Accijnsrecuperatie van professionele diesel
Komt u in aanmerking voor een teruggave van accijnzen?
Indien u tot één van de volgende 'professionele gebruikers' behoort, kan u genieten van een
teruggave van een deel van de betaalde accijnzen op diesel. Het maakt daarbij niet uit of u beschikt
over een eigen tankinstallatie of diesel tankt aan een tankstation en/of u de voertuigen inzet voor
eigen gebruik of voor rekening van derden:
- vervoer van goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met voertuigen met een
MTM van meer dan 7,5 ton
- vervoer van personen met voertuigen van categoriën M2 of M3
- taxi-ondernemingen
Hoeveel bedraagt de teruggave?
Het te recupereren bedrag aan accijnzen is afhankelijk van het accijnstarief op het moment van de
aangekochte diesel. Vanaf 3 augustus 2016 bedraagt de teruggave 144,3766 € per 1.000 liter diesel.
Hoe registreren?
Vul het registratieforumulier in voor een ‘Vergunning energieproducten en elektriciteit’:
- naam, adres, telefoon, fax, ondernemingsnummer
- aard aanvraag = nieuwe vergunning
- aard activiteit = eindgebruiker
- adres van eindgebruiker of verdeelpunt
- productcode voor diesel = 22
- het geschat volume op jaarbasis
- adres van boekhouding
- handtekening en hoedanigheid van de vertegenwoordiger
Het ingevulde registratiedocument moet, samen met een kopie van de inschrijvingsbewijzen van uw
voertuigen, opgestuurd worden naar de Gewestelijke directie van het gebied waar u gevestigd bent.
Een adressenlijst en bijkomende richtlijnen voor het invullen van het registratiedocument kan u hier
downloaden.
Gewestelijke directie van Antwerpen
Ellermanstraat 21, 2060 Antwerpen
Tel. 02 577 56 60, fax 02 579 65 04, e-mail gew.dir.da.antwerpen@minfin.fed.be
Gewestelijke directie van Brussel
Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 320, 1000 Brussel
Tel. 02 577 34 40, fax 02/579 61 07, e-mail gew.dir.da.brussel@minfin.fed.be
Gewestelijke directie van Gent
RAC Ter Plaeten, Sint-Lievenslaan 27, 9000 Gent
Tel. 02 577 31 10, fax 02 579 62 51, e-mail gew.dir.da.gent@minfin.fed.be
Gewestelijke directie van Hasselt
Voorstraat 43 bus 70, 3500 Hasselt
Tel. 02 576 17 50, fax 02 579 79 41, e-mail gew.dir.da.hasselt@minfin.fed.be
Wat moet u doen om van een teruggave te kunnen genieten?
Er zijn 2 mogelijkheden om een teruggave van de accijnzen te bekomen:
1. Terugbetaling aanvragen via het klassieke aanvraagformulier.
Dit kunt u vinden op de website van het ministerie:http://www.myminfin.be, klik op: “Naar MyMinfin
zonder authentificatie (en zie geen persoonlijke gegevens)”, tabblad “Gegevens en documenten”,
tabblad “Formulieren”, zoeken op “diesel” onder het thema “Accijnzen”

Het aanvraagformulier bestaat uit 3 documenten:
- een 'algemeen deel' waarop o.m. het registratienummer, de adresgegevens, het
bankrekeningnummer, de hoeveelheden aangekocht product per cliquetperiode en het totaal terug te
vorderen bedrag moeten worden vermeld
- een 'kader A' voor eindgebruikers die tanken aan een publieke pomp
- een 'kader B' voor eindgebruikers met een private pomp
Kader A en/of kader B en facturen moeten niet worden opgestuurd. Deze dienen op de bedrijfszetel
bewaard te worden en zullen enkel bij een eventuele controle opgevraagd worden. De facturen
opgesteld naar aanleiding van een betaling in contanten, geven echter geen recht op een
terugbetaling. De liters aangekocht in het kader van gezamenlijke aankoop bij een juridisch derde (bv.
zusterfirma, moedervennootschap, collega-vervoerder, …) worden door de administratie aanvaard
maar dienen beschouwd te worden als tankbeurten aan een publieke pomp waarvoor dus een factuur
dient opgesteld te worden die voldoet aan alle vereisten. De onderneming die verkoopt kan op deze
liters niet recupereren.
Eindgebruiker zonder eigen opslag
Indien wordt getankt bij een publiek pompstation of in geval van gezamenlijke aankoop, moet de
factuur van de leverancier volgende gegevens vermelden:
- datum van de tankbeurt
- adres van het tankstation
- type en hoeveelheid brandstof
- totale prijs van de brandstof
- nummerplaat van het voertuig
Eindgebruiker met eigen opslag
Van de eindgebruikers met eigen opslag wordt geëist dat zij een voorraadadministratie bijhouden
waarin volgende zaken opgenomen moeten zijn:
- stand van de voorraad
- aangekochte hoeveelheden met referentie naar de leveringsdata en de aankoopfacturen
- per tankbeurt: - datum en uur
- getankte hoeveelheid
- nummerplaat van het voertuig
- kilometerstand van het voertuig
- identiteit van de chauffeur
Het ingevulde aanvraagformulier dient u naar het volgend adres te sturen:
Administratie der Douane en Accijnzen
Dienst Professionele diesel
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 3201
1000 Brussel
Meer informatie vindt u in de handleiding die u hier kan downloaden.
2. Sedert maart 2016 kan u ook gebruik maken van een webapplicatie waarmee u voortaan de
aangiftes voor de terugbetaling van accijnzen voor professionele diesel online kan indienen en
consulteren.
Om toegang te krijgen tot de webapplicatie ‘PDIE’ moet u in het systeem "Rollenbeheer" van FedICT
uw gebruikers het profiel 'Professionele diesel' toekennen. De rol 'Professionele diesel' kan toegekend
worden door de toegangsbeheerder binnen een bedrijf.
De buitenlandse bedrijven kunnen voorlopig nog geen gebruik maken van deze online applicatie en
zullen nog steeds een aangifte op papier moeten indienen.
Meer informatie vindt u in de handleiding die u hier kan downloaden.
Vragen?
Centrale Administratie van Douane en Accijnzen, dienst Accijnsprocedures
North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
Tel. 02 576 62 31 of 02 576 35 88, fax 02 579 51 29, e-mail accijnsprocedures.douane@minfin.fed.be

