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Rode diesel verdwijnt
vanaf 1 januari 2013
(behalve voor schepen, andere dan pleziervaartuigen)
Rode diesel verdwijnt vanaf 1 januari 2013. Met rode diesel bedoelen we in deze Nieuwsbrief alle
laagbelaste halfzware olie en gasolie, waarin herkenningsmiddelen zijn gemengd. Dat betekent
dat het accijnstarief voor deze laagbelaste brandstof wordt verhoogd.

Vanaf 1 januari 2013 is alleen hoogbelaste halfzware olie en gasolie
(niet voorzien van herkenningsmiddelen) te koop voor verbruik in
Nederland. De rode diesel blijft alleen bestaan voor de vrijstelling
van accijns voor andere schepen dan pleziervaartuigen. Er is een
overgangsregeling. Hebt u nog rode diesel in voorraad? Dan moet
het verschil tussen het lage accijnstarief en het hoge accijnstarief
worden bijbetaald. Maar er zijn uitzonderingen. Die staan in deze
Nieuwsbrief.
De wijzigingen op een rij:
 Het accijnstarief voor rode diesel verdwijnt. In Nederland bestaat
vanaf 1 januari 2013 nog 1 tarief voor halfzware olie en gasolie
 Het verbod om rode diesel voorhanden te hebben, verandert
 Vier teruggaafregelingen accijns vervallen met ingang van
1 januari 2013.

Uw actie
Hebt u op 1 januari 2013 om 0.00 uur rode diesel in voorraad in
uw opslagplaats(en) in Nederland? Dan moet u uiterlijk dinsdag
8 januari 2013 aangeven hoeveel rode diesel dat is.

In de tabel hieronder staan:
 het nieuwe accijnstarief
 het oude accijnstarief
 het verschil tussen het nieuwe en het oude tarief
Soort minerale olie

1 januari 2013

Halfzware olie en gasolie € 440,28 per
zwavelvrij (met herken- 1.000 liter
bij 150C
ningsmiddelen)

1 januari 2012

Verschil

€ 258,86 per
1.000 liter
bij 150C

€ 181,42 per
1.000 liter
bij 150C

Aangifte doen van uw voorraad rode diesel
uiterlijk 8 januari 2013
U moet uiterlijk dinsdag 8 januari 2013 aangeven hoeveel rode
diesel (laagbelaste halfzware olie en gasolie) u op 1 januari 2013,
0.00 uur in voorraad hebt in uw opslagplaats in Nederland.
Over die hoeveelheid moet u het accijnsverschil betalen.
Het verschil is € 181,42 per 1.000 liter halfzware olie en/of gasolie
olie bij 150C zie de tabel hierboven.

Moet u altijd bijbetalen?
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Tariefonderscheid verdwijnt
Het tariefonderscheid tussen hoogbelaste en laagbelaste halfzware
olie en gasolie verdwijnt met ingang van 1 januari 2013. Alle halfzware
olie en gasolie wordt belast met hetzelfde tarief. Dat geldt ook
voor de rode diesel die u op 1 januari 2013 in een opslagplaats in
Nederland in voorraad hebt en waarover u al accijns hebt betaald
(zie hierna).

Nee, u hoeft alleen accijns bij te betalen als het bij te betalen bedrag
hoger is dan € 250. Dit betekent dat u aangifte moet doen als u op
1 januari 2013 een voorraad rode diesel hebt van meer dan 1380 liter.

Moet iedereen bijbetalen?
Nee, eindverbruikers hoeven alleen bij te betalen als:
 eindverbruikers één of meer opslagtanks hebben met rode diesel
(halfzware olie of gasolie) waarin in totaal meer dan 5000 liter
olie kan, en
 er op 1 januari 2013 nog meer dan 1380 liter brandstof zit.

Wie zijn eindverbruikers?

Geen vergunningen meer voor opslag van rode diesel

Eindverbruikers zijn personen en bedrijven die rode diesel hebben
gekocht voor eigen verbruik. Voorbeelden:
 agrarische bedrijven die rode diesel hebben voor het vullen van
de brandstoftanks van hun tractoren en landbouwmachines
 transportbedrijven die rode diesel hebben voor het vullen van
de speciale tanks op hun vrachtwagens die dienen voor de aandrijving van apparatuur, zoals koelaggregaten
 bedrijven die rode diesel hebben voor het vullen van de brandstoftanks van voertuigen die alleen op hun eigen terrein (en dus niet
op de openbare weg) rijden.

Voor de opslag van rode diesel (halfzware olie en gasolie voorzien
van herkenningsmiddelen) is vanaf 1 januari 2013 geen vergunning
meer nodig. Bestaande vergunningen voor de opslag van minerale
oliën voorzien van herkenningsmiddelen trekt de Douane in.

