maandelijkse 

alcoholverkopen’. 

Selecteer een de begindatum (vaak de eerste van de maand) en daarna of enkel de artikelen moeten 

worden getoond die daadwerkelijk een verkocht aantal liters alcohol hebben. 

 

De pagina wordt nu automatisch gefilterd, en laat het aantal liters alcohol zien waarover accijns moet 

worden aangegeven. 

 

Door te klikken op het aantal in een bepaalde maand, kunt u terug zoeken waaruit dat aantal is 

opgebouwd.  

 

  



   
 

   
 

Artikelposten 

De pagina van de Maandelijkse Alcoholverkopen maakt op de achtergrond gebruik van de 

Artikelposten. Ook daar is het Alcohol % veld toegevoegd, en het Alcohol (liter) veld. Dat laatste veld 

berekend hoeveel liter alcohol er voor die post is verkocht, aan de hand van de artikelinrichting en 

het aantal dat is verkocht.  

De formule om dat aantal te berekenen is als volgt:  

((Alcohol-%/100) * Inhoud) * Aantal verkocht = Verkocht aantal liters alcohol.  

 

 


