Professionele diesel

Vanaf 1 januari 2009 zijn er een aantal beroepsvervoerders die in aanmerking komen om de
bijzondere accijnzen op diesel terug te vorderen. Dit komt erop neer dat de accijnzen op diesel gaan
verhoogd worden als de officiële prijs zakt en de accijnzen voor een deel door professionele
gebruikers gaan teruggevorderd kunnen worden.
LET OP: enkel voor voertuigen > 7,5 ton, taxi’s en bussen.
Het systeem is identiek aan het systeem van enkele jaren terug.
Hoe kan men terugvorderen?
1. Men dient zich, indien dit in verleden nog niet gebeurd is, te registreren en een “vergunning
energieproducten en elektriciteit” aan te vragen.
2. Men dient maandelijks een formulier “aanvraag tot teruggave” in te dienen.

1. Hoe registreren?
Men moet het standaardformulier invullen en samen met de inschrijvingsbewijzen van de voertuigen
(roze kaarten) opsturen naar douane en accijnzen. Het formulier kunt u vinden op de website van het
ministerie:
http://www.myminfin.be kies onder de rubriek FINFORM het thema accijnzen.
-

vul naam, adres, telefoon, fax, ondernemingsnummer in
aard aanvraag = nieuwe vergunning
aard activiteit = eindgebruiker
vul adres van eindgebruiker of verdeelpunt in
productcode voor diesel is 22
het geschat volume op jaarbasis
vul adres van boekhouding in
handtekening en hoedanigheid van de vertegenwoordiger
voeg hierbij inschrijvingsbewijs van de voertuigen

Stuur dit alles naar gewestelijke directie van douane en accijnzen.

GENT
AGD&A - Gewestelijke directie der douane en accijnzen
(CRESTRA: 2551001 )
Sint-Lievenslaan 27
9000 Gent
R.A.C. Ter Plaeten
Telefoon : 0257/731 10
Fax :
0257/962 51
E-mail : gew.dir.da.gent@minfin.fed.be

BRUSSEL
AGD&A - Gewestelijke directie der douane en accijnzen
(CRESTRA: 2501001 )
Kruidtuinlaan 50 Bus 320
1000 Brussel
Finance Tower Administratief Centrum Kruidtuin, 13e verdieping

E-mail :

Telefoon : 0257/734 40
Fax :
0257/961 07
gew.dir.da.brussel@minfin.fed.be

ANTWERPEN
AGD&A - Gewestelijke directie der douane en accijnzen
(CRESTRA: 2511001 )
Ellermanstraat 21
2060 Antwerpen
Noordstergebouw

E-mail :

Telefoon : 0257/757 20
Fax :
0257/965 10
gew.dir.da.antwerpen@minfin.fed.be

2. Aangifteformulier recuperatie accijns
In bijlage vindt u het meest recente aangifteformulier voor recuperatie van accijns op diesel. U dient
op de eerste bladzijde de juiste maand te selecteren en vervolgens even op de TAB- of ENTER-toets
te drukken zodat de juiste accijnsbedragen voor de desbetreffende maand zichtbaar worden.
De aanvraag moet ingediend worden op het volgend adres:
Gewestelijk directie der douane en accijnzen
Dienst Professionele diesel
Administratief centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 – Bus 320
1000 Brussel
Per cliquetperiode moet worden vermeld hoeveel liter in deze periode aangekocht werd bij de
leverancier of bij derden (bv. publiek pompstation) getankt. Deze liters komen in aanmerking voor
teruggave van de te veel betaalde bijzondere accijns. Concreet is er voor deze maand 1
cliquetperiode waarvoor het tarief van 0,0763 €/l. van toepassing is.
Er moeten geen facturen meegestuurd worden met het aanvraagformulier. Deze moeten 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.
BEWIJSLAST
Eindgebruikers met eigen opslag moeten een voorraadadministratie bijhouden waarin volgende
zaken
opgenomen moeten zijn:
•
•
•

stand van de voorraad op 1 januari te 0u00;
aangekochte hoeveelheden met referentie naar de leveringsdata en de aankoopfacturen;
per tankbeurt (dus ook voor niet in aanmerking komende voertuigen):
o datum en uur
o getankte hoeveelheid
o nummerplaat en kilometerstand van het voertuig
o identiteit van de chauffeur.

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.

Alle documenten betreffende de accijnsrecuperatie kunnen gedownload worden via de website van
de FOD Financiën - MyMinFin (onder het thema 'accijnzen') op
https://eservices.minfin.fgov.be/portal/nl/public/citizen/datasanddocs/forms
Met vriendelijke groeten, Gabriëls & Co.

