Verzoek
Accijns en verbruiksbelastingen

Douane
Belastingdienst

Teruggaaf tot en met 31 december 2012

Gebruiksaanwijzing
Doel van dit formulier

Met dit formulier verzoekt u om teruggaaf van:
– verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken
– accijns op bier, wijn, tussenproducten en overige alcoholhoudende
producten
– accijns en omzetbelasting op tabaksproducten
– verbruiksbelasting en omzetbelasting op pruimtabak en snuiftabak
– accijns op minerale oliën en voorraadheffing op aardolieproducten

Verzoek doen

U moet uw verzoek doen uiterlijk drie maanden na het kalenderkwartaal
waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Onderteken het formulier en
stuur het naar Belastingdienst/Douane, Postbus 3070, 6401 dn Heerlen.
Voorwaarden

Het verzoek om teruggaaf moet voldoen aan de daarvoor in de
wettelijke bepalingen gestelde voorwaarden.

Afronden van hoeveelheden

RSIN

Correctie bij digitaal invullen

Bent u niet in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven? Dan blijft u gewoon het fiscaal nummer gebruiken. Als u
geen fiscaal nummer hebt, kunt u dat aanvragen bij de Belastingdienst.

Hoe vult u hoeveelheden op dit formulier in?
– hectoliters pure alcohol: 3 cijfers achter de komma
– hectoliters: 2 cijfers achter de komma
– hoeveelheden per 1.000 kilogram of per 1.000 liter: 3 cijfers achter
de komma
Wanneer u dit formulier digitaal invult kunt u per abuis ingevulde
bedragen weghalen door er eerst ‘0’ voor in de plaats te zetten.
U kunt alle gegevens per productgroep wissen door het aankruishokje
van de betreffende productgroep leeg te maken.

Sinds 6 december 2010 vervangt het Rechtspersonen en
Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) het fiscaal nummer.
Het RSIN bestaat uit dezelfde cijfers als het fiscaal nummer. U gebruikt
het RSIN bij uw contacten met de Nederlandse overheid.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Kijk op www douane.nl.
Of bel BelastingTelefoon Douane 0800 - 0143

Gegevens organisatie
Naam van de organisatie				
RSIN/fiscaal nummer				
Adres				
Postcode en plaats				
Naam contactpersoon				
Telefoonnummer contactpersoon				
Gegevens aangifte
Kalenderkwartaal waarin het recht
op teruggaaf is ontstaan				

					Jaar

Omzetbelasting
Als geen recht bestaat op aftrek btw op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting
Bedrag omzetbelasting 				 €
Productgroepen

ACC 70 - 1Z*2PL

Voor welke productgroep(en) doet u het verzoek om teruggaaf
 Alcoholvrije dranken
 Bier
 Wijn
 Tussenproducten
 Overige alcoholhoudende producten
 Tabaksproducten
 Pruimtabak en snuiftabak
 Minerale oliën
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Terug te vragen verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken
					Hoeveelheid							Bedrag verbruiksbelasting
Vruchtensap				 hl

€

Groentesap				 hl

€

Mineraalwater				 hl

€

Limonade				 hl €
													 								
Totaal terug te vragen													 €

+

Reden teruggaaf verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken
 alcoholvrije dranken waarvoor vrijstelling van verbruiksbelasting kan worden verleend
 alcoholvrije dranken die verloren zijn gegaan door overmacht of ongeval
 alcoholvrije dranken die onder ambtelijk toezicht buiten een inrichting zijn vernietigd
 alcoholvrije dranken die worden gebruikt aan boord van schepen in het verkeer van Nederland naar een andere lidstaat
van de EU, anders dan over de binnenwateren
 alcoholvrije dranken die worden gebruikt aan boord van luchtvaartuigen in het verkeer van Nederland naar een
andere lidstaat van de EU
 alcoholvrije dranken die door een ondernemer zijn overgebracht naar een andere ondernemer in een ander land van de EU
 alcoholvrije dranken die zijn gebracht naar een land buiten de EU, of onder een communautaire regeling zijn geplaatst
met als bestemming een land buiten de EU
 anders
Terug te vragen accijns op bier
Terug te vragen accijns op bier
normaal tarief, percentage Plato is			Hoeveelheid							Bedrag accijns
minder dan 7				 hl

