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KADER B  - EINDGEBRUIKER MET EEN PRIVATE POMP
BEGIN-
VOORRAAD (1) 

							LEVERINGEN 
								(2)
							

							DOOR IN AAN-

							MERKING KOMENDE 
							

							VOERTUIGEN

							GETANKTE 
							

							HOEVEELHEID(3)
							

							DOOR NIET IN AAN-

							MERKING KOMENDE 
							

							VOERTUIGEN

							GETANKTE 
							

							HOEVEELHEID(4)
							

							TOTAAL BEDRAG

							(EUR) 
								(5)
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							Inhoud van de opslagtank op de eerste dag van de betrokken periode te 0 uur, uitgedrukt in liter.

							Dit dient niet ingevuld te worden indien u de motorbrandstof uitsluitend voor uw EIGEN behoeften

							aanwendt.

							Het aantal aangekochte liter per factuur.
Vanaf 1 januari 2004 t.e.m. 7 maart 2005
Hoeveelheid liter brandstof die getankt werd voor het aandrijven van voertuigen die in aanmerking
komen voor de vrijstelling van verhoging van de bijzondere accijns - er wordt gewerkt met een
first in first out systeem (FIFO). Indien een levering gedaan wordt in periode 1 moet in de kolom van
periode 1 ook deze levering aangezuiverd worden. De effectieve tankdatum heeft dus geen belang.
(Voorbeeld: er wordt een levering gedaan op 5 januari 2004 - een gedeelte van deze gasolie wordt
verbruikt op 10 februari 2004 - dit verbruik dient evenwel vermeld te worden in de kolom bij de
periode van 1 januari 2004 tot en met 3 februari 2004).
  
Vanaf 8 maart 2005
a) Opslag voor uitsluitend eigen gebruik
Hoeveelheid liter brandstof die getankt werd voor het aandrijven van voertuigen die in aanmerking
komen voor de vrijstelling van verhoging van de bijzondere accijns - er wordt gewerkt met een
first in first out systeem (FIFO). Indien een levering gedaan wordt in periode 1 moet in de kolom
periode 1 ook deze levering aangezuiverd worden. De effetieve tankdatum heeft dus geen belang.
(Voorbeeld: er wordt een levering gedaan op 5 januari 2004 - een gedeelte van deze gasolie wordt
verbruikt op 10 februari 2004 - dit verbruik dient evenwel vermeld te worden in de kolom
periode van 1 januari 2004 tot en met 3 februari 2004).
  
b) Vervoerder verkoopt van zijn vooraad aan derden
Hier wordt niet gewerkt volgens het FIFO-systeem.
Uiterlijk de dag die volgt op een verhoging van het tarief van de bijzondere accijns moet een
voorraadaangifte in tweevoud worden opgemaakt. De verschuldigde aanvullende bijzondere accijns
moet worden voldaan uiterlijk de donderdag van de week die volgt op de week van de verhoging
van de bijzondere accijns zodat voor alle tankbeurten van voertuigen (eigen voertuigen of voertuigen
van derden) aan het officieel geldend accijnstarief wordt getankt.
De tankbeurten van de voertuigen die in aanmerking komen voor de terugbetaling worden op de 
terugbetalingsaanvraag aangeschreven in de cliquetperiode waar effectief is getankt.
Vanaf 1 januari 2004 t.e.m. 7 maart 2005
Hoeveelheid liter brandstof die getankt werd voor het aandrijven van voertuigen die niet in
aanmerking komen voor de vrijstelling van verhoging van de bijzondere accijns - er wordt gewerkt
met een first in first out systeem (FIFO). Indien een levering gedaan wordt in periode 1 moet in de
kolom van periode 1 ook deze levering aangezuiverd worden. De effectieve tankdatum heeft dus 
geen belang.
(Voorbeeld: er wordt een levering gedaan op 5 januari 2004 - een gedeelte van deze
gasolie wordt getankt op 10 februari 2004 - deze tankbeurt dient evenwel vermeld te
worden in de kolom bij de periode van 1 januari 2004 tot en met 3 februari 2004).
In deze kolom dienen ook de hoeveelheden opgenomen te worden die werden getankt
door een andere vervoerder dan de vervoerder die fysiek over de opslagtank beschikt (in
het kader van gezamenlijke opslag).
  
Vanaf 8 maart 2005
a) Opslag voor uitsluitend eigen gebruik
Hoeveelheid liter brandstof die getankt werd voor het aandrijven van voertuigen die niet in
aanmerking komen voor de vrijstelling van verhoging van de bijzondere accijns - er wordt gewerkt
met een first in first out systeem (FIFO). Indien een levering gedaan wordt in periode 1 moet in de
kolom van periode 1 ook deze levering aangezuiverd worden. De effectieve tankdatum heeft dus 
geen belang.
(Voorbeeld: er wordt een levering gedaan op 5 januari 2004 - een gedeelte van deze
gasolie wordt getankt op 10 februari 2004 - deze tankbeurt dient evenwel vermeld te
worden in de kolom bij de periode van 1 januari 2004 tot en met 3 februari 2004).
b) Vervoerder verkoopt van zijn voorraad aan derden
Hier wordt niet gewerkt volgens het FIFO-systeem.
Uiterlijk de dag die volgt op een verhoging van het tarief van de bijzondere accijns moet een
voorraadaangifte in tweevoud worden opgemaakt. De verschuldigde aanvullende bijzondere accijns
moet worden voldaan uiterlijk de donderdag van de week die volgt op de week van de verhoging
van de bijzondere accijns zodat voor alle tankbeurten van voertuigen (eigen voertuigen of voertuigen
van derden) aan het officieel geldend accijnstarief wordt getankt.
De tankbeurten van de voertuigen die niet in aanmerking komen voor de terugbetaling worden op de
terugbetalingsaanvraag aangeschreven in de cliquetperiode waar effectief is getankt.

							Terug te vorderen bedrag.

							Inhoud van de opslagtank op de laatste dag van het cliquet.

							Dit dient niet ingevuld te worden indien u de motorbrandstof uitsluitend voor uw EIGEN behoeften

							aanwendt.
In deze kolom dienen ook de hoeveelheden opgenomen te worden die werden getankt
door een andere vervoerder dan de vervoerder die fysiek over de opslagtank beschikt (in
het kader van gezamenlijke opslag).
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