Aangifteformulier op www.douane.nl
U kunt het formulier ‘Aangifte Accijns vervallen laagbelaste halfzware
olie en gasolie’ vanaf begin december 2012 downloaden van de
Internetsite van de Douane: www.douane.nl. U vult het formulier
in en stuurt het naar Belastingdienst Douane. Het adres staat op
het formulier. Doe dat uiterlijk op 8 januari 2013.

Moet u altijd aangifte doen?
Nee, u moet alleen aangifte doen als u moet bijbetalen.

Let op:
Voor hoogbelaste halfzware olie en gasolie hoeft u geen aangifte te doen.

Regeling teruggaaf van accijns in geval van ‘technische of logistieke redenen’ vervalt op 1 januari 2013
U kunt geen accijns meer terugvragen voor hoogbelaste halfzware
olie en hoogbelaste gasolie omdat u om technische of logistieke
redenen geen laagbelaste halfzware olie of gasolie kon gebruiken.
Dat geldt voor hoogbelaste halfzware olie en hoogbelaste gasolie
die is verbruikt na 31 december 2012.

Regeling teruggaaf van accijns voor
glastuinbouw vervalt op 1 januari 2013
Glastuinbouwbedrijven kunnen geen accijns meer terugvragen
voor halfzware olie en gasolie die is verbruikt voor verwarming ter
bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. Dat geldt
voor halfzware olie en gasolie die is verbruikt na 31 december 2012.
De teruggaafregeling blijft bestaan voor LPG (vloeibaar gemaakt
petroleumgas).

U hoeft ook geen aangifte te doen als er een vrijstelling geldt omdat
de brandstof bestemd is voor andere schepen dan pleziervaartuigen.

Verbod voorhanden hebben rode diesel wijzigt
Met ingang van 1 januari 2013 mag rode diesel (halfzware olie en
gasolie voorzien van herkenningsmiddelen) alleen nog voorhanden
zijn in de hierna genoemde tanks:
 brandstoftanks van andere schepen dan pleziervaartuigen, alleen als
de minerale olie wordt verbruikt voor de aandrijving van die schepen
 opslagtanks voor minerale oliën die zijn bestemd om van daaruit
te worden afgeleverd in:
– de brandstoftanks van andere schepen dan pleziervaartuigen, of
– ladingtanks van vaartuigen, voertuigen en treinwagons
 opslagtanks van waaruit minerale oliën worden afgeleverd in de
brandstoftanks van andere schepen dan pleziervaartuigen, mits
deze schepen in bezit zijn van en verbruikt worden door degene
die de beschikking heeft over deze tanks.

Overgangsregeling
Andere opslagtanks en brandstoftanks dan de hiervoor genoemde
tanks met rode diesel zijn natuurlijk niet direct leeg op 1 januari 2013.
Tot 1 juli 2013 mag u daarom deze minerale oliën nog bewaren in
deze tanks. Handelaren die deze minerale oliën nog hebben, mogen
deze tot 1 juli 2013 nog aﬂeveren. Als u rode diesel voor 1 januari 2013
bestelt, moet u er rekening mee houden dat u met ingang van 1 juli
2013 geen rode diesel meer mag hebben.
Vanzelfsprekend is het nooit toegestaan om zogenoemde rode diesel
te hebben in brandstoftanks van motorrijtuigen op de weg en in
brandstoftanks van pleziervaartuigen.

Regeling teruggaaf van accijns voor nonprofitinstellingen vervalt op 1 januari 2013
Non-proﬁtinstellingen kunnen geen accijns meer terugvragen voor
halfzware olie en gasolie die zij hebben verbruikt voor verwarmingsdoeleinden. Dat geldt voor halfzware olie en gasolie die is verbruikt
na 31 december 2012. De teruggaafregeling blijft bestaan voor LPG
(vloeibaar gemaakt petroleumgas).

Regeling teruggaaf van accijns voor
grootverbruikers vervalt op 1 januari 2013
Grootverbruikers van halfzware olie, gasolie en LPG (vloeibaar
gemaakt petroleumgas) kunnen geen accijns meer terugvragen voor
deze brandstoﬀen die na 31 december 2012 zijn verbruikt. Tot die
datum kan teruggaaf van accijns worden gevraagd als deze brandstoﬀen
voor eigen verbruik zijn gekocht (betrokken) en als de hoeveelheid
per jaar hoger was dan 159.000 liter halfzware olie, 153.000 liter
gasolie of 119.000 kilogram LPG (vloeibaar gemaakt petroleumgas).

Vragen?
Hebt u nog vragen? Bel dan de Belastingtelefoon/Douane
0800 - 0143, op werkdagen van maandag tot en met donderdag
van 08.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Hebt u nog vragen over de ‘Aangifte Accijns vervallen laagbelaste
halfzware olie en gasolie’ voor de aanwezige voorraad laagbelaste
rode diesel? Bel dan Belastingdienst Douane/Administratieve Unit
Accijns, tel. (0591) 68 05 50.