€

van 7 tot 11				 hl

€

van 11 tot 15				 hl

€

15 of meer				 hl

€

Terug te vragen accijns op bier
verlaagd tarief, percentage Plato is
van 7 tot 11				 hl

€

van 11 tot 15				 hl

€

15 of meer				 hl €
													 								
Totaal terug te vragen													 €
Reden teruggaaf accijns op bier
 bier dat door een ondernemer is overgebracht naar een andere lidstaat van de EU
 bier dat is gebracht naar een land buiten de EU, of onder een communautaire regeling is geplaatst met als bestemming
een land buiten de EU
 bier waarvoor vrijstelling van accijns kan worden verleend
 bier dat onder ambtelijk toezicht buiten een accijnsgoederenplaats is vernietigd
 bier dat verloren is gegaan door overmacht of ongeval
 bier dat wordt gebruikt aan boord van schepen in het verkeer van Nederland naar een andere lidstaat van de EU,
anders dan over de binnenwateren
 bier dat wordt gebruikt aan boord van luchtvaartuigen in het verkeer van Nederland naar een andere lidstaat van de EU
 bier dat is geleverd door een verkoper op afstand
 bier waarvan is aangetoond dat de accijns door een andere lidstaat is geheven
 anders

+
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Terug te vragen accijns op wijn
Niet mousserend, alcoholgehalte is			 Hoeveelheid							Bedrag accijns
niet meer dan 8,5% vol				 hl

€

meer dan 8,5% vol, maar niet meer dan 15% vol

hl

€

meer dan 15%				 hl

€

Mousserend, alcoholgehalte is
niet meer dan 8,5% vol				 hl

€

meer dan 8,5% vol				 hl €
													 								
Totaal terug te vragen													 €

+

Reden teruggaaf accijns op wijn
 wijn die door een ondernemer is overgebracht naar een andere lidstaat van de EU
 wijn die is gebracht naar een land buiten de EU, of onder een communautaire regeling is geplaatst met als bestemming
een land buiten de EU
 wijn waarvoor vrijstelling van accijns kan worden verleend
 wijn die onder ambtelijk toezicht buiten een accijnsgoederenplaats is vernietigd
 wijn die verloren is gegaan door overmacht of ongeval
 wijn die wordt gebruikt aan boord van schepen in het verkeer van Nederland naar een andere lidstaat van de EU,
anders dan over de binnenwateren
 wijn die wordt gebruikt aan boord van luchtvaartuigen in het verkeer van Nederland naar een andere lidstaat van de EU
 wijn die is geleverd door een verkoper op afstand
 wijn waarvan is aangetoond dat de accijns door een andere lidstaat is geheven
 anders
Terug te vragen accijns op tussenproducten
Niet mousserend, alcoholgehalte is			 Hoeveelheid							Bedrag accijns
niet meer dan 15% vol				 hl

€

meer dan 15%				 hl

€

Mousserend
Mousserend				 hl €
													 								
Totaal terug te vragen													 €

+

Reden teruggaaf accijns op tussenproducten
 tussenproducten die door een ondernemer zijn overgebracht naar een andere lidstaat van de EU
 tussenproducten die zijn gebracht naar een land buiten de EU, of onder een communautaire regeling zijn geplaatst
met als bestemming een land buiten de EU
 tussenproducten waarvoor vrijstelling van accijns kan worden verleend
 tussenproducten die onder ambtelijk toezicht buiten een accijnsgoederenplaats zijn vernietigd
 tussenproducten die verloren zijn gegaan door overmacht of ongeval
 tussenproducten die worden gebruikt aan boord van schepen in het verkeer van Nederland naar een andere lidstaat
van de EU, anders dan over de binnenwateren
 tussenproducten die worden gebruikt aan boord van luchtvaartuigen in het verkeer van Nederland
naar een andere lidstaat van de EU
 tussenproducten die zijn geleverd door een verkoper op afstand
 tussenproducten waarvan is aangetoond dat de accijns door een andere lidstaat is geheven
 anders
Terug te vragen accijns op overige alcoholhoudende producten
					Hoeveelheid							Bedrag accijns
Alcoholpercentage 100%				 hl

