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Veranderingen
accijns en verbruiksbelasting
per 1 januari 2014
Deze nieuwsbrief bevat de veranderingen van de accijns op minerale oliën en alcoholhoudende producten
en veranderingen van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (allen per 1 januari 2014).

Let op!
In 2014 veranderen sommige belastingregels. Op dit moment zijn veel voorgestelde veranderingen nog voorlopig.
Ze worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt.

De wetgeving voor de accijns op minerale oliën verandert
op 1 januari 2014:
– De accijnstarieven gaan omhoog.
– U moet uiterlijk 8 januari 2014 aangeven hoeveel lichte olie,
halfzware olie en gasolie u op 1 januari 2014, 0.00 uur in
voorraad hebt in uw opslagplaats(en) in Nederland.

Accijnstarieven omhoog

ACC 056 - 1Z*1FD

De accijns op alle minerale oliën gaat omhoog op 1 januari 2014.
In de tabel hieronder staan:
– het oude accijnstarief
– de verhoging
– het nieuwe accijnstarief

Soort minerale olie

1 januari Verhoging 1 januari
2013
2014

Ongelode lichte olie (benzine)
per 1.000 liter bij 15˚C

€ 746,55

Gelode lichte olie (benzine)
per 1.000 liter bij 15˚C

€ 831,38

€ 14,13

€ 845,51

Halfzware olie en gasolie
(petroleum, kerosine en diesel)
per 1.000 liter bij 15˚C

€ 440,28

€ 37,48

€ 477,76

Zware stookolie
per 1.000 kg

€ 35,23

€ 0,60

€ 35,83

Vloeibaar gemaakt petroleumgas
per 1.000 kg

€ 180,04

€ 142,13

€ 322,17

€ 12,69

€ 759,24

Let op!
Het onderscheid tussen zwavelvrije halfzware olie en gasolie
en andere halfzware olie en gasolie vervalt met ingang van
1 januari 2014.

Teruggaaf omhoog
De bedragen die gelden voor de teruggaaf van accijns gaan
omhoog op 1 januari 2014. In de tabel hieronder staan:
– het oude bedrag
– het nieuwe bedrag

Soort teruggaaf

1 januari
2013

1 januari
2014

Vloeibaar gemaakt petroleumgas
voor autobussen die hoofdzakelijk
worden gebruikt in het openbaar
vervoer - per 1.000 kg

€ 49,85

€ 50,70

Vloeibaar gemaakt petroleumgas
voor vuilniswagens, kolkenzuigers en
straatveegwagens - per 1.000 kg

€ 49,85

€ 50,70

Vloeibaar gemaakt petroleumgas
voor glastuinders zonder aansluiting
op het aardgasnet - per 1.000 kg

€ 137,92

€ 140,26

Vloeibaar gemaakt aardgas,
vloeibaar gemaakt methaan en
vloeibaar gemaakt biogas dat is
onderworpen aan het tarief van
vloeibaar gemaakt petroleumgas per 1.000 kg

–

€ 125,00

Nieuwe teruggaaf voor vloeibaar gemaakt
aardgas,methaan en biogas
De teruggaaf voor vloeibaar gemaakt aardgas, methaan en biogas
is een nieuwe teruggaaf die geldt vanaf 1 januari 2014. De teruggaaf
wordt verleend aan degene die het vloeibaar gemaakt aardgas,
vloeibaar gemaakt methaan of vloeibaar gemaakt biogas in de
periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 heeft
uitgeslagen tot verbruik.

Andere accijnstarieven
Met ingang van 1 januari 2014 worden ook verhoogd: de accijns
op alcoholhoudende producten en de verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken. Deze tarieven vindt u met ingang van
5 december 2013 in de Tarievenlijst Accijns en verbruiksbelastingen.
U kunt deze downloaden van de internetsite van de Douane:
www.douane.nl.

Is bovenstaande teruggaaf van accijns aan u verleend? Dan moet
u bij een later verzoek om teruggaaf van accijns van vloeibaar
gemaakt aardgas, methaan en biogas, bijvoorbeeld in verband
met uitvoer, deze teruggaaf verminderen met de eerder verleende
teruggaaf.

Aangifte van voorraden lichte olie, halfzware olie
en gasolie
U moet uiterlijk op woensdag 8 januari 2014 aangeven hoeveel
lichte olie, halfzware olie en gasolie u op 1 januari 2014, 0.00 uur
in voorraad had in uw opslagplaats(en) in Nederland. Over die
voorraad moet u de tariefsverhoging van de accijns betalen, zie
de tabel hierboven.
Meerdere opslagplaatsen in gebruik bij eenzelfde persoon
beschouwen we samen als één opslagplaats. Hieronder vallen ook
de vervoermiddelen waarin lichte olie, halfzware olie en gasolie is
opgeslagen.
U kunt het formulier Aangifte Accijns Tariefswijziging minerale
oliën vanaf 5 december 2013 downloaden van de internetsite van
de Douane: www.douane.nl.

Let op!
U hoeft geen aangifte te doen als de totaal te betalen accijns
minder is dan € 250. Als u bijvoorbeeld op 1 januari 2014, 0.00 uur
alleen diesel in voorraad heeft, hoeft u geen aangifte te doen als
het om minder dan 6.670 liter gaat. Hebt u daarnaast bijvoorbeeld
ook benzine in voorraad? Tel de te betalen bedragen dan bij elkaar
op. Als dat minder is dan € 250, dan hoeft u geen aangifte te doen.
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