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Sigaretten, het meest belaste 
consumptieproduct
Wist u dat ongeveer 80% van de kostprijs van een pakje sigaretten rechtstreeks naar de 
Belgische schatkist vloeit? Sigaretten zijn zonder twijfel het meest belaste consumptieproduct. 
Jaarlijks levert de verkoop van sigaretten in België meer dan 2 miljard belastingsinkomsten 
op. Dat is twee keer meer dan wat de overheid verdient aan de totale accijnzen op bier, wijn, 
alcohol, koffie en frisdranken.

Op elk product dat u als consument koopt betaalt u belas-
tingen, de zogenaamde BTW (belasting op toegevoegde 
waarde). Zo ook op sigaretten. Maar op sigaretten betaalt 
u, naast de BTW, ook nog eens twee verschillende soorten 
accijnzen. Accijnzen worden geheven op producten die door 

Ad valorem accijns    
De ad valorem accijns is een proportionele accijns in de 
vorm van een percentage van de (maximale) verkoop-
prijs in de detailhandel. In België bedraagt de ad va-
lorem accijns momenteel 52,54 %. Dit wil zeggen dat 
52,54 % van de prijs die op de fiscale zegel van uw pakje 
staat als ‘ad valorem’ accijns naar de schatkist vloeit. 

Specifieke accijns
De specifieke accijns is een forfaitaire accijns die wordt 
vastgesteld per eenheid product. In België bedraagt de 
specifieke accijns momenteel € 16,2495 per 1000 sigaret-
ten. Als u dus een pakje van 25 sigaretten koopt dan betaalt 
u daarop € 0,40 specifieke accijns (€ 16,2495/1000 X25). 

BTW
De BTW is een basisbelasting op alle goederen en 
diensten die uiteindelijk door de eindverbruiker wordt 
gedragen en die stapsgewijs wordt geïnd, namelijk bij 
elke transactie in het productie- en distributieproces. 
In België bedraagt de BTW op sigaretten 21%.

In totaal betaalt u op een pakje sigaretten drie verschillende belastingen

de overheid als ‘schadelijk’ worden beschouwd en waarvan 
de consumptie dus best niet wordt aangemoedigd. Andere 
producten waarop accijnzen worden geheven zijn brandstof-
fen (zoals benzine, diesel, stookolie, gas, ...), alcoholische 
dranken, koffie en frisdranken.



Ad valorem accijns: 

52,54% van € 6,00

Totaal accijnzen: 
€ 3,54

Totaal belastingen: 
€ 4,80 (= 80%) 

Specifieke accijns: € 16,2495/1000 X 25 

BTW:  21% van € 6,00 

Rest = € 1,20

€ 3,14

€ 0,40

€ 1,26

Een concreet voorbeeld 

Pakje van 25 sigaretten
Verkoopprijs in de winkel (=prijs vermeld op fiscale zegel) = € 6,00

Samengevat
Als u een pakje sigaretten van € 6,00 koopt, dan gaat € 4,80 daarvan rechtstreeks naar de overheid. 
De distributeurs en handelaars houden er samen € 0,41 aan over en de resterende € 0,79 gaat naar de 
fabrikant die daarmee de kostprijs van de grondstoffen, de productie, het personeel, enz. moet betalen. 