€

Reden teruggaaf accijns op overige alcoholhoudende producten
 overige alcoholhoudende producten die door een ondernemer zijn overgebracht naar een andere lidstaat van de EU
 overige alcoholhoudende producten die zijn gebracht naar een land buiten de EU, of onder een communautaire regeling
zijn geplaatst met als bestemming een land buiten de EU
 overige alcoholhoudende producten waarvoor vrijstelling van accijns kan worden verleend
 overige alcoholhoudende producten die onder ambtelijk toezicht buiten een accijnsgoederenplaats zijn vernietigd
 overige alcoholhoudende producten die verloren zijn gegaan door overmacht of ongeval
 overige alcoholhoudende producten die worden gebruikt aan boord van schepen in het verkeer van Nederland
naar een andere lidstaat van de EU, anders dan over de binnenwateren
 overige alcoholhoudende producten die worden gebruikt aan boord van luchtvaartuigen in het verkeer van Nederland
naar een andere lidstaat van de EU
 overige alcoholhoudende producten die zijn geleverd door een verkoper op afstand
 overige alcoholhoudende producten waarvan is aangetoond dat de accijns door een andere lidstaat is geheven
 anders
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																				Bedrag
Rooktabak		 Hoeveelheid 		 kg 		Accijns 					 €
		
Kleinhandelsprijs		
€
Sigaretten		 Hoeveelheid 		 

		Omzetbelasting		 €
stuks x 1.000 		Accijns 					 €

		
Kleinhandelsprijs		
€

		Omzetbelasting		 €

Sigaren		Kleinhandelsprijs		 €

		Accijns 					 €

															 Omzetbelasting		 €
																					 
Totaal terug te vragen																					 €

+

Reden teruggaaf accijns / omzetbelasting op tabaksproducten
 tabaksproducten die onder ambtelijk toezicht buiten een accijnsgoederenplaats zijn vernietigd
 tabaksproducten die verloren zijn gegaan door overmacht of ongeval
 accijnszegels die in een andere lidstaat van de EU op tabaksproducten zijn aangebracht
en waarvoor de accijns in een andere lidstaat van de EU is betaald
 anders
Terug te vragen verbruiksbelasting / omzetbelasting op pruimtabak en snuiftabak
																				Bedrag
Pruimtabak		 Hoeveelheid 		 kg 		 Verbruiksbelasting 		 €
		
Kleinhandelsprijs		
€

		Omzetbelasting		 €

Snuiftabak		 Hoeveelheid 		 kg 		 Verbruiksbelasting 		 €
		
Kleinhandelsprijs		
€
		Omzetbelasting		 €
																					 
Totaal terug te vragen																					 €
Reden teruggaaf verbruiksbelasting / omzetbelasting op pruimtabak en snuiftabak
pruimtabak en snuiftabak die verloren zijn gegaan door overmacht of ongeval
 pruimtabak en snuiftabak die onder ambtelijk toezicht buiten een inrichting zijn vernietigd
pruimtabak en snuiftabak waarvoor vrijstelling van verbruiksbelasting kan worden verleend
 pruimtabak en snuiftabak die zijn gebracht naar een land buiten de EU, of onder een communautaire regeling
zijn geplaatst met als bestemming een land buiten de EU
 pruimtabak en snuiftabak die door een ondernemer zijn overgebracht naar een andere ondernemer
in een ander land van de EU
 pruimtabak en snuiftabak die worden gebruikt aan boord van schepen in het verkeer van Nederland
naar een andere lidstaat van de EU, anders dan over de binnenwateren
 pruimtabak en snuiftabak die worden gebruikt aan boord van luchtvaartuigen in het verkeer van Nederland
naar een andere lidstaat van de EU
 anders

