Terugvordering
accijnzen op

beroepsdiesel

UPTR doet het voor U!

Maak het U gemakkelijk!
Stuur uw dieselfacturen naar UPTR…
Sinds 2004, beschikt UPTR over zijn eigen gespecialiseerde dienst
voor de terugvordering van accijnzen die voor u alle stappen
onderneemt, beginnende bij de aanvraag van een vergunningsnummer tot de indiening van de aangifte tot terugbetaling.

De accijnzen
...............................
De “accijnzen” geheven op diesel (10 PPM met 5% FAME) zijn samengesteld uit drie elementen:
- De accijns
- De bijzondere accijns
- De bijdrage op de energie
Altijd berekend per duizend liter, hebben deze drie componenten elk hun eigen karakteristieken en verschillende tarieven:
• De “accijns” is onveranderlijk en bedraagt 198,3148 €
• De “bijzondere accijns” schommelt, volgens het cliquetsysteem, en bedraagt
minimum 116,81 €
• De “bijdrage op de energie” ligt vast op 14,8736 € en vult de kas van de sociale
zekerheid.
In totaal, exclusief BTW, bedraagt het minimumbedrag aan geheven accijns op diesel
dus 330,00 €/1000 liter.
Volgens het cliquetsysteem wordt bij elke daling van de petroleumprijzen, het bedrag
van de bijzondere accijns naar boven toe herzien.

Beroepsdiesel
...............................
De vervoerders (en alle gebruikers van voertuigen waarvan de MTM minstens 7,5 ton
bedraagt) kunnen de teveel betaalde accijns boven 330,00 €/1000 l, terugvorderen.
De terugvorderbare bedragen variëren aanzienlijk in functie van het cliquetsysteem:
• 01/01 - 18/01/2010
• 19/01 - 27/01/2010
• 28/01 - 13/04/2010
• 14/04 - 17/05/2010
• 18/05 - 25/05/2010
• 26/05 - 31/05/2010
• 01/06/2010 - 03/01/2011
• 04 - 24/01/2011
• 25/01 - 19/04/2011
• 20/04 - 05/05/2011
• 06/05 - 12/05/2011
• 13/05 - 09/11/2011
• 10/11 - 16/11/2011
• 17/11/2011 - ...

€ 5,30/1000 l
€ 13,50/1000 l
€ 17,90/1000 l
€ 24.20/1000 l
€ 28.50/1000 l
€ 43.20/1000 l
€ 43.30/1000 l
€ 54.30/1000 l
€ 60.20/1000 l
€ 65.70/1000 l
€ 79.10/1000 l
€ 81.30/1000 l
€ 78.94/1000 l
€ 76.30/1000 l

De Europese wegen met UPTR!
...............................
Naast haar diensten BTW en terugvordering accijnzen,
begeleidt UPTR u overal in Europa waar u wegentol
moet betalen. Dit om u het leven gemakkelijker te
maken en u maximale kortingen te geven!
• Tolwegen en -snelwegen
In Frankrijk (autosnelwegen en ecotaks), Italië, Spanje, Portugal, Duitsland,
Zwitserland, Tsjechië, Oostenrijk, Slowakije en de Scandinavische landen

• Tunnels met tolheﬃng
In Frankrijk en Italië (Mont-Blanc en Fréjus), Nederland en België (Liefkenshoektunnel)

• Diverse
Poolse Vignetten
ROLA verbinding door heel Europa
Toegang tot de markt van Rungis (Parijs)
A.F.A. (Autoroute ferroviaire alpine)
Lorry rail (Bettembourg – Perpignan)

Meer informatie?
...............................
Ik ben geïnteresseerd in uw dienst “terugvordering accijnzen”
en zou graag gecontacteerd worden voor meer uitvoerige informatie
(zonder enige verdere verplichting):
Naam:

Voornaam:

Bedrijf:

Functie:

E-mail:
Tel:

Fax:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Terug te sturen via fax op het nummer 02 420 67 79 of via email: info@uptr.be

UPTR
Havenlaan 104-106
B-1000 Brussel
T. 02 420 54 56 • F. 02 420 67 79
info@uptr.be • www.uptr.be

