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Verandering tarieven accijns en
energiebelasting voor minerale oliën
per 1 januari 2010.
De tarieven van accijns en energiebelasting op minerale oliën gaan veranderen. De energiebelasting en de accijns voor bepaalde minerale oliën
zijn vanaf 1 januari 2010 samengevoegd. Ook gaan een aantal teruggaafbepalingen van de Wet belastingen op Milieugrondslag naar de Wet op de
accijns. Dat staat in de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010. Ook is op de
accijnstarieven voor alle minerale oliën de inflatiecorrectie toegepast.
Verwerking per 1 januari 2010 van de energiebelasting voor vloeibaar
gemaakt petroleumgas (LPG), laagbelaste halfzware olie en laagbelaste
gasolie in de accijnstarieven voor die producten
Halfzware olie, gasolie en LPG, die zijn bestemd voor ander gebruik dan
• voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of
• voor het aandrijven van pleziervaartuigen of
• voor de voortstuwing van luchtvaartuigen
zijn tot en met 31 december 2009 belast met een verlaagd accijnstarief of nihiltarief accijns (LPG) en energiebelasting (zie de tweede en derde kolom van de onderstaande tabel).
De energiebelasting op de laagbelaste halfzware olie en gasolie is met ingang van 1
januari 2010 verwerkt in de accijnstarieven. Dit betekent dat voor die minerale oliën de
accijnstarieven zijn verhoogd en dat u geen energiebelasting meer hoeft te betalen.
Ook voor LPG is de energiebelasting met ingang van 1 januari 2010 verwerkt in het
accijnstarief. Het nihiltarief accijns van LPG is vervallen. Er is één accijnstarief vastgesteld, ongeacht het gebruik. Dit nieuwe tarief is een gemiddelde van het tarief voor de
energiebelasting en het accijnstarief.
In de onderstaande tabel zijn de oude en nieuwe tarieven vermeld. In de nieuwe tarieven
per 1 januari 2010, vermeld in de vierde kolom, is de inflatiecorrectie reeds verwerkt.
Soort minerale olie

Accijns per
01-01-2009

Laagbelaste gasolie

E 77,86 per 1000 liter

Energiebelasting per
01-01-2009

E 170,43 per 1000 liter
bij 150 C
Laagbelaste halfzware olie E 77,86 per 1000 liter E 169,03 per 1000 liter
		
bij 150 C
LPG, voor gebruik
E 126,07 per 1000 kg nihiltarief
wegverkeer, 			
en luchtvaartuigen
LPG, ander gebruik
nihiltarief
E 201,78 per 1000 kg
LPG ongeacht het gebruik 			
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Alleen accijns per
01-01-2010
E 253,01 per 1000 liter
bij 150C
E 253,01 per 1000 liter
bij 150 C

E 154,12 per 1000 kg

In de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 is artikel 84c van de Wet op de accijns van
toepassing verklaard. Dit betekent dat voor de bovengenoemde minerale oliën die op 1
januari 2010 in een opslagplaats in voorraad liggen geen accijns en/of energiebelasting
wordt geheven (u hoeft dus geen aangifte te doen). Er wordt ook geen teruggaaf van accijns en/of energiebelasting verleend.
De nieuwe accijnstarieven van alle minerale oliën die op 1 januari 2010 gelden, zijn te
vinden in de tarievenlijst op de douanesite www.douane.nl.
Let op.
De voorraadheffing op grond van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001 blijft
wel bestaan.
Wijziging aangifte
In de loop van het jaar passen wij het elektronische aangifteprogramma aan. Wordt in
de elektronische aangifte nog energiebelasting vermeld? Zet dan in uw elektronische
aangifte in het vak “energiebelasting”: 0.
In het eerste kwartaal passen wij het papieren aangifteformulier aan.
Nieuwe teruggaafbepalingen accijns
Volgens de Wet belastingen op milieugrondslag was voor een aantal specifieke gevallen
teruggaaf van energiebelasting mogelijk. Deze zijn nu in de Wet op de accijns opgenomen. De bedragen voor teruggaaf zijn gebaseerd op het oorspronkelijke tarief van de
energiebelasting. Het gaat om de volgende regelingen:
• De teruggaafregeling voor minerale oliën die worden gebruikt in de glastuinbouw staat
nu in artikel 71e van de Wet op de accijns. Deze regeling stond in artikel 18, eerste lid,
van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag.
• De teruggaafregeling voor grootverbruikers staat nu in artikel 71f van de Wet op de
accijns. Deze regeling stond in artikel 66 van de Wet belastingen op milieugrondslag
• De teruggaafregeling voor gebouwen zonder aardgasaansluiting die door kerken en
non-profitinstellingen worden gebruikt staat nu in artikel 71g van de Wet op de
accijns. Deze regeling stond in artikel 69, zevende lid, van de Wet belastingen op
milieugrondslag.
De nieuwe bedragen voor teruggaaf per 1 januari 2010 staan in de tarievenlijst op
www.douane.nl.
Accijnsvergunningen
De verleende accijnsvergunningen waarin energiebelasting staat vermeld worden in de
loop van 2010 aangepast. De accijnsvergunningen die zijn verleend voor het leveren van
LPG met of zonder energiebelasting en/of accijns (afhankelijk van het gebruik) verliezen
met ingang van 1 januari 2010 hun belang. Wij zullen die vergunningen intrekken.
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