+
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Terug te vragen accijns op minerale oliën en voorraadheffing op aardolieproducten
					Hoeveelheid													Bedrag
Ongelode lichte olie		 				 

x 1.000 l 		Accijns 					 €

		
														Voorraadheffing		 €
Gelode lichte olie		 				 

x 1.000 l 		Accijns 					 €

		
														Voorraadheffing		 €
Duurzaam geproduceerde biobrandstof		 

x 1.000 l 		Accijns 					 €

		
														Voorraadheffing		 €
Hoogbelaste halfzware olie, zwavelvrij		 

x 1.000 l 		Accijns 					 €

		
														Voorraadheffing		 €
Hoogbelaste halfzware olie, anders dan		 

x 1.000 l 		Accijns 					 €

		
														Voorraadheffing		 €
Laagbelaste halfzware olie 				 

x 1.000 l 		Accijns 					 €

		
														Voorraadheffing		 €
Hoogbelaste gasolie, zwavelvrij 				 

x 1.000 l 		Accijns 					 €

		
														Voorraadheffing		 €
Hoogbelaste gasolie, anders dan zwavelvrij		 

x 1.000 l 		Accijns 					 €

		
														Voorraadheffing		 €
Laagbelaste gasolie		 				 

x 1.000 l 		Accijns 					 €

		
														Voorraadheffing		 €
Zware stookolie		 				 

x 1.000 kg 		Accijns 					 €

Vloeibaar petroleumgas		 				 

x 1.000 kg 		Accijns 					 €

		
														Voorraadheffing		 €
Methaan		 				 
x 1.000 kg 		Accijns 					 €
																					 
Totaal terug te vragen																					 €
Reden teruggaaf accijns op minerale oliën en voorraadheffing op aardolieproducten
 minerale oliën die worden gebruikt voor de aandrijving van schepen of als scheepsbehoeften aan boord van schepen
 minerale oliën die een maximum hoeveelheid overschrijden
 halfzware olie en gasolie, om technische of logistieke redenen
 minerale oliën die zijn gebruikt door tuinbouwers
 minerale oliën die door een ondernemer zijn overgebracht naar een andere lidstaat van de EU
 minerale oliën die zijn gebracht naar een land buiten de EU, of onder een communautaire regeling zijn geplaatst
met als bestemming een land buiten de EU
 minerale oliën waarvoor vrijstelling van accijns kan worden verleend
 minerale oliën die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit
 minerale oliën die worden gebruikt aan boord van schepen in het verkeer van Nederland naar een andere lidstaat van de EU,
anders dan over de binnenwateren
 minerale oliën die worden gebruikt aan boord van luchtvaartuigen in het verkeer van Nederland naar een andere lidstaat
van de EU
 minerale oliën (GN-code 2710 19 21), die worden gebruikt voor de voortstuwing van luchtvaartuigen
 minerale oliën (anders dan GN-code 2710 19 21) die zijn afgeleverd in de brandstoftanks van en is gebruikt
voor de voortstuwing van luchtvaartuigen, andere dan plezierluchtvaartuigen
 minerale oliën die verloren zijn gegaan door overmacht of ongeval
 minerale oliën die onder ambtelijk toezicht buiten een accijnsgoederenplaats zijn vernietigd
 minerale oliën die zijn geleverd door een verkoper op afstand
 minerale oliën waarvan is aangetoond dat de accijns door een andere lidstaat is geheven
 minerale oliën die zijn gebruikt door kerken en non-profitinstellingen
 duurzaam geproduceerde biobrandstof
 LPG die is afgeleverd in de brandstoftank van een autobus die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het openbaar vervoer
 LPG die is afgeleverd in de brandstoftank van een motorrijtuig dat wordt gebruikt als vuilniswagen, kolkenzuiger
of straatveegwagen
 anders
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Verzamelstaat
											Bedrag terug te vragen
Verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken								 €
Accijns op bier										 €
Accijns op wijn										 €
Accijns op tussenproducten										 €
Accijns op overige alcoholhoudende producten								 €
Accijns / omzetbelasting op tabaksproducten								 €
Verbruiksbelasting / omzetbelasting op pruimtabak en snuiftabak		 €
Accijns op minerale oliën en voorraadheffing op aardolieproducten		 €
Omzetbelasting indien geen recht op aftrek btw op grond van artikel 15
€
van de Wet OB bestaat										
										 								
Totaalbedrag van de teruggaaf										 €
Ondertekening
Datum				
		
Handtekening

+

0,00

