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FLASH Nr.37 - 11/07/2018

Verhoging van de accijnzen:
Cliquet!!!

Ten gevolge van de prijsdaling van de maximumprijs van de diesel die vandaag 11 juli 2018
plaatsvindt, heeft de Federale Minister van Financiën beslist om de bijzondere accijnzen op de
diesel te verhogen.
Vanaf vandaag, 11 juli 2018, wordt de bijzondere accijns (Diesel 10 PPM) van 372,1638 €/1000 l.
naar 376,7638 €/1000 l. verhoogd, ofwel een stijging van 4,60 €/1000 liter.
Het terugvorderbaar bedrag van de accijnzen gaat van 232,8094 €/1000 l. naar
237,4094€/1000 liter (of 0,2374094 €/liter).
Onderstaand kan u de bijgewerkte tabel terugvinden betreffende de terugvorderbare accijnzen
in het kader van de ‘professionele diesel’:
2015
01/01/2015
01/11/2015
20/11/2015
04/12/2015
12/12/2015

–
–
–
–
–

30/10/2015
19/11/2015
03/12/2015
11/12/2015
31/12/2015

76,3000 €/1000 l.
79,0017 €/1000 l.
85,6017 €/1000 l.
99,3017 €/1000 l.
112,2917 €/1000 l.
2016

01/01/2016 – 05/07/2016
06/07/2016 – 12/07/2016
13-07/2016 – 26/07/2016
27/07/2016 – 02/08/2016
03/08/2016 – 31/12/2016

112,2917 €/1000 l.
118,0917 €/1000 l.
126,3917 €/ 1000 l.
133,8917 €/1000 l.
144,3766 €/1000 l.
2017

01/01/2017
14/01/2017
14/03/2017
23/03/2017

–
–
–
–

13/01/2017
13/03/2017
22/03/2017
31/12/2017

01/01/2018
06/02/2018
13/02/2018
09/03/2018
05/06/2018
13/06/2018
23/06/2018
11/07/2018

–
–
–
–
–
–
–
–

05/02/2018
12/02/2018
08/03/2018
04/06/2018
12/06/2018
22/06/2018
10/07/2018
…….

155,1101 €/1000 l.
160,5101 €/ 1000 l.
172,9101 €/ 1000 l.
177,4298 €/ 1000 l.

2018
185,9094 €/1000 l.
193,0094 €/1000 l.
207,5094 €/1000 l.
213,3094 €/1000 l.
221,2094 €/1000 l.
224,9094 €/1000 l.
232,8094 €/1000 l.
237,4094 €/1000 l.

Voorraadaangifte en facturatie
Wat betreft de transporteurs die ook brandstof aan derden verkopen, kunnen wij u de
bijkomende informatie verstrekken:
1. Vergeet niet het accijnstarief dat op uw verkoopfacturen is vermeld, aan te passen!
De accijnzen (totaalbedrag) moeten worden vermeld op al de verkoopfacturen, in euro’s/m³.
Deze vermelding is niet verplicht op de leveringsbonnen.
2. De voorraadaangiften moeten zo snel mogelijk neergelegd worden!
De voorraadaangifte moet gebeuren in twee exemplaren, gedateerd en ondertekend met een
verklaring op eer van uw voorraden op 11/07/2018 om 0u00 indien de volumes hoger zijn dan
1.000 liter.
Het is ook verplicht om de coördinaten van uw klanten (+ volumes) waar u meer dan 10.000
liter verkocht heeft tijdens de maand voorafgaand aan het cliquet door te geven.
Het is niet nodig om de facturen bij te voegen.
Een exemplaar van deze verklaring moet in het bezit zijn van een (toegewezen) ambtenaar
van de dienst douane en accijnzen.
Het tweede exemplaar moet u zelf zorgvuldig in bewaring houden en in geval van een controle
van de dienst douane en accijnzen moet dit overhandigd kunnen worden.
Het verschuldigd bedrag moet zo vlug mogelijk betaald worden op het bankrekeningnummer
van het Enig Kantoor van de FOD Financiën 679-2002705-43, IBAN BE66 6792 0027 0543 –
BIC PCHQBEBB
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